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LW 230 ES 
 

Kompresory s excelentním odhlučněním a dokonalým chladícím systémem. 
Při vývoji tohoto modelu byly zohledněny poslední požadavky uživatelů. Kompresor,  řadící se svým výkonem do střední třídy, je ideální pro 
široké spektrum nasazení. Zvukově izolovaná skříň zaručuje dokonalé odhlučnění, takže kompresor lze instalovat i v dílně, nebo v obchodních 
prostorech budov, kde není možno tolerovat hluk.  
Čelní panel nabízí pohodlné umístění max. šesti plnících hadic a přehled nad základními funkcemi kompresoru.  
 

Specifikace: 
- připravený pro rychlé zapojení, plně vystrojený pneumatickým a elektrickým ovládáním kompresoru se spouštěním hvězda/trojúhelník 
- kontrolaní panel s ovláváním start/stop a testem odkalování, tlačítko STOP, tlakoměr a počítadlo provozních hodin 
- automatické odkalování kondenzátu, start/stop bez tlaku, kontrola úniku plynu a testovací mód přetlakového ventilu 
- automatické stop po dosažení koncového tlaku 
- nouzový vypínač, bezpečné vypnutí při otevření předního a/ nebo zadního panelu 
- zvukové izolovaná skříň s robusním ocelovým rámem, práškově lakovaná barvou RAL 6026 
- všechny písty s pístními kroužky 
- 3 soustředné sací / výtlačné ventily 
- nízkotlaké olejové čerpadlo a filtr 
- přídavný ventilátor pro dodatečné chlazení 
- odlučovač olej / voda za každým stupněm, přetlakový ventil za každým stupněm 
- udržování tlaku a zpětný ventil 
- 2 samo-odpouštěcí plnící ventily s plnící hadicí a připojením, a /nebo pevným výstupem 
- filtrace vzduchu pro dýchání v souladu s normou EN 12021 
 

Doplňky: 
- až 6 plnících hadic 
- současné plnění na tlak 200/300 bar 
- ochrana motoru 
- nestandardní napětí / frekvence na dotaz 
- ovládací panel ECC controls 
- monitorování tlaku oleje s automatickým vypnutím 
- monitorování teploty oleje s automatickým vypnutím 
- monitorování teploty válců s automatickým vypnutím 
- tlakoměry výstupů jednotlivých stupňů 
- monitorování stavu filtru - Puracon 
 

Technická data 

 LW 230 ES 

Typ: Vzduchem chlazený, pístový kompresor 

Kapacita [l/min] /[Nm3/h] / [cfm]: 230 / 13,8 / 8,1 

Max. tlak [bar]: 350 (nastavený na přetlakovém ventilu posledního stupně) 

Otáček v minutě: 1080 

Počet stupňů / Počet válců: 3 / 3 

Hlavní pohon: Třífázový elektromotor 400V / 50Hz 

Výkon pohonu [kW] / [HP]: 5,5 / 7,5 

Pož. objem chl. vzd. [Nm³/h]: 1650 

Mazání: Tlakové + rozstřikem 

Množství oleje [litrů]: 1,8 

Tlak oleje [bar]: 1,8 (+/- 0,3) 

Teplota výstupního vzduchu [°C]: 6°C nad okolím 

Kapacita filtru [m³ při +20°C]: 900 (v souladu s EN 12021) 

Rozměry D x Š x V [cm]: 76 x 103 x 163 

Hmotnost [kg]: 330 
 

Financování 

 Doba Cena bez DPH Cena s DPH 

PRODEJ* Ihned 246 100,- Kč 297 781,- Kč 

PRONÁJEM** 2-8 let (uvedený příklad 4 roky) 5 412,- Kč/měsíc 6 549,- 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. 


