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MÜHLEN RC1001

Portatif Hava Üfleme Kompresörü / Makinesi
Yüksek Üfleme ve Çekme Gücü
Düşük elektrik tüketimi yaparken aynı zamanda yüksek üfleme ve
çekme gücüne sahip olması için, RC1001 modelinde son derece yüksek
teknoloji ve uzun yılların verdiği tecrübe kullanılmıştır.
Ekonomik & Ergonomik
Son derece ergonomik boyutlara sahip model, rahatça her alanda
kullanılabilmesinin yanı sıra hava kompresörleri arasında en ekonomik
modellerimizden biridir.
Yedek Malzemeler
MÜHLEN RC1001 portatif hava üfleme kompresörü, beraberinde gelen
üfleme & Çekme başlığı, toz toplama torbası ve 2 adet yedek karbon
fırça ile uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mühlen RC1001
1500 Watt Gücüne Eş Değer
Aynı anda yüksek üfleme gücüne (1500 Watt eşdeğer) sahip iken
diğer taraftan düşük enerji tüketimi harcaması (400 Watt Tüketim
Değeri) yılların verdiği tecrübe ve uzun mühendislik çalışmalarına
dayanmaktadır.

Üfleme & Çekme
MÜHLEN RC1001 modeli hava üfleme kompresörü, üfleme ağzının yerini
değiştirerek dileyen kullanıcı üfleme işlemi için, dileyen kullanıcı da
çekme işlemi için kullanabilmektedir.

Dakikada 14000 Devir
Son derece sağlam ABS malzemeden üretilen kompresörün
gövdesi her türlü darbeye mukavemet sağlarken, dakikada 2.8m³
hava üfleyecek veya çekecek kadar güçlü motora sahiptir.

%100 Copper Wire
%100 sıralı ince bakır tel ile sarılmış bobin sistemi etrafında oluşan
yüksek manyetik alan teknolojisi ile uzun yıllar performans kaybı
yaşatmadan ilk günkü gücü ile çalışabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yeni nesil teknoloji %100 Sıralı Copper Wire
Hava üﬂeme veya Toz çekme/emme işlemi
Dakikada 2.8m³ hava üﬂeme veya çekme
Dakikada 14000 bin devire kadar motor hızı
Taşınabilir ergonomik boy ekonomik ﬁyat
Güçlendirilmiş 1500 Watt eşdeğer kuvvet
400 Watt/hour düşük enerji tasarrufu
Kolay taşınabilir portatif kompresör
Toz emme torbası ve üﬂeme başlığı
Uzun yıllar yüksek performans motor
Değiştirilebilir 2 adet yedek karbon
Çalışma ve Sabitleme mandalı
Güçlü ve dayanıklı ABS gövde
Esnek yapılı üﬂeme ağzı
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay garanti
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