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 4 Met accumulator
 4 Onderhoudsvrij

 4 Voor continu gebruik
 4 Regelbare druk

Balcompressoren

Onze tip!

MK 110 Vitas 45

Model
Eigenschap

Toepassing

Hefboomstekker
Ventielnaald
Balnippel
Adapter voor grote 
ventielen (bijv. 
Gymnastiekbal)
Voordelen

Onderhoudsvrij
Manometer
Vulpistool
Vultijd voor voetbal
Slanglengte
Vulcapaciteit
Max. druk
Vat
Motor
Toerental
Gewicht
Afmeting (LxBxH)
Artikelnummer
Prijs

1| MK 40
Olievrije membraan-

compressor voor 
continu gebruik

School, club,
Professioneel 

gebruik
•
•
•
–

Met drukbegrenzer, 
ideaal voor afpom-

pen van ballen

•
Optioneel

–
12 s

120 cm
50 liter/min.

3,5 bar
–

230 V / 250 W
1700 T/min.

6 kg
22x14x23 cm
99 107 3111

219,83 266,—

2| MK 110
Professionele olievrije 
1-cilinder compressor 

voor continu gebruik en 
voor grote hoeveelheden

Professioneel gebruik

•
•
•
–

Vooral krachtig,
druk via draaiknop regel-

baar

•
Optioneel

–
9 s

120 cm
130 liter/min.

8 bar
–

230 V / 1100 W
2850 T/min.

12,5 kg
32x18x28 cm
99 110 0206

329,75 399,—

3| Vigon 240
Performante

compressor met grote 
drukhouder voor

mobiel intensief gebruik
Professioneel gebruik

•
•
•
•

Bijzonder lange levensdu-
ur door oliesmering, met 

grote drukaccumulator, in-
clusief drukregelaar en 

spiraalslang
–
•
•
5 s

400 cm
160 liter/min.

8 bar
24 liter

230 V / 1500 W
2850 T/min.

26 kg
60x34x57 cm
99 110 1401

271,07 328,—

7| Compact
Compacte compres-
sor voor incidenteel 

opblazen

School, club,
privégebruik

•
•
•
•

Bijzonder handig en 
krachtig, praktisch 

opbergvak voor slang 
en kabel

•
•
–

14 s
70 cm

27 liter/min.
20,6 bar

–
230 V / 145 W

–
3,7 kg

25x13x28 cm
99 280 6600
143,80 174,— 

vanaf 4 127,27 154,—

5| Top
Voor occasioneel op-

blazen van
ballen

School, club,
privégebruik

•
•
•
•

Handig en eenvoudig

•
•
–

25 s
90 cm

22 liter/min.
6,9 bar

–
230 V / 95 W

–
1,9 kg

23x14x17 cm
99 254 5006
95,04 115,—

vanaf 3 86,78 105,—

6| Pro
Voor frequent 

gebruik

School, club

•
•
•
•

Handig en lichtgewicht, 
automatische thermi-

sche overbelastingsbe-
veiliging

•
•
–

18 s
70 cm

25 liter/min.
13,7 bar

–
230V / 156W

–
2,9 kg

30x17x23 cm
99 109 9212
127,27 154,—

vanaf 3 110,74 134,—

4| Vitas 45
Robuuste, olievrije,

compacte zuigercom-
pressor voor

mobiel gebruik
School, club,

Professionele sector
•
•
•
•

Handig en robuust,met 
ketel-drukaccumulator, 

incl. drukregelaar en 
spiraalslang

•
•
•

19 s
400 cm

24 liter/min.
10 bar
4 liter

230 V / 250 W
2840 T/min.

10 kg
37x31x30 cm
99 264 5100

238,84 289,—

 4 Ideaal voor frequent gebruik
MK 401 

2 

 4 Met grote accumulator voor 
gebruik op het veld

 4 10 jaar garantie op de ketel

Vigon 2403 

4 

 4 De meest 
verkochte

Top5 

 4 Met praktische compartimenten 
voor slang en kleppen

Pro6 

 4 Handig en robuust
Compact7 

Praktisch op-
bergvak voor 
ventiel

Compressoren - zo kiest u het juiste apparaat
Controleer eerst of u de compressor alleen wilt gebruiken 
voor occasioneel gebruik , voor frequent gebruik of bij 
continu gebruik .
•    Voor occasioneel gebruik , om enkele ballen op te pom-

pen  zijn de Volcano-compressoren volledig voldoende 
geschikt. Ze zijn krachtig, maar schakelen automatisch 
uit in geval van overbelasting en langdurig gebruik. Na 
een afkoelfase kunnen ze opnieuw worden gebruikt. In 
de regel zijn de Volcano compressoren voor schoolsport 
in de hal de juiste keuze.

•   Voor frequent dagelijks gebruik zijn de robuuste 
RBM- of Prebena-toestellen (MK 40 of Vitas 45) ge-
schikt bij sportclubs.

•  Voor continu gebruik , dwz als veel ballen in korte 
tijd moeten worden opgeblazen, kiest u de MK 110 of 
de Vigon 240. Met de MK 110 hebt u tijdens het ge-
bruik een stroomaansluiting nodig, dus deze com-
pressor is meer geschikt voor de hal. Als je daaren-
tegen ballen op het veld wilt opblazen, heb je een 
compressor nodig met een drukaccumulator (druk-
vat), b.v. de Vigon 240.

Prijs-Tip!

vanaf 86,78


