
Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2022, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

• Compresor cu piston fără ulei - nu necesită întreținere.
• Extrem de compact - 370 x 355 x 330 mm, și foarte ușor - 16.4 kg.
• Compresor silențios - 67 db.
• Echipat cu regulator de presiune și două manometre.
• Protecție termică la suprasarcină și la supraîncălzirea motorului.
• Rezervor vopsit în câmp electrostatic.

Compresor compact Airboy Silence 221 OF E - Black Edition

Caracteristici tehnice:
• Debit: 120 l/min.
• Presiune maximă: 8 bar.
• Volum rezervor: 6 litri.
• Motor cu 2 cilindri - 2800 rpm.
• Putere: 900 W.
• Alimentare: 230 V.

199

AC.2603022PROMO

119
€/buc

13

AC.2102300PROMO

8.5
€/buc

8

AC.2112120PROMO

5
€/buc

• Presiune max.: 8 bar.

Pistol cu manometru Pistol pentru suflat aer - BP pro

-40%

Furtun spiralat

18.6

AC.2115610PROMO

13.4
€/buc

• Se livrează cu racord 
rapid și niplu.

• D interior: 8 mm.
• D exterior: 12 mm.
• Lungime: 10 m.
• Presiune max.: 8 bar.

DIY

-28%

-34%

Furtun profesional FLEXAIR cu racorduri

17.4

AC.2105510PROMO

12.5
€/buc

• Furtun pentru aer comprimat, 
pentru uz profesional.

• Extrem de flexibil inclusiv la 
temperaturi reduse.

• Rezistent la aer comprimat 
contaminat cu ulei.

• Inserție din țesătură.

• D interior: 9 mm.
• D exterior: 14.5 mm.
• Lungime: 10 m.
• Presiune max.: 20 bar.

-28%

-37%



Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2022, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

• Compresor mobil cu piston.

• Dimensiuni - 860 x 440 x 880 mm, Greutate - 65 kg.

• Nivel de zgomot - 94 db.

• Echipat cu regulator de presiune și două manometre.

• Protecție termică la suprasarcină și la supraîncălzirea motorului.

• Rezervor de înaltă calitate vopsit în câmp electrostatic - garantat 
10 ani împotriva coroziunii.

• Dotat cu roți cauciucate și roți de ghidare.

Compresor Airstar 503/50

Caracteristici tehnice:
• Debit: 400 l/min.
• Presiune maximă: 10 bar.
• Volum rezervor: 50 litri.
• Motor cu 2 cilindri - 1310 rpm.
• Putere: 3000 W.
• Alimentare: 400 V.

946

AC.2009530PROMO

649
€/buc

• Compresor mobil cu piston.

• Dimensiuni - 860 x 440 x 880 mm, Greutate - 65 kg.

• Nivel de zgomot - 94 db.

• Echipat cu regulator de presiune și două manometre.

• Protecție termică la suprasarcină și la supraîncălzirea motorului.

• Rezervor de înaltă calitate vopsit în câmp electrostatic - garantat 
10 ani împotriva coroziunii.

• Dotat cu roți cauciucate și roți de ghidare.

Compresor Airstar 503/100

Caracteristici tehnice:
• Debit: 400 l/min.
• Presiune maximă: 10 bar.
• Volum rezervor: 100 litri.
• Motor cu 2 cilindri - 1310 rpm.
• Putere: 3000 W.
• Alimentare: 400 V.

1077

AC.2009531PROMO

719
€/buc

-31%

-33%


