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AKHL 1260

AKHL1260 Høytrykkskompressor

AKHL1260 er en fleksibel høytrykkskompressor med 
mulighet for å fjerne og installere ekstra tanker etter 
behov.

Max høytrykkskompressorer utgjør hjertet av 20 bar 
systemet. Høyteknologisk produkt med kompakt og 
moderne design. Utstyrt med luftuttak for både 8 bar 
og høytrykk. Utstyrt med bytte mellom normal modus 
og powermodus og valgmulighet mellom normal og 
stille modus. I stille modus leverer AKHL1260 70 dB. 
Unik ytelse i sin størrelsesklasse. Den er ikke følsom for 
ujevn spenning, som er vanlig på byggeplasser, og som 
ellers kan føre til at kompressorene brenner.

AKHL1260EX AKHL1260E

Art.nr 11109012602010 11109012600010

Nobb nr 53296418 53410541

Vekt 23,3 kg 16,2 kg

Tankvolum 21,5 l 8,6 l

Mål mm 479 (H) 380 (B) 583 (L) 337 (H) 309 (B) 583 (L)

Max arbeidstrykk 34 bar 34 bar

Motoreffekt 2 hk 1,5 kw 2 hk 1,5 kw

Strøm 230 V / 5 Hz 230 V / 5 Hz

Antall sylindrer 2 2

AKHL1260EX AKHL1260E

Tankvolum 21,5 l 8,6 l

Oppladingstid  
Powermodus (34 bar) 8,09 minutter 3,03 minutter

• 2 st 26 bar høytrykkuttak
• 2 st 8 bar luftuttak

Økonomisk ergonomi
Det må ikke øke kostnadene for å forbedre                       
arbeidsmiljøet. Tvert imot tjener du penger når ar-
beidet blir lettere og går smertefritt. Våre maskiner er 
designet for å redusere slitasje på kroppen og for å 
spare tid. Det er slik vi tenker når vi leter etter nye 
produkter. Når du løfter en MAX Super Turbodriver til 
gipsplaten og trykker den, tar det bare 0,06 sekunder 
før skruen er inn. Dette reduserer slitasje på armene. 
MAX Powerlite spikerpistoler er lettere, sterkere og 
har mindre rekyl enn andre spikerpistoler
 
Husk
Kompressoren skal avfuktes daglig - med hyppig bruk 
flere ganger om dagen. Dette er viktig både for ytelse 
og for å minimere slitasje på kompressor og verktøy 
men også for å redusere risikoen for ising. Avfukting 
er gjort med et veldig enkelt håndgrep.

AKHL1260EX

AKHL1260E

Seriekobling

Oppgradering

Extretank

Utluftningskran
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