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bohaté příslušenství 

součástí dodávky

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 100 W / 1,5 PS
Maximální tlak:  8 bar
Sací výkon:  180 l/min.
Přívodní šňůra:  5 m
Tlaková hadice:  3 m
Rozměry stroje:  430x130x310 mm
Hmotnost:  5 kg

BEZOLEJOVÝ

KOMPRESOR

1 699 Kč     63,99 €AIR FORCE

2 799  Kč / 103 €
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Kompresor Scheppach AIR FORCE je praktický, skladný, lehký, výkonný a bohatě vybavený pomocník 
vhodný do každé domácnosti, chaty, karavanu nebo lodě. Díky velkému množství různých koncovek, 
silnému motoru a vysokému pracovnímu tlaku si hravě poradí s foukáním pneumatik motocyklů, kol, 
aut, terénních čtyřkolek, míčů, matrací, nafukovacích člunů, raftů apod. Veškeré příslušenství, včetně 
elektrického kabelu, kvalitní 3 m tlakové hadice, pistole s manometrem a devíti různých koncovek 
je chytře ukryto uvnitř kompresoru, takže se Vám nic neztratí. Pohodlné madlo usnadní přenášení. 
Kompresor je vybavený nejmodernějším motorem s bezolejovou technologií. Kontrola oleje, jeho 
doplňování nebo výměna tak vůbec není potřeba a kompresor je tak vždy připravený odvést svoji 
práci. Jeho rozměry a váha pouhých 5 kg ho rovněž předurčují k využití při stanování, kempování 
a jiných outdoorových aktivitách.
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Malý, skladný, tichý, lehký, přesto ale výkonný a bohatě vybavený. Takový je tento skvělý kompresor 
Scheppach AIR CASE. Výborně se hodí do každé domácnosti, chaty, karavanu nebo malé dílny. 
Nadstandardní výbava zahrnuje vzdušník o objemu 2 l, díky kterému si dofouknete kolo ve sklepě 
i bez nutnosti přívodu elektřiny, 9 různých koncovek, díky kterým nafouknete vše od míče, přes 
pneumatiky a lehátka, až třeba po nafukovací bazén, 3 m hadici s integrovaným manometrem 
a ovladačem nastavení tlaku, praktickou ofukovací pistoli, integrované prostory pro uložení příslušenství 
i hadice, pohodlné madlo a manometr vzdušníku. Kompresor je vybavený nejmodernějším motorem 
s bezolejovou technologií, takže nikdy není potřeba kontrolovat hladinu oleje ani se starat o jeho 
stáří. Kompresor je tak vždy připravený odvést svoji práci. Jeho rozměry a nízká váha pouhých 8 kg ho 
rovněž předurčují k využití při stanování, kempování a jiných outdoorových aktivitách.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 100 W / 1,5 PS
Maximální tlak:  8 bar
Objem vzdušníku:  2 l
Sací výkon:  180 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  560x360x155 mm
Hmotnost cca: 8 kg

BEZOLEJOVÝ 

KOMPRESOR

3 299 Kč     122 €AIR CASE

3 999 Kč / 149 €
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12-ti dílné příslušenství 
součástí dodávky
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Scheppach HD2P je výborným pomocníkem pro váš byt, dům, chatu či řemeslnou živnost. Sdružuje 
v sobě hned tři funkce.
• odsavač pilin pro vaše běžné nářadí (vrtačky, pily, brusky, hoblíky, ...)
•  výkonný vysavač (domácnost, garáž, dílna, automobil, ...)
•  kompresor (nafukovací matrace, bazény, lehátka, lodě, dětské hračky, ...)
Výhodou jsou kompaktní rozměry, snadné přenášení a systém úložných prostor, do kterých lehce 
schováte veškeré příslušenství, které se Vám neztratí a máte je vždy po ruce. Standardní výbava 
obsahuje sací trysku, nástavec pro bezprachové vrtání, nafukovací trysku, sací hadici s konektorem 
pro připojení k elektrickému nářadí a prachový sáček, který není na jedno použití, ale po vysypání 
ho můžete použít znovu a znovu. Stroj je rovněž vybaven účinným fi ltrem se schopností zachytit 
částice velké pouhé 3 mikrometry.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 200 W
Sací výkon:  120 m3/h
Objem sáčku:  5 l
Rozměr fi ltru:  340 x 250 mm
Délka a průměr hadice: 2000 / 40 mm
Filtrační účinnost:  3 μm
Rozměry stroje: 450 / 350 / 227 mm
Hmotnost:  5,5 kg

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ / 

KOMPRESOR 3 v 1

2 499 Kč     93,99 €HD2P

3 499 Kč / 129 €
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manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu, pracovního 
tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný 
ventil, pojistný ventil, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava

Kompresor Scheppach HC 25 o je ideálním pomocníkem do každé domácnosti. Je 
neuvěřitelně snadný na údržbu. Jednak má moderní čerpadlo z bezolejovou technologií, 
takže se nikdy nemusíte starat o správnou hladinu oleje a jednak má nejmodernější technologii 
indukčního (bezuhlíkového) motoru. Takový motor je rovněž v podstatě bezúdržbový a díky 
menšímu počtu pohyblivých částí a mnohem menšímu počtu třecích ploch je jeho životnost 
několikanásobně delší než u klasického komutátorového motoru. Navíc je i výrazně tišší. Vzdušník 
slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu 
klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušníku můžete s kompresorem provádět i náročnější 
operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete k němu připojit sponkovačku, mycí pistoli nebo 
zvládne i méně náročné stříkací práce s barvou či dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování 
pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí 
vestavěného manometru. Díky bezolejové technologii se výborně hodí i k udržování tlaku v pivních 
sudech. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:  2 850 ot./min.
Maximální tlak:  8,0 bar
Objem vzdušníku:  24 l
Sací výkon:  161 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje d/š/v:  550 x 280 x 565 mm
Hmotnost cca: 25 kg

BEZOLEJOVÝ 

KOMPRESOR

2 799 Kč     103 €HC 25 o

3 799 Kč / 141 €
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Indukční bez-
údržbový motor

8 BAR

Kompresor Scheppach HC 08 je kompaktní a lehce přenosný kompresor, který 
se výborně hodí pro domácí použití nebo pro uživatele, kteří při práci ocení jeho 
nízkou váhu a snadnou manipulaci. Stroj má moderní bezuhlíkový motor s dlouhou 
životností a minimálními nároky na údržbu. Pumpa stroje je u tohoto kompresoru 
mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Hladinu 
oleje jednoduše zkontrolujete pohledem na optický ukazatel umístěný na stroji. 
Tlaková nádoba slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná 
jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušníku 
můžete s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění. Můžete 
k němu připojit třeba sponkovačku, stříkací pistoli (airbrush), ofukovací pistoli a další 
vzduchové nářadí. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení 
výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. 
Přídavná rukojeť umožní snadnou manipulaci se strojem. 

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 100 W / 1,5 PS
Maximální tlak:  8 bar
Objem vzdušníku:  8 l
Sací výkon:  155 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  480x250x530 mm
Hmotnost:   17  kg

OLEJOVÝ 

KOMPRESOR

2 899 Kč     107 €HC 08

3 799 Kč / 139 €
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manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního 
tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, 
pojistný ventil, vzduchový fi ltr, pojezdová kola, rukojeť, optický ukazatel 
stavu hladiny oleje

Další výbava

Kompresor Scheppach HC 25 je nezbytným pomocníkem, který by neměl chybět 
v žádné domácí dílně. Pumpa stroje je u tohoto kompresoru mazána olejem, což 
prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Kontrola oleje je velmi 
jednoduchá a provádí se zběžným pohledem pomocí optického ukazatele umístěném 
na stroji. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen 
v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušníku můžete 
s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete 
k němu připojit třeba sponkovačku nebo zvládne i méně náročné práce se stříkací pistolí 
a dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché 
nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. 
Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem. Stroj je díky svým 
kompaktním rozměrům velmi skladný a dá se snadno převážet.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:  2 850 ot./min.
Maximální tlak:  8,0 bar
Objem vzdušníku:  24 l
Sací výkon:  220 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  580x250x550 mm
Hmotnost:   23  kg

OLEJOVÝ 

KOMPRESOR

2 799 Kč     103 €HC 25

3 899 Kč / 145 €
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Výkonný kompresor Scheppach HC 54 je ideálním 
pomocníkem do každé domácí dílny nebo garáže. 
Díky velkému vzdušníku o  objemu 50 litrů se jedná 
o výkonného a mnohostranného pomocníka. Pumpa 
kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje 
životnost celého stroje i při častém používání. Aby 
byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor 
vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzdušník 
slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor 
se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu 
klesne pod požadovanou úroveň. Díky 
velkému objemu vzdušníku můžete 
s  kompresorem mimo běžného huštění 
a  ofukování provádět i  náročnější 
operace s  použitím různých druhů 
pneumatického nářadí (sponkovačka, 
hřebíkovačka, utahovák,...), je vhodný 
pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, 
pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik 
oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, 
který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného 
manometru. Přídavné madlo a kolečka umožní snadnou 
manipulaci se strojem.

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného 
pracovního tlaku, rychlospojka, redukční ventil, tlakový spínač, 
odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový fi ltr, 
optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava

Motor:   230 V/50 Hz
Příkon:   1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:   2.850 ot./min.
Maximální tlak.:   8 bar
Objem vzdušníku:   50 l
Sací výkon:   220 l/min.
Počet výstupů na vzduch:   1
Regulace pracovního tlaku:   ANO
Množství oleje:   0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:   760 x 320 x 650 mm
Hmotnost cca:   31 kg

OLEJOVÝ 

KOMPRESOR

3 799 Kč     139 €HC 54

4 699 Kč / 175 €
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Vertikální kompresor Scheppach HC 24 V je prostorově 
velmi úsporný stroj, který má díky použití moderního 
motoru s bezolejovou technologií rovněž minimální 
nároky na údržbu. To ho staví do role ideálního 
kompresoru pro běžné domácí využití a do stísněných 
dílen a garáží. Tlaková nádoba slouží jako zásobárna 
stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, 
že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. 
Díky vzdušníku můžete s kompresorem provádět 
i náročnější operace, než je běžné huštění. Můžete 
k němu připojit třeba sponkovačku, stříkací pistoli 
(airbrush), ofukovací pistoli a další vzduchové nářadí. 
Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché 
nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat 
pomocí vestavěného manometru. Díky bezolejové 
technologii se dobře hodí i k udržování tlaku v 
pivních sudech. Přídavná rukojeť, nízká hmotnost 
a kompaktní rozměry umožní snadnou manipulaci se 
strojem. 

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:  3750 ot./min.
Maximální tlak:  10 bar
Objem vzdušníku:  24 l
Sací výkon:  180 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  340x305x660 mm
Hmotnost cca:   16 kg

BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ 

KOMPRESOR

3 199 Kč     119 €HC 24 V

4 299 Kč / 159 €

10 BAR

Zabere 
minimum místa.
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Další výbava: manometr pro kontrolu nastaveného pracovního 
tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný 
ventil, pojistný ventil, rukojeť

Další výbava
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 Tento kompresor splňuje jeden zásadní parametr, který ho staví do třídy 
strojů vhodných i k profesionálnímu použití v mnoha dílnách a tím je 
pracovní tlak 10 barů. Rozdíl v síle poznáte hlavně při práci s pneumatickým 
příslušenstvím. Sponkování, nastřelování hřebíků či nýtování se tak 
stane snadným úkolem. Zesílená pumpa kompresoru je mazána olejem, 
což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Aby byla 
kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem 
jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se 
tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. 
Celý proces je kontrolován plně automatickým tlakovým spínačem. Díky 
velkému objemu vzdušníku je kompresor dále vhodný na ofukování, pro 
připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování 
pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete 
snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavná rukojeť 
a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 800 W / 2,5 PS
Počet otáček:  2 850 ot./min.
Maximální tlak:  10 bar
Objem vzdušníku:  50 l
Sací výkon:  257 l/min.
Počet výstupů na vzduch: 2
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  740 x 300 x 770 mm
Hmotnost cca:   34 kg

OLEJOVÝ 

KOMPRESOR

5 299 Kč     197 €HC 51

6 199 Kč / 229 €

10 BAR

10 BAR

Vysoký pracovní tlak
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manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, rychlospojky, 
redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový fi ltr, 
optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava PROFESSIONAL

Další výbava: manometr 
pro kontrolu nastaveného 
pracovního tlaku, redukční 
ventil, tlakový spínač, 
odkalovací ventil, zpětný 
ventil, pojistný ventil, rukojeť

Další výbavaKompresor Scheppach HC 51 V je představitelem nové generace výkonných 
a prostorově úsporných kompresorů s minimálními nároky na údržbu. Jeho 
vzdušník o objemu 50 litrů a tlak 10 barů jsou zárukou toho, že veškeré operace 
spojované s foukáním, stříkáním, ofukováním, sponkováním a rovněž práce 
spojené s pneumatickým nářadím, budou probíhat hladce a s dostatečnou 
výkonovou rezervou Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché 
nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného 
manometru. Pumpa kompresoru je vybavena moderní bezolejovou 
technologií a je v podstatě bezúdržbová. Přídavná rukojeť a kolečka umožní 
snadnou manipulaci se strojem. Kompresor se díky svému tvaru vejde i do 
velmi stísněných prostor a malých dílen a díky vysoko položeným ovládacím 
prvkům se i velmi snadno a pohodlně ovládá.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:  4000 ot./min.
Maximální tlak:  10 bar
Objem vzdušníku:  50 l
Sací výkon:  220 l/min.
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Rozměry stroje:  355 x 345 x 980 mm
Hmotnost:   22,5 kg

BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ 

KOMPRESOR

4 799 Kč     177 €HC 51 V

5 899 Kč / 219 €

Velmi komfortní
ovládání
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Dvouválcový kompresor HC 52 dc je ideálním pomocníkem do dílny každého náročného 
kutila a  díky velkému obsahu vzdušníku najde uplatnění i  v  mnoha řemeslných dílnách. 
Pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i  při častém 
používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem 
jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a  motor se tak zapíná jen 
v  případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Opětovné natlakování 50ti 
litrové nádrže má na starosti silný dvouválcový motor o vysokém maximálním výkonu 3 HP. 
Díky velkému objemu vzdušníku můžete s kompresorem mimo běžného huštění a ofukování 
provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí a je vhodný 
i  pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik 
zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí 
přehledného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Motor:   230 V/50 Hz
Příkon:   2 200 W / 3,0 PS
Počet otáček:   2.850 ot./min.
Maximální tlak.:   8 bar
Objem vzdušníku:   50 l
Sací výkon:   412 l/min.
Počet výstupů na vzduch:   2
Regulace pracovního tlaku:   ANO
Množství oleje:   0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:   760 x 370 x 720 mm
Hmotnost cca:   44 kg

OLEJOVÝ DVOUVÁLCOVÝ 

KOMPRESOR

6 799 Kč     251 €HC 52 DC

7 999 Kč / 297 €

8 BAR

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného 
pracovního tlaku, rychlospojky, redukční ventil, tlakový spínač, 
odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový fi ltr, 
optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava

Douválcový 
motor 3 HP
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Dvouválcový kompresor HC 53 dc je fantastickým řešením pro většinu dílen, servisů, truhlářů nebo 
i  náročných kutilů. Snese dlouhodobé kontinuální zatížení a  díky vysokému pracovnímu tlaku 
a  vzdušníku o  objemu 50 l je ideální pro použití s  téměř jakýmkoliv druhem pneumatických nástrojů. 
Nezbytným předpokladem pro profesionální použití je dosažení stálého tlaku 10 barů, což je důležité pro 
dokonalé nastřelení dlouhých hřebů (100 mm), pro sponkování, nýtování pro uvolňování šroubů u aut, 
pro stříkací práce ap. Dvouválcový motor má vysoký výkon 3 HP, který zaručuje velice rychlé opětovné 
natlakování 50ti litrové nádrže. Obecnou a důležitou vlastností dvouválcových motorů je potom jejich 
delší životnost. Pro mnohé aplikace je nezbytná snadná mobilita stroje. Tento kompresor je i při svých výkonech stále poměrně kompaktní a jeho přepravu 
usnadňují pojezdová kola a velké madlo. Tvar nádrže i tloušťka tlakové nádoby vyhovují nejnovějším předpisům EU.

Motor:     230 V/50 Hz
Příkon:    2 200 W / 3,0 PS
Počet otáček:    2.850 ot./min.
Maximální tlak.:    10 bar
Objem vzdušníku:    50 l
Sací výkon:    412 l/min.
Počet výstupů na vzduch:   2
Regulace pracovního tlaku:   ANO
Množství oleje:    0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:  880 x 370 x710 mm
Hmotnost cca:   45 kg

OLEJOVÝ DVOUVÁLCOVÝ 

KOMPRESOR

7 599 Kč     281 €HC 53 DC

8 999 Kč / 333  €
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manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu 
nastaveného pracovního tlaku, rychlospojky, redukční 
ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, 
pojistný ventil, vzduchový fi ltr, optický ukazatel stavu 
oleje, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava

PROFESSIONAL
Dvouválcový motor 

10 BAR  50 l vzdušník
10 BAR
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Kompresor Scheppach HC 100 DC je skvělým řešením pro velmi náročné uživatele z řad 
domácích kutilů, autodílen, truhlářství a dalších provozů. Díky velkému obsahu vzdušníku 
100 l se hodí hlavně tam, kde je dostatečná zásoba tlakového vzduchu potřeba například 
k pohonu široké škály pneumatických nástrojů, jako jsou vrtačky, rázové utahováky, 
sponkovačky, stříkací pistole a podobně. Pro snadnou výměnu nástrojů jsou výstupy opatřeny 
rychlospojkami. O rychlé natlakování a vysoký sací výkon 412 l/min. se stará výkonná 
dvouválcová jednotka o výkonu 3 PS. Ta je mazána olejem a i díky dvouválcové technologii 
se vyznačuje velmi dlouhou životností. Snadnou manipulaci se strojem zajišťuje velké madlo 
a vzduchem plněné pneumatiky.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 200 W / 3,0 PS
Maximální tlak:  8 bar
Objem vzdušníku:  100 l
Sací výkon:  412 l/min.
Počet výstupů na vzduch:  2
Regulace pracovního tlaku:  ANO
Množství oleje:  0,25 l
Rozměry stroje:  1040x440x790 mm
Hmotnost cca:   54 kg

OLEJOVÝ 

KOMPRESOR

9 999 Kč     369 €HC 100 DC

11 799 Kč / 437 €

8 BAR

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací 
ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový fi ltr, optický ukazatel stavu hladiny oleje, pojezdová kola, rukojeť

Další výbava

Velká tlaková 
nádoba 100 l

PROFESSIONAL
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