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     Компресори високого тиску PE 100 

 



 КОМПРЕСОРИ НОВОЇ СЕРІЇ PE 100

 
  

  

 
 

 
 

    
     
    
     
     
    

    
         

     
        
       

    
     
      
    
   
      

      
         
        
         
        

    
     
      
     
     
      

      
         
        
         
        

Нова лінійка універсальних КОМПРЕСОРІВ POSEIDON EDITION
характеризуєтся оптимальним співвідношенням ціни і 
продуктивності при найвищій якості. Компресорні установки цієї 
лінійки розроблені з урахуванням досконалої зручності в 
експлуатації. Вони поєднують перевірені на практиці основні 
конструктивні компоненти з простою, але надзвичайно міцною і 
довговічною конструкцією.
Компресор PE 100 унікальний по малогабаритності, продуктивності і
легковаговим показникам серед установок серії РЕ. Маючи три варіанти 
приводу - бензиновий, електричний від трифазного або однофазного 
змінного струму, він ідеально придатний для самих різних застосувань, 
будь то на суші, автомобільному транспорті або на морі.

         Компактність і продуктивність за оптимальною ціною

www.atemluft.com.ua

  

  

100 л / хв. 

225 / 330 бар

  

  

ЗРУЧНІСТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З ЕЛеКТрИчНИМ АБО 
БензИнОВИМ ПрИВОДОМ

ПОВІТРЯ ДЛЯ ДИХАнНЯ  
ЗГІДНО DIN EN 12021



 СЕРІЯ PE 100 POSEIDON EDITION

Технічні характеристики

 PE-100-R
7.11  PR 0195

З обумовленням внесення технічних змін

 
 

        
         

 

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
 ATEMLUFT-GT

Tel. +38 (048)  734-25-24
Fax +38 (048) 734-25-24
info@atemluft.com.ua 
www.atemluft.com.ua

Установкa у виконанні з  бензиновим 
приводом

 Фільтруюча система Р11 надтонкого очищення для 
отримання найчистішого дихального повітря

ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗАСТОСУВАНЬ
 Для забезпечення дихальним повітрям центрів підводного  

  
 

  

плавання, пожежних частин, корабельних екіпажей, будь то  заправка 
повітрям балонів пневматичної зброї спортивних  стрілків – спектр 
застосування цих компресорних установок дуже широкий.

 Завдяки малій вазі, компактної конструкції і невеликим
     

  
зовнішнім габаритам, компресори РЕ 100 можуть легко перевозитися, 
уміщуючись без проблем в любому автомобільному відсіку.

 У виконанні з бензиновим приводом, компресор може
 

  
експлуатуватися навіть у самих віддалених місцях, що немають 
електропостачання. У виконанні з приводом однофазного змінного
струму, він може працювати від звичайної домашньої електромережі.

ДИХАЛЬНЕ ПОВІТРЯ НАЙВИЩОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ
  У новій фільтруючій системі Р 11 закладена передова технологія

 фільтрації фірми BAUER, яка забезпечує постачання дихального 
повітря з якістю вищою, ніж предписано Європейским стандартом 
DIN EN 10021, суворо обмежуючи норми концентрації шкідливих
домішок у стислому повітрі.

ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ І СЕРВІСНА ПІДТРИМКА
  Блок компресора РЕ 100 виготовляється безпосередньо фірмою BAUER.

 Більше ніж 50 тис. компресорних блоків цього типу були продані у 
різні галузі за останні 15 років, які тепер використовуються по всьому 
світу, щоденно переконуючи їх власників своєю надійністю.

 Надійне якісне обладнання дає можливість суттєво
збільшити інтервали поточного і сервісного обслуговування.      
Завдяки цьому знижуються фінансові затрати на утримання  
компресора, а також скорочуються до мінімуму простої компресора 
у період виконання необхідних регламентних робіт.

 Глобальна мережа больше ніж 300 сервіснозбитових центрів гарантує
швидке і надійне забезпечення запасними частинами і  
експлуатаційними матеріалами – на протязі тривалого часу.

 
  
Модель

Робочий тиск

Приводний двигун  
 

Продук- 
тивність

Частота  
обертів 

колінвала

 Час 
закачування

 Потужність
двигуна

Фільтруюча
система

 Габарити, 
прибл., см  

Маса 
нетто, 
прибл.

 225 або 330 бар 1)  л/хв. 2)  хв.1  хв. 3) кВт л.с. Д Ш В кг

PE 100 - TB 4тактний бензиновий 100 2300 2,0 4,2 5,7 P11 74 34 42 42

PE 100 - TE Трифазний 100 2300 2,0 2,2 3,0 P11 66 35 42 44

PE 100 - TW Однофазний 100 2300 2,0 2,2 3,0 P11 66 35 42 44

 Компресор РЕ 100 – дуже ефективний і компактний

1) Можливий тільки один із вказаних робочих тисків   2) Наповнення балона від 0 до 300 бар    3)  Час наповнення балона об"ємом 1 л від 0 до 200 бар




