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2 DE DRAAGBARE COMPRESSOR

De draagbare compressor

Suitcase
ABAC ontwerpers hebben nagedacht over de innovatie van de 
draagbare compressor. Deze belangrijke stap over hoe zowel de 
hoge prestatieverhouding als de gebruiksvriendelijkheid bereikt kon 

worden. De oplossing die u zoekt is nu binnen handbereik.

Toepassingen

Gebruikersvriendelijk
De goed geplaatste 
meters zijn gemakkelijk af 
te lezen Flexibiliteit

Universele 
luchtuitlaat

Gebruiksgemak
Stevige schokdempde
pootje

Altijd bij u
Licht en makkelijk draagbaar

Slimme opslag
Ruimte voor het 
bewaren van 
gereedschappen

Volt 230/50/1

Model Code EAN Code L l/min cfm HP Bar
SPL

dB(A)
LwA

dB(A)
L x W x H (mm) kg

SUITCASE 0 F 2236115858 8024900711226 - 160 5.6 1.5 8 68 88 314x200x347 5

SUITCASE 6 F 2236115861 8024900711257 6 160 5.6 1.5 8 68 88 325x233x536 10

SUITCASE 6
1.5 HP, 6 liter

Plug and play
AAN-UIT Knop

Oppompen

Verfspuiten

Blazen

Lucht/water spuiten

Gravity painting

Alle modellen

Alleen Suitecase 6



3SUITCASE

Slimme klep voor het opbergen van uw 
gereedschap. Alles bij de hand.

Ontworpen om zowel in verticale als horizontale 
positie efficiënt te werken.

Gebruiksgemak en compactheid zijn de meest opvallende kenmerken 
achter de nieuwe ABAC Suitcase compressor.
De tijden waarin u worstelde om perslucht te brengen waar nodig, 
zijn voorbij. Suitcase weegt slechts 10 kg en is met een antislip 
handvat moeiteloos overal mee naartoe te nemen.
Er is een dubbele set schokdempde pootjes gemonteerd, zodat 
Suitcase zowel verticaal als horizontaal kan worden geplaatst.
Hoewel transport en gebruiksgemak van fundamenteel belang zijn, 
moet er ook perslucht worden geleverd en daarom bent u voorzien 
van een universele luchtuitlaat, een meegeleverde spiraalslang en 
een opbergruimte voor luchtgereedschap.
De extra kleine afmetingen weerspiegelen niet de prestaties van de 
ABAC Suitcase, die daarentegen een belangrijke luchtverplaatsing 
van 160 liter per minuut en een druk van 8 bar biedt en vertrouwt op 
een motorvermogen van 1,5 pk.

SUITCASE 0
1.5 HP

Spiraalslang met universele gereedschapshouder.

Extra schokdempende voetjes voor horizontaal 
gebruik.
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