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NOVINKA



Nové modely CompactMaster
Opravdoví profesionálové pro staveniště

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením v CZK. DPH 21%

vhodné pro staveniště

ergonomické a kompaktní

lehké a robustní 

univerzální 

mobilní

kompatibilní

Dva výkonné modely pro staveniště

CPM L 330-10-20 WX
2-válcový pístový kompresor
s přímým přírubovým připojením

Vysoce výkonný „V“ agregát s velmi dobrými

vlastnostmi při studeném startu

Klidný a tichý chod na základě 

nízkých otáček

CPM L 310-10-20 WX
1-válcový pístový kompresor
s přímým přírubovým připojením

Vysoký výkon a tichý chod s dobrými

vlastnostmi při studeném startu

Obr.: CPM L 330-10-20 WX

Nový sortiment sponkovaček 

a hřebíkovačů je vhodný zejména 

pro použití při výrobě nábytku, 

výstavbě interiérů a při stavbě 

střech a dřevěných staveb.

obrými

bez DPH
23 990,- 

29 027,90 včetně DPH

Obj. číslo A224001

bez DPH
17 990,- 

21 767,90 včetně DPH

Obj. číslo A223001

 Typ Obj. číslo
Tlak
(bar) 

 Sací výkon 
(l/min)

 Plnicí 
výkon
(l/min)

Hnací 
výkon 
(kW)

Napětí
(V)

 Otáčky
(min-1)

Objem 
nádrže
(l)

Hmotnost
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozměry
(ŠxHxV mm)

CPM L 310-10-20 WX A223001   10 285  195  1,8    230 2.850  20   41   97 830x560x480

CPM L 330-10-20 WX A224001 10 300 210 1,8 230 1.450 20 49 95 830x560x480

1) Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744  (směrnice 2000/14/ES)

NOVINKAKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kompaktní sponkovačky a hřebíkovače



Nové modely CompactMaster
Opravdoví profesionálové pro staveniště

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením v CZK. DPH 21%

Nastavovací deska 

pro uchycení Systainerů

Sys adaptér

SYS-AP-CPM L

EXTRA výbava:

Ovládací konzole s manometrem pracovního tlaku a tlaku ve vzdušníku a dvěma 

vývody stlačeného vzduchu

Filtr s odlučovačem vody pro zajištění vysoké kvality stlačeného vzduchu

Dlouhý kabel (4 m) s gumovou izolací 

Hák na kabel na ocelovém rámu k ochraně kabelu při přepravě

CPM L 330-10-20 WX

 ■ Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky vysoce výkonným 

jedno- a dvouválcovým agregátům

 ■ Možnost paralelního nasazení dvou nástrojů díky druhému vývodu stlačeného vzduchu

 ■ Díky robustní konstrukci je předurčen pro použití zejména na staveništích.

 ■ Dokonalá ochrana všech komponent díky obvodovému ocelovému rámu

 ■ Vysoká světlá výška díky bezpečnostním kolům (Ø 200 mm) z plného PU materiálu

 ■ Vynikající manipulační a přepravní vlastnosti díky promyšleným úchopovým 

pozicím a dorazovým bodům

 ■ Stabilní a bezpečný proti překlopení díky nízkému těžišti

 ■ Bezpečné uložení a snadná dostupnost kabelu

 ■ 10letá záruka na vzdušník proti prorezavění

bez DPH
8 073,- 

9 768,33 včetně DPH

Obj. číslo D300071

bez DPH
6 183,- 

 7 481,43 včetně DPH

Obj. číslo D300046

bez DPH
3 483,- 

4 214,43 včetně DPH

Obj. číslo D200092

bez DPH
920,- 

1 104,- včetně DPH

Obj. číslo B323431

 Typ Obj. číslo
Hmotnost
(kg)

Spotřeba 
vzduchu
(l/úder)

Pracovní tlak
(bar)

Typ sponek / 
hřebíků 

Délka sponek 
/ hřebíků 
(mm)

 Tloušťka 
drátu
(mm) Typ spouštění

RNG-RN 90 D300071 3,3 2,9 5-8,5 RN 50-90 2,9-3,1 Jednotlivé a kontaktní spouštění

KNG 40/50  SYS D300046 1,1 1,1 5-8 Typ 90/Typ SN 13-40/16-50 1,25-1,00 Jednotlivé spouštění

KLG 90-25 D200092 1,1 0,8 5-8 Typ 90 13-25 1,25-1,00 Kontaktní spouštění

Střecha a dřevěné stavby

Hřebíkovač pro hřebíky 

s kulatou hlavou RNG-RN 90

Kombinovaný hřebíkovač

KNG 40/50 SYS

Sponkovačka

KLG 90-25

Interiéry Interiéry/ 

výroba nábytku

Slučitelný se systémem



Schneider Bohemia, spol. s.r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně

Zavolejte nám:
Obchod: +420 377 201 058 
Servis: +420 377 201 049

Nebo se s námi spojte elektronicky:
E-mail: info-cz@tts-schneider.com
Internet: www.schneider-bohemia.cz

Veškeré ceny jsou nezávaznými cenovými doporučeními. Ceny prodejce se mohou lišit. Platí příslušná zákonná sazba DPH. 
Za omyly, tiskové chyby a případné změny technických údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost. Všechny obrázky jsou nezávazné. Obsah této brožury odpovídá stavu při vydání tiskem 04/2016.

TŘI 
HLAVNÍ DŮVODY

Přizpůsoben na stavbu: Vysoká odolnost

Vynikající mobilita

Bezpečný a úsporný

Robustní ochrana všech částí a velká plná kola s ochranou 
proti propíchnutí činí z nových modelů CPM L spolehlivé 
společníky na staveništích – a to i při nízkých teplotách.

Promyšlené úchopové pozice, dorazové body a velká světlá 
výška zajišťují vynikající manipulační a přepravní vlastnosti.

Vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení díky 
kompaktní konstrukci a nízko položenému těžišti.

Ekonomický provoz oproti ostatním řešením.


