
78-080-011

TRK ResQ Compressor Max

Velikosti kol 16“ – 22“

Prémiová souprava kompresoru s těsnícím tmelem na opravu vel-
kých pneumatik. Ideální pro velká SUV a užitková vozidla do 4500 
kg. Kompaktní systém „skrz ventil“s lahvičkou 620 ml zasunutel-
nou do výřezu na těle kompresoru pro maximální pohodlí 
a bezpečnost. Vyřeší defekty po předmětech až 6 mm. Kompresor 
je vhodný i pro běžné dohuštění kol, ať jste kdekoliv.

Sada obsahuje:
• Kompresor se svorkami přímo na autobaterii
• Napájení 12 V, 25 A, 300 W
• Maximální hustící tlak 6,2 bar
• Dosah od svorek 11 m včetně prodl. hadice a napájecího kabelu
• Integrovaný tlakoměr (bar / psi) s vypouštěcím tlačítkem
• Těsnicí tmel AirMAN®, 620 ml do vel. 22“
• Praktický přepravní vak
• Hmotnost balení 3,1 kg; rozměry 28x27x10 cm

71-051-011

TRK ResQ Compressor

Velikosti kol 13“ – 19“

Souprava kompresoru s těsnícím tmelem na opravu středních 
pneumatik. Ideální pro osobní auta a SUV. Kompaktní systém 
„skrz ventil“s lahvičkou 450 ml zasunutelnou do výřezu na těle 
kompresoru pro maximální pohodlí a bezpečnost. Vyřeší defekty 
po předmětech až 6 mm. Kompresor je vhodný i pro běžné do-
huštění kol, ať jste kdekoliv.

Sada obsahuje:
• Kompresor s konektorem na autozásuvku
• Napájení 12 V, 15 A, 180 W
• Maximální hustící tlak 6,2 bar
• Dosah od zásuvky 4 m včetně hadice a napájecího kabelu
• Integrovaný tlakoměr (bar / psi) s vypouštěcím tlačítkem
• 4 adaptéry navíc: pro jízdní kola, matrace a sportovní potřeby
• Těsnicí tmel AirMAN®, 450 ml do vel. 19“
• Praktický přepravní vak
• Hmotnost balení 1,7 kg; rozměry 28x17x10 cm

71-047-001

TRK ResQ Pilot

Velikosti kol 12“ – 17“

Souprava kompresoru s těsnícím tmelem „skrz ventil“ na opravu 
středních pneumatik. Ideální pro čtyřkolky, osobní auta nižší až 
střední třídy. Kompaktní systém „skrz ventil“ s lahvičkou 300 
ml zasunutelnou do výřezu na těle kompresoru pro maximální 
pohodlí a bezpečnost. Vyřeší defekty po předmětech až 6 mm. 
Kompresor je vhodný i pro běžné dohuštění kol, ať jste kdekoliv.

Sada obsahuje:
• Kompresor s konektorem na autozásuvku
• Napájení 12 V, 10 A, 120 W
• Maximální hustící tlak 6,2 bar
• Dosah od zásuvky 4 m včetně hadice a napájecího kabelu
• Integrovaný tlakoměr (bar / psi) s vypouštěcím tlačítkem
• 3 adaptéry navíc: pro jízdní kola, matrace a sportovní potřeby
• Těsnicí tmel AirMAN®, 300 ml do vel. 17“
• Praktický přepravní vak
• Hmotnost balení 1,2 kg; rozměry 23x16x8 cm

72-069-012

TRK Easyrider

Velikosti kol 12“ – 14“

Souprava kompresoru s těsnícím tmelem „bez ventilu“ na opravu 
menších pneumatik. Ideální pro motocykly, čtyřkolky a malá 
osobní auta. Systém „bez ventilu“ - lahvičku s tmelem 250 ml nej-
prve vyprázdníme skrz vyšroubovanou vložku ventilu. Následně 
ventil zkompletujeme a kolo nahustíme. Vyřeší defekty po před-
mětech až 6 mm. Kompresor je vhodný i pro běžné dohuštění kol 
ať jste kdekoliv.

Sada obsahuje:
• Kompresor s konektorem na motozásuvku i autozásuvku
• Napájení 12 V, 10 A, 120 W
• Maximální hustící tlak 6,2 bar
• Dosah od zásuvky 3,5 m včetně hadice a napájecího kabelu
• Integrovaný tlakoměr (bar / psi) 
• 3 adaptéry navíc: pro jízdní kola, matrace a sportovní potřeby
• Těsnicí tmel AirMAN®, 250 ml do vel. 14“
• Praktický přepravní vak
• Hmotnost balení 0,9 kg; rozměry 17x15x7 cm



Sady na opravu kol 
s kompresorem

Vítěz testu osmi značek 
časopisu AutoBild

Problémy na cestách pohodlně 
vyřešíte do 5-ti minut.

Opravný tmel

Kompresor 
12V

Připojení 
na autobaterii

Kompresor ResQ přímo vytlačí těsnicí hmotu přes ventil do poško-
zené pneumatiky. Po vyprázdnění lahvičky kompresor pokračuje 
v huštění až na požadovaný tlak.

Použití „bez ventilu“ sady AirMAN® Easyrider

Použití „skrz ventil“ sady AirMAN® ResQ

Lahvičku s tmelem nejprve vyprázdníme skrz vyšroubovanou 
vložku ventilu. 
Následně ventil zkompletujeme a kolo nahustíme. 

Razítko fi rmy:

Moderní opravná sada pneumatik
Těsnící tmel rychle opraví defekty pneumatik 
po předmětech až 6 mm průměru.
Opravné soupravy AirMan® existují ve dvou variantách:

• „ValveOut“ (bez ventilu)
Těsnící hmota je do pneumatiky aplikována před vlastním na-
huštěním. V tomto případě je třeba vyšroubovat ventilek, nasadit 
láhev a těsnící tekutinu ručně vytlačit do poškozeného kola. Po 
zpětném našroubování ventilku nahustíme kolo pomocí ruční 
pumpy či kompresoru na požadovaný tlak.

• „ValveThrough“ (skrz ventil)
Těsnící hmota je do pneumatiky přímo aplikována pomocí kom-
presoru (kompresor je součástí sady), bez nutnosti vyšroubování 
ventilku.

Doporučení:
Varianta“ValveThrough“ je pohodlnější a jednodušší na použití. 
Systém „ValveOut“ je vhodný pro motocykly a ostatní menší 
pneumatiky.

Těsnící tmel:
• Je netoxický, šetrný k životnímu prostředí a omyvatelný vodou.
• Nepůsobí žádné komplikace při následné opravě v pneuservisu.
• Nepoškozuje systémy kontroly tlaku v pneumatikách (RDKS 
nebo TPMS)!

Základem každé sady je AirMan® kvalitní 
12V kompresor se širokým spektrem využití: 
• Na cestách již nehledejte čerpací stanici s funkčním kompre-
sorem – díky AirMan® zvládnete běžnou kontrolu a dohuštění 
pneumatik, kdekoliv si vzpomenete.
• Nahustit lze též: jízdní kola, matrace, čluny či jiné sportovní 
vybavení.
• Turbo adaptér vám pomocí silného proudu vzduchu pomůže 
odstranit prach, či nečistoty z libovolných povrchů.

Produkty AirMan® jsou dodávány jako standardní výbava 
vozidel po celém světě.
Spolehněte se na zkušenosti výrobce originálního 
vybavení!

AirMAN® náhradní náplně
650ml (64-010-013) pro TRK ResQ Compressor Max
450ml (65-005-013) pro TRK ResQ Compressor
300ml (63-002-001) pro TRK ResQ Pilot
250ml (61-069-013) pro TRK Easyrider

Vlastnosti:

• Těsní defekty běhounu od předmětů do Ø 6 mm
• Schváleno pro pneumatiky s TPMS senzory tlaku
• Šetrné k životnímu prostředí
• Snadné čištění (tmel je ředitelný vodou)
• Provozní teploty -40 °C až + 70 °C
• Nehořlavé, netoxické
• Životnost cca 3 roky 
• Po uplynutí životnosti je nutné náplň vyměnit

Instuktážní
video


