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LW 100 E ECO 

 
Velmi lehké vysokotlaké kompresory zajistí dodávku vzduchu kdekoliv v terénu či na lodi. Připravené k zapojení do 
zásuvky, ideální pro mobilní použití. Provedení ECO staví na ověřených komponentech řady LW 100 E. Hlavní 
komponenty kompresoru – motor, kompresorový blok, filtrační systém...) jsou plně integrovány do kompaktní 
jednotky. 
 

Specifikace 
 Připravený pro rychlé zapojení, včetně kabelu, zásuvky a spínače START/STOP 
 Hliníkový rám s počítadlem motohodin 
 Všechny písty s ocelovými pístními kroužky 
 Dva odlučovače olej / voda, přetlakový ventil za každým stupněm  
 Mezistupňový a koncový chladič stlačeného vzduchu 
 Tlak držící a zpětný ventil na výstupu pro prodloužení životnosti filtru 
 Plnící hadice s křížovými ventily a manometrem 
 200/232 bar verze s připojením DIN/Yoke, 300 bar verze s připojením DIN 
 Filtrace vzduchu pro dýchání v souladu s normou EN 12021 

Doplňky 
 Auto START 
 Madla pro transport 
 Další plnící hadice 
 Tepelná ochrana motoru 
 Automatické odpouštění kondenzátu 
 Přepínač plnícího tlaku 200 / 300 bar 
 Nestandardní napětí / frekvence na dotaz 
 Konverzní sada elektrický / benzínový pohon 
 

Technická data 

 LW 100 E ECO 

Typ: Vzduchem chlaz., píst. kompresor 

Kapacita 
[litrů/min]/[Nm3/h]/[cfm]: 

100 / 6 / 3,5 

Max. tlak [bar]: 330 (nastavený na pojistném ventilu posledního stupně) 

Otáček v minutě: 2300 

Počet stupňů / Počet válců: 3 / 3 

Hlavní pohon: 3 fáz. elektromotor 400V / 50Hz 

Výkon pohonu [kW] / [HP]: 2,2 / 3,0 

Pož.objem chlad.vzd. [Nm³/h]: 660 

Mazání: Rozstřikem 

Množství oleje [litrů]: 0,5 

Teplota výstupního vzd. [°C]: 6°C nad okolím 

Kapacita filtru [m³ při +20°C]: 108 (v souladu s EN 12021) 

Rozměry D x Š x V [cm]: 65 x 39 x 40 

Hmotnost [kg]: 39 

Hladina hluku: [dB] 82, měřeno ve vzdálenosti 1 m 

 
Příklad financování 

 Doba Cena bez DPH Cena s DPH 

PRODEJ* Ihned 69 990,- Kč 84 688,- Kč 

PRONÁJEM** 2-8 let (uvedený příklad 4 roky) 1 854,- Kč/měsíc 2 243,- Kč/měsíc 

* v ceně jsou započteny náklady na dopravu na místo, instalaci, zapojení a proškolení obsluhy 
** v ceně jsou započteny kompletní náklady na servis a údržbu kompresoru po celou dobu pronájmu, a to včetně cestovného! 
Mimo opravy poruch způsobených chybou obsluhy. 


