
UNM 310-10-50 WX 
 A 712 011

■

■

■

■

■

   Pojazdný,  priamo prepojený agregát

   Kompresor na prácu do 10 bar

   Vhodný pre prácu v súkromnom a profesionálnom sektore.

   Vybavený redukčným ventilom s filtrom

   Využitie: prevádzkovanie rázových uťahovákov do 1/2", račňových uťahovákov, pneuhustičov, 
       menších striekacích pištolí, priamych brúsok, karosárskych pílok, tlakových mazníc, 
       menších odsávacích zariadení oleja, nitovacích klieští, kartušových pištolí, 
       klincovačiek, sponkovačiek a ofukovacích pištolí.

www.schneider-nr.sk

Technické dáta A 712 011

Sací výkon 285 l/min

Plniaci výkon 195 l/min

Zapínací/vypínací tlak 8/10 bar

Valec/stupne 1/1

Objem vzdušníka 50 l

Napätie 230 V/50 Hz

Výkon motora 1,8 kW

-1Otáčky 2850 min  

Akustická úroveň hluku 97 dB(A)

Rozmery (ŠxHxV) 770x425x700mm

Váha 34,0 kg

Cena bez DPH

Plnoautomatická prevádzka Tlakový spínač s odľahčením pri rozbehu, ochrana motora, vypínač.

Obsah dodávky  Návod na obsluhu

Záruka 24 mesiacov, 36 mesiacov pri on-line registrácii 

Ďalšie informácie získate exkluzívne u Vášho odborného predajcu

619,- €
742,80- € s DPH



UNM 310-10-50 W 
 A 712 010

Plnoautomatická prevádzka Tlakový spínač s odľahčením pri rozbehu, ochrana motora, vypínač.

Obsah dodávky  Návod na obsluhu

Záruka 24 mesiacov, 36 mesiacov pri on-line registrácii 
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   Pojazdný,  priamo prepojený agregát

   Kompresor na prácu do 10 bar

   Vhodný pre prácu v súkromnom a profesionálnom sektore.

   Vybavený redukčným ventilom s filtrom

   Využitie: prevádzkovanie rázových uťahovákov do 1/2", račňových uťahovákov, pneuhustičov, 
       menších striekacích pištolí, priamych brúsok, karosárskych pílok, tlakových mazníc, 
       menších odsávacích zariadení oleja, nitovacích klieští, kartušových pištolí, 
       klincovačiek, sponkovačiek a ofukovacích pištolí.

www.schneider-nr.sk

Technické dáta A 712 010

Sací výkon 285 l/min

Plniaci výkon 195 l/min

Zapínací/vypínací tlak 8/10 bar

Valec/stupne 1/1

Objem vzdušníka 50 l

Napätie 230 V/50 Hz

Výkon motora 1,8 kW

-1Otáčky 2850 min  

Akustická úroveň hluku 97 dB(A)

Rozmery (ŠxHxV) 770x425x700mm

Váha 33,0 kg

598,80- € s DPH

499,- €
Cena bez DPH

Ďalšie informácie získate exkluzívne u Vášho odborného predajcu


