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Aktuální ceník ke stažení



PackMaster
Naši inženýři přišli s inovativním řešením vzduchového 
kompresoru PackMaster, který do detailu propracovali podle 
představ zákazníků. Dokázali dokonale skloubit uživatelsky 
přívětivý design a výkon, které tak jsou na dosah ruky.

Šikovná přihrádka pro uložení příslušenství. 
Buďte vždy připraveni.

Navržen tak, aby fungoval efektivně ve svislé 
i vodorovné poloze.

Použití

Uživatelská 
přívětivost
Snadno čitelné 
manometry
a vhodně 
umístěný regulátor

Flexibilita
Univerzální 
odvod vzduchu

Komfort
Patky tlumící 
vibrace

Vždy s vámi
Lehký a snadno přenosný

Nenáročné  
skladování
Přihrádka na  
příslušenství

Typ Obj. číslo
Objem

vzdušníku 
(l)

Sací
výkon
(l/min)

Plnící
výkon
(l/min)

Napětí
(V)

Příkon
(kW)

Tlak
(bar)

Hlučnost 
SPL

dB(A)

Hlučnost 
LwA
dB(A)

Rozměr
V x Š x D (mm)

Hmotnost 
(kg)

PackMaster 160-8 WOF 2236115860 - 160 70 230/50/1 1,1 8 68 88 314x200x347 5

PackMaster 160-8-6 WOF 2236115863 6 160 70 230/50/1 1,1 8 68 88 325x233x536 10

PackMaster 160-8-6 WOF se 6 litrovým vzdušníkem

Stačí zapojit 
a používat
Tlačítko ON-OFF

Snadné použití a kompaktnost patří k nejvýraznějším vlastnostem 
kompresoru PackMaster od Schneider Airsystems. 
Doba, kdy jste se s námahou snažili přivést stlačený vzduch tam, kde byl 
zapotřebí, jsou už pryč. PackMaster váží pouhých 10 kg a lze ho tak snadno 
přenášet za protiskluzovou rukojeť na místa, kde ho budete potřebovat. 

PackMaster je vybaven dvěma sadami patek tlumících vibrace, takže ho lze 
umístit jak svisle tak horizontálně, prostě optimálně tak, jak potřebujete.  
K hlavním vlastnostem patří možnost přenášení a snadné použití. Je však 
také zapotřebí přivádět stlačený vzduch. Proto vám standardně nabízíme 
univerzální odvod vzduchu, spirálovou hadici a přihrádku pro uložení 
příslušenství.

Výjimečně malé rozměry kompresoru PackMaster jsou v ostrém kontrastu 
s jeho parametry. Ty dosahují doslova nečekaných hodnot. Nasávané 
množství vzduchu je 160 l/min, tlak 8 barů, výkon motoru 1,1 kW.

Huštění

Lakování

Foukání

Postřik vzduch/voda

Lakování s gravitační 
nádobkou

Spirálová hadice s univerzálním držákem 
příslušenství.

Přídavné patky tlumící vibrace při použití  
ve vodorovné poloze.

Všechny modely

Pouze PackMaster 6

PackMaster – přenosný kompresor

Využití v praxi 
Díky lehké konstrukci je PackMaster ideálním řešením pro mnoho aplikací, 
kde hraje malý rozměr zásadní roli. Z mnoha volitelného příslušenství lze 
zvolit sestavu, která Vám usnadní práci. Uplatnění tak najde v automobilech, 
kancelářských budovách, dílnách a dalších soukromých a veřejných 
zařízeních.



Péče
Péče znamená dokonalý servis, 
a to odborný servis poskytovaný 
informovanými lidmi s použitím vysoce 
kvalitních originálních dílů.

Důvěra
Důvěru získáváme splněním svých slibů, 
kdy zařízení má dlouhou životnost a jeho 
výkon je spolehlivý a nepřetržitý. 

Účinnost
Účinnost zařízení je zajištěna pravidelnou 
údržbou. Servis je účinný díky kvalitním 
originálním dílům a údržbě.

Naše obchodní 
i servisní partnery 
naleznete i ve Vašem 
okolí!

Schneider Airsystems s.r.o.
V Zahrádkách 555, 330 21 Líně
Zavolejte nám: 
+420 377 911 314 – obchod
+420 377 201 059 – servis
nebo nás kontaktujte na adrese: 
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com


