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SUPER AIR MOBIELE COMPRESSOR 12V
Deze compacte Super Air mobiele compressor 12 Volt is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen in de
optionele handige draagtas. De sterke, olie- en onderhoudsvrije, direct aangedreven motor zorgt voor minimale
slijtage en minimaal geluid.

SUPER AIR MOBIELE COMPRESSOR 12V
Sterke motor, compact ontwerp
Deze compacte Super Air mobiele compressor 12 Volt is
gemakkelijk mee te nemen en op te bergen in de handige
draagtas. De sterke, olie- en onderhoudsvrije, direct
aangedreven motor zorgt voor minimale slijtage en
minimaal geluid.
De compressor is voorzien voorzien van een automatische
thermische beveiligingsmeter en roestvrij stalen kleppen.

Voordelen
De Super Air Mobiele compressor 12V:
•• Olie- en onderhoudsvrij ontwerp
•• Minimale slijtage en minimaal geluid
•• Roestvrij stalen kleppen.
•• Automatische thermische beveiliging
•• Extra geluid gedempt
•• Pompt een grote 4 x 4 band in 2,5 minuten op spanning
•• Een jaar volledige garantie
•• CE/ TUV/ EMC goedgekeurd

Uitgerust met een hard geanodiseerde cilinder en 90 cm
gewapende rubber slang met universele ventiel aansluiting
(949). Wordt geleverd met 5 meter lange kabel met zekering
en accu klemmen voor eenvoudige aansluiting.
De Super Air mobiele compressor voldoet aan de bepalingen
van de Machine Richtlijn 2006/42/EG.

Technische details
Voltage:		
12 V
max 30 A
Verbruik:		
Max. druk:
14 bar
Max. werkdruk:
10,5 bar
Aanzuig cap.:
116 liter
Opbrengst:
70 l/min
69 dB
Geluid:		
Gewicht:		
4,4 kg

Art. Nr.

Omschrijving

151 9954

Super Air Mobile compressor 12Volt

151 9959

Opbergtas voor compressor

* Bij inbouw in kleine afgesloten ruimtes zoals een kist is zeer goede ventilatie noodzakelijk i.v.m. hitte afgifte.
* Het op de vloer bevestigen van deze compressor wordt afgeraden.
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