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compressor
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MULTIBOX  OPSLAG
Opbergruimte voor 

gereedschappen

MULTIBOX ONDERSTEL
Onderstel met zwenkwielen

MULTIBOX COMPRESSOR
Compressor

Model Artikelnummer

l
l /

min
CFM m3/h bar psi Watt dB (A)

mm
in

kg
lb

MULTIBOX COMPRESSOR 1121010040 6 160 5.7 9,6 8 116 1100 68
396x296x322

15.6x11.6x12.6
12,7
28

MULTIBOX COMBY 1121010041 6 160 5.7 9,6 8 116 1100 68
520x360x618

20.4x14.1x24.3
16,8
37

+ +

KAT

Application Olievrije compressor

Multifunctionele olievrije compressor

Doe mee met het ABAC gevoel
Onze waarden

ABAC Aria Compressa werd opgericht in 1980, maar het erfgoed van 
perslucht gaat meer dan 60 jaar terug. De verwachtingen van de klant 
hebben altijd geleid tot productontwikkeling, wat heeft geresulteerd in 
een portfolio dat voldoet aan uw persluchtbehoeften en u de waarde 
biedt waarnaar u op zoek bent. Bovendien zorgt onze wereldwijde 
aanwezigheid ervoor dat we te allen tijde tot uw dienst staan.
Profiteer van deze vijf sterke waarden en werk vandaag nog samen 

met ABAC. 

Perfect systeem dankzij de combineerbaarheid met andere 
MULTIBOX, alle werkuitrusting voor de bouwplaats is altijd bij de 
hand.

Olievrij



Handige opslag

Ergonomische handvat

Dubble meter

ON-OFF schakelaar

Druk regelaar

Universele luchtuitlaat

4 zwenkwielen

Zeer licht gewicht

slechts 13 kg.

Functies

Combineerbaar systeem:

MULTIBOX op verschillende manieren worden gecombineerd.
Zo zijn compressoren, werktuigmachines en toebehoren bij de hand 
en veilig opgeborgen.
Alle voordelen voor het gebruik:
  Perfect in het systeem dankzij de combineerbaarheid met 

   alle onderdelen
  Optimaal werkcomfort dankzij bedieningspaneel.
  Extreem robuust dankzij bewezen kwaliteit.
  Onderhoudsarm wegens olievrije unit.
  Groot bereik door aansluitkabel van 4 meter.
  Geïntegreerd kabelcompartiment voor aansluitkabel.

Eenvoudig 
verplaatsbaar 
kenmerken dankzij 
ergonomische 
handgreep en 
gemakkelijk te 
besturen met 
het optionele 
rollerboard.

Extreem robuust: 
bediening met een 
gesloten zorgt voor een 
perfecte bescherming van 
de gevoelige delen en een 
goede opslag.

Uitstekende 
service: 
geïntegreerd 
bedieningspaneel 
met snelkoppeling, 
drukregelaar, twee 
manometers en 
condensafvoer.

360° draaibaar



ABAC NederlANd
GalliërsweG 27 – 5349 aT Oss

Tel. +31 (0)412 667 999
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