
Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22 
tel. 795 786 888 

biuro@agrekom.pl 
podane ceny są cenami netto 
 

KONFIGURATOR: AGREGAT TYNKARSKI – ZBIORNIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojemność 30 kg masy 32 kg masy 90 – 120 kg masy 

maksymalne ciśnienie 4,9 BAR 8 BAR 8 BAR 

kształt dna    
średnica wylotu 1” 1” 1,5” 

materiał wylotu mosiądz stal nierdzewna stal nierdzewna 

zasięg podawania materiału 10 mb 15 mb 15 mb 

średnica otworu wlewu 9,8 cm 9,8 cm 21 cm 

średnica koła 17 cm 17 cm 19 cm 

blokada kółek skrętnych nie tak tak 

wymiary zbiornika z kołami 22 x 65 cm 20 x 70 cm 36 x 80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZBIORNIK 19L ZBIORNIK 60L ZBIORNIK 20L 

https://www.youtube.com/channel/UCvVS9RDk49D8s-KztfK5Y_w
https://www.instagram.com/agrekom_pl/
http://www.agrekom.pl
https://www.facebook.com/Agrekom/
https://agrekom-kompresory-agregaty-malarskie-i.business.site/
http://www.agrekom.pl


Sosnowiec ul. Aleja Wolności 22 
tel. 795 786 888 

biuro@agrekom.pl 
podane ceny są cenami netto 
 

KONFIGURATOR: AGREGAT TYNKARSKI – PISTOLETY 
 

 

 

 

 

 

zastosowanie amatorski tynkarski półprofesjonalny tynkarski profesjonalny tynkarski profesjonalny do gładzi 

szerokość natrysku 20cm 30 cm 40 cm 50 cm 

wydajność 100% 150% 250% 250% 

odcinanie powietrza spu-
stem 

nie nie tak tak 

wymienna iglica nie tak tak tak 

materiał iglicy mosiądz mosiądz stal nierdzewna stal nierdzewna 

rozmiar dysz 4, 6, 8 (mm) 4, 6, 8 (mm) 4, 6, 8, 10, 12 (mm) dysza płaskostrumieniowa 

materiał dysz stal niklowana stal niklowana stal nierdzewna stal niklowana 

możliwość zastosowania 
dyszy płaskostrumieniowej 

nie nie nie tak 

 

Dodatkowe wyposażenie pistoletów 

 

 

   

dodatkowy zestaw stalowych dysz 4, 6, 

8 (mm) do półprofesjonalnego pisto-

letu tynkarskiego 

dodatkowy zestaw stalowych dysz 3, 4, 

6, 8 (mm) do profesjonalnego pistoletu 

tynkarskiego 

dysza płaskostrumieniowa do profesjo-

nalnego pistoletu do gładzi 

90,- 140,- 90,- 

90,- 90,- 90,- 

iglica o większej średnicy otworu do 

półprofesjonalnego pistoletu tynkar-

skiego (zwiększona wydajność o 20%) 

iglica o większej średnicy otworu do 

profesjonalnego pistoletu tynkarskiego 

(zwiększona wydajność o 30%) 

iglica o większej średnicy otworu do 

profesjonalnego pistoletu do gładzi 

(zwiększona wydajność o 30%) z odcię-

ciem powietrza spustem 

pistoletu 

Do półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego Do profesjonalnego pistoletu tynkarskiego 

 

Do profesjonalnego pistoletu do gładzi 

 

340,- 

790,- 
670,- 

https://www.youtube.com/channel/UCvVS9RDk49D8s-KztfK5Y_w
https://www.instagram.com/agrekom_pl/
http://www.agrekom.pl
https://www.facebook.com/Agrekom/
https://agrekom-kompresory-agregaty-malarskie-i.business.site/
http://www.agrekom.pl


 

 

 

 

 

 

zastosowanie amatorskie półprofesjonalne profesjonalne przemysłowe 

szerokość natrysku 20 cm 40 cm 50 cm 55 cm 

regulacja szerokości natry-
sku 

nie tak tak tak 

regulacja przepływu powie-
trza 

nie tak tak tak 

iglica mosiądz stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna 

wymienna dysza nie nie nie tak 

wymienna iglica nie tak tak (opcjonalnie 1,3 mm) tak (opcjonalnie 3,0 mm) 

pylenie duże średnie małe znikome 

atomizacja mała średnia duża bardzo duża 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

natrysk tynku Bolix z czarnego profesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku „baranka” 1,5 mm z czarnego profesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk „szprycu” (obrzutka cementowo wapienna) ze srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku z srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku z srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku z srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku z srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku z srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk gładzi ze srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
natrysk tynku KNAUF Rotkalk Fein ze srebrnego półprofesjonalnego pistoletu tynkarskiego  
malowanie gęstą farbą emulsyjną TIKURILLA półprofesjonalnym pistoletem do emulsji  

 

Przewód zwiększający za-
sięg pistoletu malarskiego 
do 10 m 

dodatkowe przewody zwiększające zasięg pistoletu 
tynkarskiego do 10 metrów o zwiększonej średnicy 
25 mm 

tynkarskiego do 10 metrów o zwiększonej średnicy 25 

mm5 mm 

przewód do kompresora 
20 m, zakuty na szybko-
złącze typ 26 

olej do kompresora 

mocny kompresor z olejem 3 kW, 50 L, 230 V, dwa tłoki w trybie V przeznaczony do pracy ciągłej 

Lanca z przedłużką o długości 160 cm do bielenia wapnem, oprysków i gruntowania zestaw dysz do lancy: 4 dysze płaskostrumieniowe, 

1 dysza wirowa do oprysków 

Dodatkowe akcesoria 

70,- 260,- 90,- 20,- 

150,- 35,- 

1190,- 

140,- 

190,- 
340,- 

https://drive.google.com/file/d/14L8wn_tqhGUX2KczrV9RRLosfPjrarB-/view
https://drive.google.com/file/d/1xVYLFM5zi2NvFdrqO0Yxp0nw1FF9ex7b/view
https://drive.google.com/file/d/1XJGvYovO7W60UqVnHz5ra-C7lsbFOeXt/view
https://drive.google.com/file/d/1jeKv-Z96zIHws1icvBiHMMGPa7aUeRhW/view
https://drive.google.com/file/d/13sUQT8tDtMKWOTxl-fQRHDg8-UTcdXSL/view
https://drive.google.com/file/d/1Ciwu3hQ_y3NwZpZ2u7BXGGh4AhQ8dMjY/view
https://drive.google.com/file/d/13Ft7QK5NsZ5I5DD6QFW-zf3uXpLL9Odq/view
https://drive.google.com/file/d/13Ft7QK5NsZ5I5DD6QFW-zf3uXpLL9Odq/view
https://drive.google.com/file/d/0B9GbsKeDmsF5My0tLW9UaS0xNEE/view
https://drive.google.com/file/d/17gC-syUsuRY5L-r7Lh4gNfxUSWd-upMV/view
https://drive.google.com/file/d/1RVg_r2pAf4ygHHSOVxIZtATnESZYdU8C/view

