
  

•   Elektronicky řízený automatický regulátor tlaku v pneumatikách.
•   Nerezový plášť, osvětlený displej. Kalibrovatelné, typové schválení PTB a ČMI.
•   Možnost zařízení s integrovaným kompresorem a nebo přívodem stlačeného vzduchu.
•   Připraveno k použití okamžitě po připojení k elektrickému napájení.
•   Automatické ukončení huštění po dosažení stanoveného tlaku.

•   jednoduchá obsluha
•   nastavení požadovaného tlaku pomocí 2 kláves (+/-) a potom potvrzení (ok)
•   proces huštění je zahájen automaticky po připojení hadice k ventilku pneumatiky
•   zabudovaný mikroprocesor nastaví zadanou  hodnotu
•   automatické ukončení procesu huštění po dosažení zadané hodnoty
•   akustický signál po dosažení zadané hodnoty tlaku
•   signalizace netěsnicího spoje hadice s ventilkem pomocí chybové zprávy

Kompresor AutoAir II

Přínosy pro vás:

Přehledný displej:
2 LC-displeje s číslicemi

o velikosti 30 mm

Max. husticí tlak:
5,5 – 10 bar

Přesné měření tlaku: 
s odchylkou jen <0,08 bar

  

Regulátor tlaku v pneumatikách

Hledáte spolehlivé řešení pro huštění pneumatik vašich vozů nebo vozů vašich zákazníků? AutoAir II je pro 
vás ideálním řešení.

Hustič je určen pro samoobslužné huštění pneumatik na čerpacích stanicích, autoservisech nebo  
v průmyslových provozech, a to jak osobních vozů, nákladních automobilů, tak i jiné dopravní techniky. 
Kompletní produktová řada zahrnuje řešení pro všechny druhy instalací s možností využití centrálního  
rozvodu vzduchu nebo samostatně stojícím zařízením s vlastním integrovaným kompresorem. Jednoduché  
intuitivní ovládání díky integrované řídící jednotce s funkcí autoregulace tlaku v pneumatice, která  
automaticky nastaví proces huštění pneumatiky na nastavený tlak, si vaši zákazníci zamilují.

Šetřete palivo i životní prostředí díky správně nahuštěným pneumatikám. Šetřete vaše provozní náklady 
díky spolehlivé německé technologii s minimálními náklady na provoz a servis.

Výhody moderních hustičů pneumatik

Rychlá a jednoduchá 
instalace

www.octo-technology.cz

Samoobslužný hustič pneumatik s automatickým regulátorem 
tlaku v pneumatikách

Moderní hustiče pneumatik
AutoAir II

Snadná obsluha,
snadné číštění

Možnost i s  
integrovaným  
kompresorem

Bez negativního  
vlivu na životní 

a pracovní prostředí

Vysoká odolnost proti 
povětrnostním  

vlivům

Minimální  
náchylnost  

k opotřebení

KONTAKT
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Türkova 2319/5b (Prague Gate)
149 00 Praha 4 – Chodov

Telefon: +420 277 775 500
E-mail: info@myocto.cz
www: www.octo-technology.cz

Odolné provedení  
z nerez ocele



117300000 
 
Provedení: samostatně stojící - CAR 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 5.5 bar 
Vstupní tlak min./max.: 7-16 bar 
Rozměr: 345x1306x155 mm 
Váha: 17 kg 
Hadice: standardní 8m

117310000   
 
Provedení: samostatně stojící - CAR 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 5.5 bar 
Vstupní tlak min./max.: 7-16 bar 
Rozměr: 345x1306x155 mm 
Váha: 17 kg 
Hadice: spirálová 10m

117370000   
 
Provedení: samostatně stojící - TRUCK 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 10 bar 
Vstupní tlak min./max.: 12-16 bar 
Rozměr: 345x1306x155 mm 
Váha: 17 kg 
Hadice: standardní 15m

117320000
    
Provedení: nástěnné provedení - CAR 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 5.5 bar 
Vstupní tlak min./max.: 7-16 bar 
Rozměr: 301x327x173 mm 
Váha: 7.2 kg 
Hadice: standardní 8m

117330000
    
Provedení: nástěnné provedení - CAR 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 5.5 bar 
Vstupní tlak min./max.: 7-16 bar 
Rozměr: 301x327x173 mm 
Váha: 7.2 kg 
Hadice: spirálová 10m

117350000
    
Provedení: nástěnné provedení - TRUCK 
Typ: pro napojení na centrální  
rozvod vzduchu 
Max. výstupní tlak: 10 bar 
Vstupní tlak min./max.: 12-16 bar 
Rozměr: 301x327x173 mm 
Váha: 7.2 kg 
Hadice: standardní 15m

117550103

Provedení: samostatně stojící - CAR 
Typ: s integrovaným kompresorem 
Max. výstupní tlak: 5.5 bar 
Příkon: 500 W 
Rozměr: 450x300x1300 mm 
Váha: 51 kg 
Hadice: spirálová 10m

117551103

Provedení: samostatně stojící - TRUCK 
Typ: s integrovaným kompresorem 
Max. výstupní tlak: 10 bar 
Příkon: 500 W 
Rozměr: 450x300x1300 mm 
Váha: 55 kg 
Hadice: spirálová 10m

Dodáváme varianty


