
PackMaster
Prenosný 
koMPresor



PackMaster
Naši inžinieri prišli s inovatívnym riešením vzduchového 
kompresora PackMaster, ktorý do detailu prepracovali podľa 
predstáv zákazníkov. Dokázali dokonale skĺbiť užívateľsky 
prívetivý dizajn a výkon, ktoré tak sú na dosah ruky.

Šikovná priehradka na uloženie príslušenstva. 
Buďte vždy pripravení.

Navrhnutý tak, aby fungoval efektívne v zvislej 
aj vodorovnej polohe.

Použitie

Užívateľská 
prívetivosť
Ľahko čitateľné 
manometre
a vhodne 
umiestnený 
regulátor

Flexibilita
Univerzálny 
odvod vzduchu

Komfort
Pätky tlmiace 
vibrácie

Vždy s vami
Ľahký a ľahko prenosný

Nenáročné  
skladovanie
Priehradka na  
príslušenstvo

Typ Obj. číslo
Objem

vzdušníka 
(l)

Sací
výkon
(l/min)

Plniaci
výkon
(l/min)

Napätie
(V)

Príkon
(kW)

Tlak
(bar)

Hlučnosť 
SPL

dB(A)

Hlučnosť 
LwA
dB(A)

Rozmer
V x Š x D (mm)

Hmotnosť 
(kg)

Cena 

bez DPH

Cena 

s DPH

PackMaster 160-8 WOF 2236115860 - 160 70 230/50/1 1,1 8 68 88 314x200x347 5 99,00 € 118,80 €

PackMaster 160-8-6 WOF 2236115863 6 160 70 230/50/1 1,1 8 68 88 325x233x536 10 119,00 € 142,80 €

PackMaster 160-8-6 WOF so šesťlitrovým vzdušníkom

Stačí zapojiť 
a používať
Tlačidlo ON-OFF

Ľahké použitie a kompaktnosť patria k najvýraznejším vlastnostiam 
kompresora PackMaster od Schneider Airsystems. 
Obdobie, keď ste sa s námahou snažili priviesť stlačený vzduch tam, kde 
bolo treba, je už preč. PackMaster váži iba 10 kg a je ho tak možné ľahko 
prenášať za protisklzovú rukoväť na miesta, kde ho budete potrebovať. 

PackMaster je vybavený dvoma súpravami pätiek tlmiacich vibrácie, takže 
ho je možné umiestniť ako zvislo, tak aj vodorovne, jednoducho optimálne 
tak, ako potrebujete.  
K hlavným vlastnostiam patrí možnosť prenášania a jednoduché použitie. 
Potrebné je však aj privádzať stlačený vzduch. Preto vám štandardne 
ponúkame univerzálny odvod vzduchu, špirálovú hadicu a priehradku na 
uloženie príslušenstva.

Výnimočne malé rozmery kompresora PackMaster sú v ostrom kontraste 
s jeho parametrami. Tie dosahujú doslova nečakané hodnoty. Nasávané 
množstvo vzduchu je 160 l/min, tlak 8 barov, výkon motora 1,1 kW.

Nafukovanie

Lakovanie

Fúkanie

Postrek vzduch/voda

Lakovanie s gravitačnou 
nádobkou

Špirálová hadica s univerzálnym držiakom 
príslušenstva.

Prídavné pätky tlmiace vibrácie pri použití  
vo vodorovnej polohe.

Všetky modely

Len PackMaster 6

PackMaster – prenosný kompresor

Využitie v praxi 
Vďaka ľahkej konštrukcii je PackMaster ideálnym riešením pre mnoho 
aplikácií, kde malý rozmer hrá zásadnú úlohu. Z veľkého množstva 
voliteľného príslušenstva je možné zvoliť zostavu, ktorá Vám uľahčí prácu. 
Uplatnenie tak nájde v automobiloch, kancelárskych budovách, dielňach 
a ďalších súkromných a verejných zariadeniach.



Schneider Slovensko
Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

Zavolajte nám:
tel.: +421 (0)37 65 22 775
tel.: +421 (0)37 65 22 776

Alebo nás kontaktujte na adrese:
e-mail: obchod.sk@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.sk
www.kompresoryschneider.sk

Starostlivosť
Starostlivosť znamená dokonalý servis, 
a to odborný servis poskytovaný 
informovanými ľuďmi s použitím vysoko 
kvalitných originálnych dielov.

Dôvera
Dôveru získavame splnením svojich 
sľubov, kedy zariadenie má dlhú životnosť 
a jeho výkon je spoľahlivý a nepretržitý.

Účinnosť
Účinnosť zariadenia je zaistená 
pravidelnou údržbou. Servis je účinný 
vďaka kvalitným originálnym dielom 
a údržbe.

Našich obchodných 
a servisných partnerov
nájdete aj vo Vašom okolí!


