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Donrox  
Ride A922
De inkt van ons testartikel van de Boreas-minicompressor 
in Kampeertoerist september was nog niet droog of Donrox 
verraste ons alweer met een ander handig apparaatje. 
Waren ze geïnspireerd door het vorige artikel om nog meer 
aan onze noden te beantwoorden? In ieder geval kan de 
Donrox Ride A922 het leven van kampeerders een stuk 
eenvoudiger maken.

Zoals twee nummers geleden 
al vermeld, besliste Donrox 
om de benaming Boreas te 
vervangen door het minder 

poëtische Ride F511. Misschien begreep 
niemand de verwijzing naar de Griekse 
god van de noordenwind. Waar die 
F511 met gemak vooral fietsbanden 
oppompt, richt de nieuwe compressor 
Ride A922 zich in het bijzonder tot 
banden van auto's, caravans, campers 
en motors. Daarnaast ontfermt de 
Ride A922 zich natuurlijk met evenveel 
zorg over fietsbanden, ballen, rollators 
en scootmobielen.

TEKST: Willy Ost
FOTO’S: Willy Ost, 
tenzij anders vermeld
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Onder spanning
De juiste bandenspanning van onze 
voertuigen zorgt voor optimaal comfort 
en veiligheid. Daarom raadt men aan om 
regelmatig de bandendruk te controle-
ren. Bandenfirma's adviseren om dat 
zelfs om de maand te doen. Geef toe, wei-
nigen zullen de moed opbrengen om zo 
frequent naar de garage of het benzine-
station te rijden om die controle uit te 
voeren. Nochtans hangt niet alleen onze 
veiligheid er in grote mate van af, ook de 
bandenslijtage en het energieverbruik 
verminderen aanzienlijk bij een opti-
male bandenspanning. Dat we daardoor 

ook heel wat minder het milieu en 
onze portemonnee belasten, is mooi 
meegenomen. Met de nieuwe Ride A922 
hebben we een digitale bandenspan-
ningsmeter en pomp binnen handbereik 
om overal en op ieder moment onze 
bandendruk na te kijken. Gedaan dus 
om bij het benzinestation met je caravan 
of motorhome te manoeuvreren om 
zo dicht mogelijk bij de luchtpomp te 
geraken – en bovendien nog te moeten 
betalen voor je bandenlucht.

Compact en praktisch
De Ride A922 is de grootste en zwaarste 
multifunctionele compressor in het 
hele Donrox-gamma. Zwaar moeten 
we hier wel enigszins relativeren. 
Met zijn geringe afmetingen (104 x 56 
x 201 mm) en zijn 468 gram mag hij 
gerust 'draagbaar' op zijn naamkaartje 
schrijven. Met een lithiumbatterij van 
2.000 mAh en een pompcapaciteit van 
30 liter per minuut brengt hij probleem-
loos elke autoband op gewenste druk. 
Dankzij die krachtige pompfunctie 
corrigeert hij verschillende malen de 
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1 Op het display verschijnt de batterij- indicator, 
de gewenste drukeenheid (hier in bar), de 
gekozen maximumdruk en het icoontje van een 
van de gebruiksmodi. 2 Met deze compacte 
compressor heb je altijd en overal een draadloze 
bandenspanningsmeter en een pomp binnen 
handbereik. 3 Bovenaan bevindt zich de knop voor 
gecontroleerd leeglaten. 4 De verpakking bevat een 
compressor, luchtslang, ventielnaald, verloopnippel, 
aansluiting, Frans ventiel, USB-oplaadkabel en 
DC-autolader. 
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druk van je banden alvorens aan een 
heroplaadbeurt toe te zijn. Het toestel 
is instelbaar: je kan kiezen tussen vier 
drukeenheden (psi, bar, kPa en kg/cm2). 
Ook kan je vijf programma's instellen, 
respectievelijk voor fiets-, auto- en 
motorbanden. Een aparte stand om 
ballen op te pompen en een manuele 
stand vervolledigen het plaatje. Elk pro-
gramma is bovendien combineerbaar 
met een zelf ingestelde maximumdruk, 
waardoor de compressor automatisch 
stopt wanneer die vooraf bepaalde 
spanning is bereikt. Een optimale 
bandenspanning is ook afhankelijk 
van de belasting van het voertuig. Bij 
een volgeladen auto hoort een andere 
bandendruk dan bij een lege wagen. 
Met de Ride A922 los je dit probleem in 
een paar minuten op dankzij de aparte 
functie voor gecontroleerd ontluchten. 
Zo wordt het aanpassen van de banden-
spanning aan de belading eenvoudig. 

Onze test 
We lieten de band van het caravan-
reservewiel volledig leeglopen en met 
een chronometer in de hand zetten we 
de Ride A922 aan het werk. Na 2 minu-
ten en 40 seconden was 1 bar bereikt en 
na 6 minuten brommen zaten we aan 
2 bar. We hadden onze limiet op 2,4 bar 
gezet en de Donrox bereikte deze voor-
lopige eindmeet na 7 minuten 30 secon-
den. We gunden het apparaatje echter 
geen rust. Het had vervolgens bijna 
10 minuten nodig om 3 bar te bereiken. 
Het display toont hoeveel vermogen 
de compressor nog heeft. Een groen 
lichtje betekent dat het toestel tussen 
60 en 100% opgeladen is, oranje staat 
voor 30 tot 60%, en ten slotte duidt rood 
nog tussen 10 en 30% vermogen aan. 
Op de twaalfde minuut knipperde het 

Technische fiche
afmetingen 104 x 56 x 201 mm
gewicht 468 gram
maximale luchtdruk 120 psi/8,2 bar
pompfunctie 30 l per minuut
oplaadtemperatuur tussen 0°C en 45°C
gebruikstemperatuur tussen -10°C en +60°C
batterijcapaciteit 2.000 mAh/11,1 V (22,2 Wh)
laadingang 5 V/2 A
USB-uitgang 5 V/1,5 A
oplaadtijd 2,5 – 4,5 uur
druknauwkeurigheid ± 1psi
led-lampje 0,5 W
autolader 12 V
overspanningsbeveiliging 9 A/1 S
overbelastingsbeveiliging 8 V

oranje lichtje en na 15 minuten kwam 
4 bar op het scherm. Op de zestiende 
minuut waarschuwde het rode lampje 
dat er minder dan 30% vermogen 
beschikbaar was. 
Let wel, bij onze test vertrok het toestel 
van een volledig lege band, iets wat zich 
in normale omstandigheden zelden 
voordoet. Bijgevolg mogen we besluiten 
dat de compressor al bij al een behoorlijk 
resultaat neerzette. Ter vergelijking, voor 
fietsbanden draait hij zijn hand niet om: 
al na 65 seconden bereikten we 4 bar 
druk, vertrekkende van een platte band. 
Op de website van Donrox worden cijfers 
vermeld die iets afwijken van ons resul-
taat. Waar wij op een zevental minuten 
afklokten om een band op 2,4 bar te 
brengen, volstaan voor hen een vijftal. 
Het volume van de band en de keuze van 
de maximumdruk kunnen dat verschil 
verklaren, en ook de buitentemperatuur 
speelt een kleine rol. 

Plus- en minpunten
We vinden dat de vermelding van de 
drukeenheden op de digitale display 
een ietsje groter mocht aangeduid zijn, 
zodat ook mensen met minder goede 

ogen alles brilloos kunnen aflezen, maar 
dat is zowat ons enige echte minpunt. 
Een pluspunt is de Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing, die je feilloos de 
eenvoudige bediening uitlegt. Op de 
website is onder de rubriek 'veelgestelde 
vragen' nog meer nuttige informatie over 
het gebruik van de Ride A922 te vinden. 
Misschien zou het interessant zijn om 
een deel van deze info ook in de bijgele-
verde papieren versie van de gebruiks-
aanwijzing te vermelden.
Bij het toestel horen diverse verloopstuk-
ken voor verschillende ventielen, een 
USB-oplaadkabeltje en een supplemen-
taire 12V-autolader. Een ingebouwde zak-
lamp kan in bepaalde situaties goed van 
pas komen. De eveneens ingebouwde 
powerbank helpt andere elektrische 
apparaten en gsm-toestellen opladen. 
Kort samengevat: je zware compressor 
mag in het vervolg rustig in de berging 
van zijn oude dag genieten. De compacte 
Ride A922 neemt bijna al zijn taken met 
plezier over, en je hebt overal een digi-
tale draadloze bandenspanningsmeter 
bij de hand. Een hebbeding waarmee we 
ons (kampeer)leven een beetje comforta-
beler kunnen maken. △

Info en verkoop www.donrox.com

Win deze compacte 
USB-compressor 

t.w.v. € 69,95 ... of koop 
er één met korting!
We mogen van Donrox maar liefst drie van 
deze Ride A922-apparaatjes weggeven! Stuur 
een e-mail naar redactie@vkt.be met als 
onderwerp ‘Donrox Ride’. Vermeld duidelijk 
je naam, adres, telefoonnummer en VKT-
lidnummer. Uiterste inzenddatum: 31 januari. 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
Ben je niet bij de winnaars? Dan sturen we je 
een kortingscode van 10% op de A922.
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DE DONROX RIDE A922  
MET ALLE BIJBEHORENDE 

ACCESSOIRES
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