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KOMPRESOR OLEJOWY,
SPRĘŻARKA TAGRED 100L 230V
2 TŁOKI, SEPARATOR, ZESTAW
PNEUMATYCZNY 8W1, OLEJE

1 100,00 PLN
PROMOCJA: 954,45 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: MAX DO 7 DNI
PRODUCENT: TAGERD
NUMER KATALOGOWY: TA361TA100

OPIS PRZEDMIOTU

Kompresor olejowy, sprężarka TAGRED 100L 230V 2 tłoki,
separator, zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L.
Kompresory polskiej marki Tagred to zaawansowane technologicznie urządzenia, które
wykonano z wysokiej jakości materiałów. Innymi cennymi atutami naszych kompresorów są:
niskie koszty eksploatacyjne wielozadaniowość, precyzja i kultura pracy. Niska waga kompresora
sprawia, że jest on bardzo ergonomiczny, posiada również automatyczny system smarowania,
ﬁltrację powietrza, reduktor ciśnienia oraz koła transportowe. Gwarantujemy, że przy
zachowaniu najwyższych standardów i norm kompresory Tagred spełnią Wasze oczekiwania.
Produkt certyﬁkowany. Posiada deklarację zgodności oraz niezbędne dyrektywy, co świadczy o

jakości produktu !!!

Skład zestawu

Kompresor olejowy TA361
Szybkozłączka x 2 szt.
Kółka jezdne
Uchwyt do transportowania kompresora
Gumowa podstawka stabilizacyjna x 2 szt.
Instrukcja obsługi w języku polskim
Gratisy: zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L
Separator

Cechy
Tylko teraz kompresor 100L w najniższej cenie w POLSCE !!!!!
Produkt certyﬁkowany. Posiada deklarację zgodności oraz niezbędne dyrektywy, co świadczy
o jakości produktu !!!
Mocny kompresor olejowy jest niezastąpionym, a co najważniejsze niezawodnym
urządzeniem w domu, garażu, warsztacie.
Produkt dla profesjonalistów, który doskonale "znajdzie się" m. in. w każdym garażu,

domowym warsztacie, gospodarstwie rolnym.
Jest idealny przy większości urządzeń pneumatycznych - do pompowania, czyszczenia,
przedmuchiwania, malowania powierzchni.
Sprężarka posiada 2 mocne tłoki, nadający się do długotrwałej i intensywnej pracy.
Gratisy: zestaw pneumatyczny 8-elementowy, 2x olej 0,6L
2w1 - Kompresor wyposażono w separator oleju z reduktorem ciśnienia, który zatrzymuje w
wydmuchiwanym powietrzu wodę i olej.
Ergonomiczny - posiada reduktor ciśnienia wyposażony w innowacyjny mechanizm regulacji,
duży manometr usytuowane na kompresorze w pozycji ułatwiającej odczyt parametrów oraz
wygodny w eksploatacji kranik spustowy.
Ekonomiczny - szerokie ożebrowanie pozwalające na lepsze chłodzenie.
Mobilny - posiada kółka, dzięki czemu bardzo łatwo się z nim przemieszcza.
Bardzo cichy.
Nasz kompresor charakteryzuje się niskim poborem energii przy zachowaniu wysokich
parametrów użytkowych.
Wysoka wydajność przepływu powietrza.
Zwiększona średnica i duży przepływ pozwalają uniknąć blokowania się zabrudzeń.
Gwarantowany, bezpłatny! Serwis door to door - najbardziej dogodny system gwarancji bez
wychodzenia z domu.
W prezencie otrzymacie ZESTAW PNEUMATYCZNY 8 ELEMENTÓW, praktyczny dodatek do
kompresora, który znajdzie zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym, warsztacie.
Wszystkie elementy zestawu cechuje wysoka, perfekcyjna jakość wykonania.
Pistolet do malowania lakierowania z górnym zbiornikiem jest idealny do precyzyjnego
malowania metalikami, lakierami, farbami akrylowymi oraz wodorozcieńczalnymi.
Rewelacyjnie sprawdza się w lakiernictwie samochodowym.
Pistolet do przemywania tzw."ropownica" ma długą, praktyczną dyszę rozpylającą, która
ułatwia mycie i czyszczenie Pistolet do pompowania z manometrem jest doskonały do
pompowania i kontroli ciśnienia ogumienia pneumatycznego. Posiada gumową obudowę
zegara. Wyposażony jest w zawór spustowy powietrza.
5m wąż spiralny do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych
urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży pneumatycznych.
Pistolet do przedmuchiwania będzie pomocny przy usuwaniu zanieczyszczeń ze słabo
dostępnych miejsc.
W skład zestawu wchodzą 3 końcówki, które są pomocne m. in. w pompowaniu piłek,
pontonów, kół samochodowych, zabawek, materaców.

Warunki sprzedaży
Urządzenie jest fabrycznie nowe.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
DTR w języku polskim
Deklaracja zgodności CE
Dokumentacja UDT
Termin wysyłki: 24H

Gwarancja: 24/12 miesiące - Oferujemy Państwu tzw. niemiecki system gwarancyjny. Jako
nieliczni dajemy 24 miesiące gwarancji przy zakupie sprzętu z paragonem i 12 miesięcy
gwarancji przy zakupie z fakturą VAT.
Sprzedawca w trosce o swoich klientów, oferuje najbardziej dogodny system gwarancji bez
wychodzenia z domu.
W razie problemów z urządzeniem wystarczy zadzwonić do serwisu nr. telefonu na dowodzie
zakupu, a następnego dnia zawita do Was kurier po uszkodzone urządzenie i to wszystko na
koszt ﬁrmy IN-HOME.

Dane techniczne
Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem
Ilość tłoków: 2
Ciśnienie: max 9 barów
Ciśnienie robocze: 8 barów
Moc silnika: 3,0 KW/ 4,1HP
Częstotliwość: 50Hz
Prąd: C16A
Pojemność zbiornika: 100L
Wydajność na wejściu: 530L./min
Wydajność efektywna: 380L./min
Napięcie: 230V
Wymiary w kartonie (dł x szer x wys): 116 x 47 x 80 cm
Waga: 55 kg
Żeliwne cylindry: Tak
Separator: tak
Opis dodatkowy: Wbudowany reduktor ciśnienia, polska marka

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

