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Digitale  
minicompressor 
Je herinnert je wellicht nog het Bijbelse verhaal van de 
herdersjongen David die de reus Goliath met zijn slinger lik op 
stuk gaf. Voorheen was dit voor ons het bekendste verhaal 
waarin een kleine slimme een grote sterke kon overtroeven. 
Tot Boreas onze wegen kruiste ...

Kleine David
Groot kan je de Boreas digitale mini-
compressor nauwelijks noemen. Met 
zijn geringe afmetingen (3,4 x 6,0 x 
15,2 cm) past hij perfect in je rugzak of 
fietstas. Daarin zal je hem vermoede-
lijk het meest terugvinden. Je herkent 
deze situatie vast wel: een zonnige, 
veelbelovende dag zet je ertoe aan om 
een fietsuitstap te maken. Geeft die 
achterband na een aantal kilometers 
toch de geest zeker ... Daar sta je dan, 
even hulpeloos als 'pomploos'. In die 
situatie zal je David naar waarde weten 
te schatten. Een enkele druk op de 
knop en de compressor pompt moeite-
loos en draadloos je band op.

Mini met power
Vermits we menen dat deze mini-
compressor kampeerders het leven 
gemakkelijker kan maken, hebben 
we hem met plezier uitgetest. Wat we 
alvast meegeven is dat dit hebbeding 
geen gebakken lucht verkoopt. Met 
zijn 340 gram is het een lichtgewicht, 
handig voor onderweg en op reis. 
Maar ook thuis kan je beroep doen 
op zijn krachtige oplaadbare lithium-
batterij (2.000 mAh). We denken dan 
onder andere aan het controleren van 
de bandenspanning van je fiets, auto, 
caravan of zwerfwagen.

MATERIAALINFO

Veelzijdig
Een druk op de aan-uitknop en een van 
de vijf voorgeprogrammeerde instel-
lingen met aanpasbaar drukbereik 
verschijnt op een verlichte display. Je 
hebt de keuze tussen een icoontje met 
fiets, bal, auto, motor of gebruikersvoor-
keur. Bij elk van die icoontjes kan je de 
gewenste druk instellen. Weet je bij-
voorbeeld dat je fietsbanden in optima 
forma zijn bij 3 bar, dan kan je die als 
vast gegeven instellen. De minicom-
pressor slaat automatisch af wanneer 
die vooraf ingestelde druk is bereikt. Ik 
vermeld hier bar als eenheid van lucht-
druk, maar onze David biedt de keuze 
tussen bar, PSI, KPA en kg/m2.

Handig
Na een volgende korte druk op de 
bedieningsknop begint het apparaatje 
met enig lawaai (80 decibel) te blazen 
alsof zijn leven ervan afhangt. Met een 
volledig opgeladen batterij pompt David 
gedurende een dertigtal minuten meer-
dere fietsbanden hard en dat indien 
nodig tot bijna 7 bar. Om het compatibel 
te maken met verschillende fietsven-
tielen wordt een verloopstuk voor een 
Frans ventiel als accessoire bijgeleverd. 
Oppassen met het dichtingsringetje 
dat bij het verloopstuk hoort, want dat 
tracht wel eens te ontsnappen ... Zo 
past het luchtslangetje op alle gangbare 
ventielen. Tussen haakjes, de maximale 
druk staat op elke fietsband keurig aan-
gegeven. Teveel druk kan voor knallend 
vuurwerk zorgen, bij te weinig druk 
verslijt je band sneller en moet je meer 
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Boreas

← Kleine David neemt het 
op tegen grote Goliath.

Win deze draagbare 
USB-compressor  

t.w.v. € 59,95!
We mogen van Donrox maar liefst vier van 
deze Boreas-apparaatjes weggeven! Stuur een 
e-mail naar redactie@vkt.be met als onderwerp 
‘Boreas’. Vermeld duidelijk je naam, adres, 
telefoonnummer en VKT-lidnummer. Uiterste 
inzenddatum: 30 september. De winnaars worden 
persoonlijk verwittigd.
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C––––Cwin
Met een druk op de knop 

wordt je fietsband snel tot de 
gewenste druk opgepompt. →
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inspanningen leveren tijdens het rijden. 
Andere accessoires zijn een ventielnaald 
voor het oppompen van een bal, een ver-
loopnippel en een oplaadkabeltje. Dat 
kabeltje sluit je aan op de USB-poort van 
je computer of de adapter van je mobiele 
telefoon om de batterij op te laden. De 
oplaadduur varieert tussen de 2,5 en 
de 4,5 uur. Heb je pech in het donker, 
dan brengt een ledlampje enig licht in 
de duisternis. Trouwens ook handig 
wanneer je dat minuscule scherpe 
voorwerp in je band zoekt. Dankzij deze 
minicompressor heb je ook altijd een 
supplementaire voedingsbron voor je 
gsm bij de hand.

Technische info
afmetingen 38 x 60 x 152 mm
gewicht 340 gram
maximale luchtdruk 100 PSI / 7 bar
pompfunctie 20 l per minuut
oplaadtemperatuur tussen 0° en 45°
gebruikstemperatuur tussen -10°C en +60°C
batterijcapaciteit 2.000 mAH / 7.4V (14.8 Wh)
laadpoort micro-USB 5V / 2A 
USB vermogen 5V / 2A
oplaadtijd 2,5 – 4,5 uur
druknauwkeurigheid ± 1 PSI
ledlampje 1W
geluidsniveau 80 decibel
overspanningsbeveiliging 10A
overbelastingsbeveiliging 6V
oververhittingsbeveiliging 65°

Over ongelovige Thomassen
Nu we met David en de Filistijnen toch 
bij de Bijbelse verhalen zijn beland, 
kan dat van de ongelovige Thomas er 
ook nog bij. Zoals vermeld prijkt er ook 
een auto-icoontje op het display. Nu is 
een autoband oppompen van een totaal 
andere orde dan een fietsband. Dus toch 
maar trachten Thomas te overtuigen. 
Bijgevolg de lucht van het caravanre-
servewiel de vrijheid gegeven (ik hou 
tenslotte nog een Goliath-compressor 
achter de hand) en Boreas aan het werk 
gezet. Vijf minuten zwoegen bracht de 
druk tot 1 bar. Onvermoeibaar bromde 
David verder om na acht minuten 
anderhalve bar weer te geven. Twaalf 
minuten en 2 bar verder vond ik dat 
de Boreas voldoende bewezen had en 
mocht hij rustig afkoelen. Zijn batterij 
bleek toen nog voor zowat twee derde 
gevuld. Een flinke prestatie voor zo'n 
frêle compressor. Hoewel het hebbeding 

Aanbod geldig t/m 31/12/2020 voor VKT-leden, hun partner en hun inwonende kinderen.

 B+E: caravan
 C1: motorhome
 C1+E: zware motorhome  
met aanhangwagen

TROEF 

Rijlessen C1 met

een grote bestelwagen

(MTM 5,5 ton) i.p.v. een

grote vrachtwagen

	10% korting op de opleiding voor rijbewijs B+E, C1 en C1+E

	7% korting op de opleiding voor alle rijbewijstypes  
(auto, bromfiets, motorfiets, enz.)

Op vertoon van een geldige VKT-lidkaart bij inschrijving.

Opleiding voor rijbewijs

Écht leren rijden?
Ontdek al onze opleidingen op vabrijschool.be

  info@vabrijschool.be

  078 22 30 30

van Chinese makelij is, wordt het 
vergezeld van een Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing. Dat Boreas door 
het Nederlandse Donrox BV uit Lierop 
wordt ingevoerd, zal daar niet vreemd 
aan zijn. △

Info en verkoop www.donrox.com
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