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Nejmenší z přenosných kompresorů Bostitch, 
bezolejové provedení, tichý chod.
Vzdušník 6 litrů, snadno přenosný.
Integrovaný v ochranném rámu proti poškození 
při manipulaci a přepravě.
Držadlo pro snadnou manipulaci.
Držák ručního nástroje na boku kompresoru.
Dodáván včetně 5m vzduchové hadice

Vhodný pro domácnost a příležitostné použití v dílně 
nebo na stavbě.

Výkonný a odolný kompresor se vzdušníkem 
20 litrů, olejové provedení. 
Nejprodávanější kompresor Bostitch.
Motor 1,8 kW zajistí dostatek vzduchu pro naprostou 
většinu pneumatických nástrojů na stavbách.
Díky velkým pojízdným kolům a sklopné rukojeti 
snadná manipulace, přenášení a převoz.
Dvě rychlospojky na výstupu. Dodáván s 10 m 
vzduchovou hadicí
Obzvláště vhodný pro každodenní použití 
na stavbách.

Novinka mezi kompresory Bostitch.
Bezolejové provedení, vzdušník 17 l.
Výkon motoru 1,8 kW zajistí dostatek
 stlačeného vzduchu pro většinu 
pneumatických nástrojů na stavbách.
Díky velkým pojízdným kolům a vytahovací rukojeti 
snadná manipulace, přenášení a převoz.
Dvě rychlospojky na výstupu. 
Dodáván s 10 m vzduchovou hadicí.

Hmotnost 10,5 kg

Délka 360 mm
Šířka 445 mm
Výška 400 mm

Max. tlak 8 barů
Nasávané množství
vzduchu 170 l/min
Výkon motoru 1,1 kW
Napětí 230 V
Vzdušník 6 litrů

Hmotnost 35,0 kg

Délka 760 mm
Šířka 640 mm
Výška 495 mm

Max. tlak 10 barů
Nasávané množství
vzduchu 240 l/min
Výkon motoru 1,8 kW
Napětí 230 V
Vzdušník 20 litrů

Hmotnost 36,0 kg

Délka 720 mm
Šířka 610 mm
Výška 415 mm

Max. tlak vzdušník 13,8 barů
Max. tlak výstup 10,0 barů
Nasávané množství 
vzduchu 292 l/min
Napětí 230V
Vzdušník 17 litrů
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Středně výkonný 10-ti barový kompresor. 
Bezolejové provedení, vzdušník 10 litrů.
V ochranném rámu se dvěma stabilními polohami. 
Lze přenášet jednou rukou ve vpřímené poloze 
nebo bezpečně převážet naležato.
Dvě volná místa na rámu pro možné  uchycení 
pracovního nástroje a hadice ke kompresoru 
a  tím i snadnějšímu přenášení kompletu najednou.
Dvě výstupní rychlospojky. Dodáván s 10 m 
vzduchovou hadicí.
Vhodný pro pravidelné použití v dílně a na stavbě

Hmotnost 18,5 kg

Délka 575 mm
Šířka 530 mm
Výška 375 mm

Max. tlak 10 barů
Nasávané množství
vzduchu 216 l/min
Výkon motoru 1,5 kW
Napětí 230 V
Vzdušník 10 litrů
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