Produktblad

AKHL 1250
AKHL1250E

Högtryckskompressor
Max högtryckskompressor utgör hjärtat i 20 barssystemet. Högteknologisk produkt med kompakt och
modern design. Försedd med luftuttag för både 8 bar
och högtryck. Utrustad med omställning både mellan
normalläge och powerläge och omställning mellan
normal och tystgående läge. I tystgående läge avger
AKHL1250E 70 dB. Unik prestanda i sin storleksklass. Den är inte känslig för ojämn spänning, något
som är vanligt på byggarbetsplatser och som annars
kan leda till att kompressorer bränner.
Art.nr

11109012500010

Vikt

18,8 kg

Mått

314 (H) 368 (B) 598 (L) mm

Max arbetstryck

26 bar

Motoreffekt

2 hk

Ström

230 V / 5 Hz

Antal cylindrar

2

Tankvolym

10,2 l (motsvarar
34,6 l i 8 barstank)

Register, lufttryck (På–av) Normal:
Register, lufttryck (På–av) Power:

25–bar–29 bar
30–bar–34 bar

Uppladdningstid
Normalt läge (29 bar)

2,50 minuter

Uppladdningstid
Powerläge (34 bar)

3,30 minuter

Uppladdningstid
Normalt läge tyst

4,00 minuter

Uppladdningstid Powerläge tyst

4,50 minuter

• 2 st 26 bar högtryckuttag
• 2 st 8 bar tryckluftuttag

Ekonomisk ergonomi
Det måste inte driva upp kostnaderna att förbättra arbetsmiljön. Tvärtom tjänar man pengar när arbetet blir lättare
och löper smärtfritt. Våra maskiner är framtagna för att
minska slitaget på kroppen och för att spara tid. Det är så
vi tänker när vi letar nya produkter. När du lyfter upp en
MAX Super Turbodriver till gipsskivan och trycker tar det
bara 0,06 sekunder innan skruven sitter i. Det minskar förslitningen på armarna. MAX Powerlite spikpistoler är lättare, starkare och har mindre rekyl än andra spikpistoler.
Tips
Kompressorn ska avfuktas dagligen – vid frekvent
användande gärna flera
gånger per dag. Detta är
viktigt både för prestandan
och för att minimera slitage
på kompressor och verktyg
samt för att minska risken
för isbildning. Avfuktningen
är gjort med ett mycket enkelt handgrepp.
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