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M A R Z E C  2 0 1 8

Wyważarka WBE 4120 DT

Prefiks: BUD
Indeks: 1694100561

Wyważarka do kół o maksymalnej średnicy do 820 mm,
z elektronicznym ramieniem nastawnika i monitorem TFT 19”.

Geometria FWA 4455 S5

Prefiks: BUD     Indeks: 1690320123

Zestaw z 8 czujnikami CCD,
transmisja bezprzewodowa 433 MHz,
z czujnikami kompensacji bicia obręczy.

• wózek Bosch & skrzynka pomiarowa (box),
• PC, mysz, monitor, klawiatura DE, drukarka,
• 4x adaptery MultiFit,
• 2x obrotnice mechaniczne,
• 4x wypełnienia do obrotnic,
• 4x głowice pomiarowe 8 CCD,
• dane znamionowe - Dongle & Licencja,
• oprogramowanie,
• blokada kierownicy i pedału hamulca.

Montażownica TCE 4400-22 S44
Z RAMIENIEM TCE 330

Prefiks: BUD
Indeks: 1694100469

Montażownica wyposażona jest w dodatkową kolumnę do opon nisko profilowych – TCE 330 
oraz system Cross jaws – stabilny system zaciskania obręczy. Innowacyjna konstrukcja G-fra-
me – specjalnie wzmocniony sworzeń kolumny wraz z przekonstruowanym korpusem zapewnia 
większą sztywność urządzenia. Kolumna montażownicy odchylana jest do tyłu pneumatycznie.

• dwie prędkości pracy,
• zewnętrzna średnica obręczy: 10” – 20”,
• wewnętrzna średnica obręczy: 12” – 23”,
• szerokość obręczy: 3” – 11”,
• maksymalna średnica koła: 1000 mm,
• maksymalne otwarcie łopaty: 397 mm,
• przyłącze sprężonego powietrza: 8 – 10 barów.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

9 621 zł netto

CENA KATALOGOWA: 10584 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

12 686 zł netto

CENA KATALOGOWA: 13795 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

30 220 zł netto

CENA KATALOGOWA: 32864 zł netto

• maksymalna średnica 
koła: 820 mm,

• maksymalna szerokość 
koła: 420 mm,

• średnica obręczy:        
6”-40” /10”-24”,

• szerokość obręczy:     
1”-24” /1-20”, 

• czas pomiaru:              
10 s, 

• maksymalna masa koła: 
65 kg.
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Wysysarko-zlewarka
ze zbiornikiem pomiarowym

Prefiks: MMW
Indeks: 007935016720

• próżnia: 0-0,1 MPa,
• ciśnienie wejściowe: 8-10 bar ,
• pojemność zbiornika: 80l,
• wydajność: 1,5-2 l/min,
• ciśnienie robocze: 1-2 bar, 
• zakres temperatury oleju: 40-80oC,
• zbiornik pomiarowy: 10l,
• pantograf: 20l. 

Lampa podmaskowa 15 W SMD

Prefiks: MMW     Indeks: 007935030070

Przycisk regulacji jasności umożliwia wybór połowy lub pełnej mocy: 450-550 lm przy połowie mocy, 900-1150 lm przy pełnej mocy. 
Drążek regulowany w zakresie 47” do 75”.

Latarka Warsztatowa PenLight z ZOOM

Prefiks: MMW
Indeks: 007935030160 

• 3W dioda LED o dużej mocy,
• metalowa wytrzymała obudowa,
• odporność IP54,
• możliwość wyboru mocy świecenia 140 lub 250 lumenów,
• możliwość zmiany ogniskowej światła,
• gniazdo ładowania mini USB.

Prefiks: MMW
Indeks: 007935900385

Funkcje:
PRZYJĘCIE POJAZDU: Pozwala na kontrolę (na przykład w obecności klienta) pra-
widłowego funkcjonowania układu TPMS podczas przyjmowania pojazdu do ser-
wisu, PRZED dokonaniem jakichkolwiek interwencji serwisowych.
PRZYGOTOWANIE POJAZDU: Ułatwia obsługę samochodu w zakresie czynności 
związanych z kołami i układem TPMS, podając moment dokręcenia śrub i nakrę-
tek, podając ciśnienie w ogumieniu oraz pozwalając sprawdzić kody czujników 
ciśnienia jako części zamiennych.
WYDANIE POJAZDU: Kontrola funkcjonowania systemu TPMS oraz ciśnienia w ko-
łach po wykonaniu czynności serwisowych. Połączeniu testera TPMS z kompute-
rem PC daje możliwość wydruku kompletnego raportu przeprowadzonego testu.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 003 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1052 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

194 zł netto

CENA KATALOGOWA: 203 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

115 zł netto

CENA KATALOGOWA: 120 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 605 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1682 zł netto

Urządzenie do obsługi czujników ciśnienia w ogumieniu TPMS 
Connect EVO
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Żuraw warsztatowy

Prefiks: COM
Indeks: CC15P

• nośność od 500 do 1500 kg       
(w zależności od pozycji wysięgu),

• idealna pozycja uchwytu pompy 
pozwala na jednoosobową 
obsługę,

• mieści się w bardzo niskie prze-
świty 80 (mm),

• wysokość: 1600 mm,
• długość ramienia: 1350 mm      

do 1820 mm.

Podnośnik kół
do 24”

Prefiks: COM
Indeks: WD60

Podnośnik znacznie ułatwia ob-
sługę kół na obręczach nawet do 
24 cali (zewnętrzna średnica do 
820 mm). Udźwig do 60 kg. Rolki 
łożyskowane pozwalają na łatwe 
obracanie i pozycjonowanie. Łatwy 
dostęp do śrub kiedy koło jest mon-
towane do osi.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 485 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4689 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 031 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2943 zł netto

Wymiana płynu hamulcowego
- ZESTAW 1

Prefiks: ATW
Indeks: ATE-ZESTAW1

• urządzenie do wymiany płynu hamulcowego FB30S z odsysaniem. 
Wydajność pompy tłoczącej: 1,1 l/min, wydajność pompy ssącej: 
około 1,0 l/min. Urządzenie współpracuje ze zbiornikami płynu               
od 5 do 30l. (03.9302-3015.4),

• zestaw adapterów na zbiorniczek wyrównawczy: zawiera pięć 
najważniejszych adapterów standardowych jak i dodatkowy wąż do 
odpowietrzania np. układów sprzęgłowych (03.9302-0800.3),

• baner „ Profesjonalna wymiana płynu hamulcowego”,
• płyn hamulcowy SL.6 20l (03.9901-6411.2).

Wymiana płynu hamulcowego
- ZESTAW 2

Prefiks: ATW
Indeks: ATE-ZESTAW2

• urządzenie do wymiany płynu hamulcowego FB30EDR bez odsysa-
nia. Urządzenie współpracuje ze zbiornikami płynu od 5 do 30 l.   
(03.9302-3005.4),

• tester płynu hamulcowego BFT 320 umożliwia pomiar temperatury 
wrzenia płynu hamulcowego w oC. (03.9311-0080.4),

• baner „ Profesjonalna wymiana płynu hamulcowego”,
• płyn hamulcowy SL.6 20l (03.9901-6411.2).

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 884 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5500 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 548 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5400 zł netto
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Wyważarka ATH W42 LED 2D

Prefiks: ATH
Indeks: ATHW42LED2D

Wyważarka do samochodów osobowych oraz z akcesoriami do samo-
chodów dostawczych i motocykli z funkcją automatycznego pomiaru 2D 
- dystansu i średnicy koła.

• max. średnica centralnego otworu: 45 – 130 mm,
• max. szerokość felgi: 1,5” – 20”,
• max. średnica felgi: 12” – 24”, 
• max. średnica koła: 900 mm.

Prefiks: ATH
Indeks: ATHLM235

Niska blacha przejazdowa do osłony węży hydraulicznych i lin synchro-
nizacyjnych (wysokość tylko 20mm). Mechaniczne odblokowanie zapadek 
bezpieczeństwa z ręcznym zaworem opuszczania. Automatyczne odbloko-
wanie ramienia podnoszącego. Trzyczęściowe ramiona z przodu oraz dwu-
częściowe z tyłu.
Dane techniczne:

• udźwig - 3.500 kg,
• wysokość podnoszenia - 1.960 mm,
• wysokość całkowita - 3.320 mm,
• szerokość z kolumnami - 3.455 mm, 
• prześwit w poziomie - 2.600 mm, 
• zakres ramion krótkich - 580 - 1.070 mm,
• zakres ramion długich - 920 - 1.400 mm,
• czas podnoszenia - około 35 s.

Montażownica ATH M52

Prefiks: ATH
Indeks: ATHM52

Pneumatycznie odchylane ramię oraz pneumatyczna blokada głowicy 
montażowej.

• zakres mocowania – wewnątrz: 14” – 26”,
• zakres mocowania – zewnątrz: 12” – 22”,
• szerokość felgi: 4” – 13”,
• maksymalna średnica koła: 1050 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 516 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5993 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 127 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5750 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 218 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5670 zł netto

Elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy 
ARISTO LM235
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Przewód spiralny PU 5 mm / 8mm, 
długość 15 m

Prefiks: GUD
Indeks: AO5079

Kompresor bezolejowy z napędem 
bezpośrednim 24 l

Prefiks: GUD
Indeks: SB-OL200/24

Kompresor ten charakteryzuje się bezpośrednim sprzężeniem pompy 
kompresora z silnikiem elektrycznym. 

• Pojemność zbiornika 24 l,
• wydajność ssawna 200 l/min (12 m3/h),
• max ciśnienie 8 bar,
• moc silnika 1,1 kW,
• wymiary: 60x28x59 cm,
• ciężar 25 kg.

Kompresor dwutłokowy dwustopnio-
wy z napędem pośrednim 200 l

Prefiks: GUD
Indeks: GD49-200-515

• Pojemność zbiornika: 200 l,
• wydajność ssawna: 515 l/min (31 m3 / h),
• maksymalne ciśnienie: 10 bar,
• moc silnika: 3,0 kW,
• ilość cylindrów: 2,
• napięcie zasilania: 400 V,
• wymiary: 150 x 45 x 110 cm.

Przewód spiralny PU 12 mm / 8 mm, 
długość 9 m

Prefiks: GUD
Indeks: AO5063

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

53 zł netto

CENA KATALOGOWA: 55 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

398 zł netto

CENA KATALOGOWA: 417 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 926 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3067 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

72 zł netto

CENA KATALOGOWA: 76 zł netto
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Zestaw redukcji przegubowych udarowych

Prefiks: VIG
Indeks: V5505

Zestaw zawiera trzy przeguby 1/4”, 3/8” i 1/2”. Do prac w trudno dostępnych miejscach i w celu 
ominięcia elementów przeszkadzających. Przegub o  kącie wychylenia 25°. Z otworem do trzpie-
nia ochronnego lub pierścienia sprężynowego zabezpieczającego i rowkiem do pierścienia o-ring.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających 
z podwójnym przegubem

Prefiks: VIG
Indeks: V5496

Do pierścieni zewnętrznych (na wałach) Ø od 8 do 25 mm.
Zawartość:

• 2x 1,0 mm proste i kątowe 90 stopni,
• 2x 1,3 mm proste i kątowe 90 stopni,
• 2x 1,8 mm proste, 
• 1 x klucz o profilu sześciokątnym.

Szczypce boczne do cięcia z podwójnym przegubem 290 mm

Prefiks: VIG
Indeks: V4654

Grzechotka zapadkowa
z pokrętłem 360 stopni 1/2”

Prefiks: VIG
Indeks: V5437

Grzechotka zapadkowa
z pokrętłem 360 stopni 1/4”

Prefiks: VIG
Indeks: V5436

Idealnie nadaje się do prac w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej. Mechanizm napędowy w uchwycie. Z czopem kwadratowym przelotowym do trybu 
prawo-/lewostronnego. Możliwa również standardowa obsługa przez unieruchomienie. Obroty tylko w prawo. Przekładnia o 72 zębach

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

137 zł netto

CENA KATALOGOWA: 154 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

104 zł netto

CENA KATALOGOWA: 117 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

111 zł netto

CENA KATALOGOWA: 125 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

114 zł netto

CENA KATALOGOWA: 129 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

69 zł netto

CENA KATALOGOWA: 78 zł netto
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Zestaw do czyszczenia piast kół
– 2 części

Prefiks: HZT
Indeks: 4960N-160/2

Nadaje się do kluczy udarowych, zapobiega niewłaściwemu montażowi 
kół w wyniku zafałszowania momentu ich dokręcania spowodowanego 
korozją. Brak powstawania iskier.

• średnica korpusu szlifierskiego: 160 mm,
• średnica wewnętrzna: 75 mm, 
• tarcza dociskowa piasty o głębokości do 73 mm, 
• szybkie i bezpieczne stosowanie korpusu szlifierskiego, dzięki rze-

pom i zazębieniu.

Miska z magnesem 150 mm

Prefiks: HZT
Indeks: 197-3

Zestaw wkrętaków HEXAnamic

Prefiks: HZT
Indeks: 802/5

Nowoczesna, trzykompozytowa rękojeść z wyprofilowanym w sze-
ściokąt przodem. Wykonane z materiałów odpornych na działanie 
olejów, benzyn, skydroli, kwasów, płynów hamulcowych.

• 3 wkrętaki płaskie (0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm;         
1,2 x 6,5 x 150 mm),

• 2 wkrętaki krzyżowe Phillips (PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm).

Zestaw do czyszczenia piast kół
– 7 części

Prefiks: HZT
Indeks: 4962-45/7

• Zestaw z 3 korpusami szlifierskimi o średnicy 40 mm                         
i 50 mm i uchwytem podstawowym 4962-045,

• pasuje do szpilek kół z gwintem M12, M14, 1⁄2’’ i 9⁄16’’,
• po 3 korpusy szlifierskie o średnicy 40 i 50 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

241 zł netto

CENA KATALOGOWA: 265 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

29 zł netto

CENA KATALOGOWA: 34 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

64 zł netto

CENA KATALOGOWA: 96 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

200 zł netto

CENA KATALOGOWA: 225 zł netto
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Mini zestaw bitów i nasadek
z pokrętłem grzechotkowym Tool-Check

Prefiks: WER
Indeks: 05073220001

Zestaw zawiera:
• 28 grotów, 
• 7 nasadek ręczno-maszynowych, 
• 1 uchwyt Rapidaptor, 
• 1 adapter 870/1 (z sześciokątnym chwytem 1/4”                                                       

i czworokątnym zabierakiem 1/4”), 
• 1 grzechotkę.

Zestaw 30 bitów
z uchwytem magnetycznym Bit-Safe

Prefiks: WER
Indeks: 05057126001

• Bity ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucz-
nym, metalu itp,

• w skład zestawu wchodzą bity płaskie, imbus, TORX, Phillips, Pozidriv,
• groty 25 mm z chwytem sześciokątnym C 6.3 (1/4”),
• uchwyt magnetyczny z pierścieniem przytrzymującym grot.

Zestaw kluczy nasadkowych
+ grzechotka z przedłużką

Prefiks: WER
Indeks: 05004090001

Zestaw kluczy nasadowych
(nasadek) 1/2” w zestawie z grzechotką „Zyklop Hybrid” z przekładanym 
zabierakiem.  
Zestaw zawiera:

• nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm,
• grzechotkę „Zyklop Hybrid” 281 mm z przekładnią o 72 zębach,
• przedłużacz „Zyklop Hybrid” 271 mm,
• przedłużacz „Zyklop” długi z tuleją obrotową 250 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

143 zł netto

CENA KATALOGOWA: 193 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

54 zł netto

CENA KATALOGOWA: 74 zł netto

Wkrętaki warsztatowe i izolowane 
Wera Kraftform Plus XXL 12 szt.

Prefiks: WER
Indeks: 05051010001

Zestaw profesjonalnych wkrętaków warsztatowych, izolowanych oraz do 
pobijania do montażu elementów złącznych z gniazdem krzyżowym Phillips 
(PH), Pozidriv (PZ), Torx (TX) lub nacięciem prostym.

• wkrętaki warsztatowe: z systemem Lasertip® redukującym „wyśli-
zgiwanie” się z gniazda wkrętu,

• wkrętaki do pobijania: z przelotowym trzpieniem i kołpakiem do 
pobijania oraz zabierakiem do wspomagania kluczem,

• wkrętaki izolowane: do 1000 V zgodnie z PN-EN 60900,
• próbnik napięcia: 150-250 V zgodny z ISO 57680/6.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

163 zł netto

CENA KATALOGOWA: 175 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

533 zł netto

CENA KATALOGOWA: 591 zł netto
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Urządzenie rozruchowe GYSPACK PRO 3 w 1

Prefiks: GYS
Indeks: 026155

• prąd rozruchowy do 1750 A,
• wyjście zasilania 12V,
• lampka LED,
• pojemność akumulatora wewnętrznego 22Ah.

Urządzenie rozruchowe
- NOMAD POWER 15

Prefiks: GYS
Indeks: 026377

Urządzenie rozruchowe z  baterią litową. Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany 
akumulator 12V (Płyn, żel, start / stop AGM) w ciągu kilku sekund. Oprócz tego posiada 
gniazda:

• 2 x 5V port USB (4A), do ładowania smartfonów, tabletów itp.,
• 1 gniazdo PC 19V (3,5A) i 8 złączy służących do ładowania lub zasilania większości 

laptopów,
• 1 x gniazdo 12V (12A): idealne na kemping, do zasilania urządzenia 12V (lodówka, 

telewizor, wentylator itp.).

Tester akumulatorów Bluetooth BTW 300 DHC

Prefiks: GYS
Indeks: 056664

Bardzo mocny, tester baterii BTW 300 został zaprojektowany do testowania akumulatora i 
systemu ładowania pojazdu za pomocą smartfona lub tabletu wyposażonego w technologię 
Bluetooth. Łatwy w użyciu dzięki dedykowanej aplikacji (do pobrania), zachowa historię 
testów, aby usprawnić zarządzanie flotą pojazdów.

• baterie 6 i 12 V: test napięcia oraz stan naładowania,
• rozrusznik 12 i 24 V: test napięcia rozruchowego,
• alternator 12 i 24 V test napięcia jałowego i napięcia ładowania jak również falowania 

prądu podczas ładowania.

Prostownik z mikroprocesorem BATIUM 15.24

Prefiks: GYS
Indeks: 024526

Batium to mikroprocesorowa inteligentna ładowarka, która stale analizuje stan akumulatora 
i reguluje proces ładowania zgodnie z potrzebami baterii. Zapewnia ładowanie do 100% 
wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Obsługuje akumulatory 6, 12, 24V. Wypo-
sażony w specjalną funkcję dla zasiarczonych akumulatorów, których nie można ładować 
standardowym prądem. Opcja SOS RECOVERY posiada specjalny cykl ładowania przezna-
czony do regeneracji tego typu akumulatorów. Zapewnia wyjątkowo szybkie i bezpieczne 
ładowanie dzięki stałemu średniemu prądowi w fazie „boost”.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

436 zł netto

CENA KATALOGOWA: 461 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

370 zł netto

CENA KATALOGOWA: 398 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

403 zł netto

CENA KATALOGOWA: 434 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

399 zł netto

CENA KATALOGOWA: 431 zł netto
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Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wózek
do transportu opon
- udźwig 150 kg

Prefiks: KST
Indeks: 160.0055

• rozmiar opon: 260 mm (pompowa-
ne),

• rozmiar opon kół prowadzących: 
125 mm (gumowe),

• maks. wymiary szufli: 730 mm,
• maksymalny udźwig: 150 kg.

Automatyczne zwijadło węża pneumatycznego

Prefiks: KST     Indeks: 515.3415

• Średnica: 12,5mm,
• adapter: 1/2”,
• długość 15m.

Zestaw narzędzi
do czujników ciśnienia w oponach

Prefiks: KST     Indeks: 100.1180

Zestaw do profesjonalnego montażu i demontażu sensorów kontroli ciśnienia w oponach 
oraz specjalnych wentyli w oponach. Dzięki temu zestawowi można wykonywać wszyst-
kie prace montażowe i serwisowe na dostępnych systemach RDK. Zawiera rozszerzony 
zestaw przyborów dla standardowych wentyli do opon Snap-In.

Zestaw 12 sztuk nasadek udarowych 
6-katnych 1/2”

Prefiks: KST
Indeks: 515.0112

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

716 zł netto

CENA KATALOGOWA: 778 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

534 zł netto

CENA KATALOGOWA: 605 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

372 zł netto

CENA KATALOGOWA: 489 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

126 zł netto

CENA KATALOGOWA: 137 zł netto
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Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Warsztatowa lampa podmaskowa Profi-XXL z regulowanym uchwytem

Prefiks: KST
Indeks: 150.4305

• Rozpiętość: 1335 - 1800mm,
• długość przewodu: 5m,
• główna żarówka: świetlówka,
• jasność: 30W.

Uniwersalny zestaw do serwisowania 
hamulców

Prefiks: KST
Indeks: 150.2210

Uniwersalne zastosowanie do 
przeglądów i prac przy hamul-
cach bębnowych i tarczowych.

• w stabilnej walizce                             
z tworzywa sztucznego,

• zastosowanie:                                    
samochody osobowe, 
ciężarowe.

Zestaw nasadek 1/4” i 1/2”
– 96 elementów

Prefiks: KST
Indeks: 917.0796

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2” 
677 Nm + dynamometr 20 - 200 Nm

Prefiks: KST
Indeks: 515.1290-2013

• trzystopniowy wybór momentu dokręcenia w prawo: 1 = 474 Nm; 2 
= 609 Nm; 3 = 677 Nm,

• moment poluzowania maks.: 677 Nm,
• prędkość obrotowa biegu jałowego 7000 obr/min,
• zalecany moment obrotowy: 493 Nm,
• zużycie powietrza: 128 l/min,
• ciśnienie robocze: 6.3 bar,
• wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia,
• dynamometr 1/2’’, 20-200Nm,
• nasadki: 17, 19, 21mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

323 zł netto

CENA KATALOGOWA: 465 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

327 zł netto

CENA KATALOGOWA: 669 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

248 zł netto

CENA KATALOGOWA: 283 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

585 zł netto

CENA KATALOGOWA: 726 zł netto
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Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wózek narzędziowy pusty z radiem 
i głośnikami

Prefiks: ENG
Indeks: NE00200G

• siedem szuflad + dodatkowa szafka z boku zamykana na kluczyk,
• radio FM, USB, SD, Bluetooth na akumulator + głośniki,
• centralny zamek oraz indywidualne zamykanie dla każdej szuflady,
• gumowe kółka z hamulcem.

Leżanka warsztatowa

Prefiks: ENG     Indeks: NE00080

Rozpylacz ciśnieniowy warsztatowy 2 l

Prefiks: ENG
Indeks: NE00505

Profesjonalny rozpylacz przeznaczony do zmywacza do hamulców i środków 
chemicznych.

• równomierne i wygodne rozpylanie,
• odporny na działanie rozpuszczalników,
• mosiężny wkład dyszy rozpylającej,
• pojemność 2l.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

532 zł netto

CENA KATALOGOWA: 574 zł netto

Zestaw: podnośnik + zestaw nasadek 
+ klucz dynamometryczny

Prefiks: ENG
Indeks: NEPROM001

W skład zestawu promocyjnego wchodzą:
• podnośnik hydrauliczny 3T. Wysokość podnoszenia 85mm/455mm 

(NE00457),
• 10-częściowy zestaw nasadek sześciokątnych długich 1/2”. Rozmia-

ry: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm (NE00289),
• klucz dynamometryczny 1/2” 40-210 N/m (NE00054).

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

997 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1076 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

90 zł netto

CENA KATALOGOWA: 97 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

17 zł netto

CENA KATALOGOWA: 18 zł netto
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Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Podpórki regulowane 3 t

Prefiks: ENG
Indeks: NE00268

Wysokość podnoszenia:
MIN/MAX: 295/435 mm 

Miska zlewowa

Prefiks: ENG
Indeks: NE00414

Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie oleju oraz 
innych substancji chemicznych.

• pojemność: 16l,
• średnica: 45cm,
• wysokość: 15cm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

62 zł netto

CENA KATALOGOWA: 66 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

27 zł netto

CENA KATALOGOWA: 30 zł netto

Pistolet do pompowania kół
z manometrem

Prefiks: ENG
Indeks: NE00392

Polerka elektryczna obrotowa
1200 W, 180 mm

Prefiks: ENG
Indeks: NE00439

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

21 zł netto

CENA KATALOGOWA: 22 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

185 zł netto

CENA KATALOGOWA: 199 zł netto
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Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” i 1/4” – 110 elementów

Prefiks: TPX     Indeks: 08-666

Wykrętaki do zerwanych śrub z wiertłami pilotującymi

Prefiks: TPX
Indeks: 09-609

Zestaw 10 sztuk, rozmiary: 2, 3, 4, 6.5, 7.5 mm

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

234 zł netto

CENA KATALOGOWA: 266 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

48 zł netto

CENA KATALOGOWA: 55 zł netto

Szlifierka kątowa 2400W

Prefiks: TPX
Indeks: 59G206

• moc: 2400 W,
• typ uchwytu: M14,
• średnica tarczy: 230 mm,
• długość przewodu: 3 m,
• waga: 5,7 kg,
• ilość obrotów: 6000 min-¹.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

234 zł netto

CENA KATALOGOWA: 347 zł netto

Odkurzacz warsztatowy 40 l

Prefiks: TPX
Indeks: 59G608

• moc: 1500W,
• pojemność: 40 l,
• długość przewodu: 4 m,
• możliwość pracy na sucho                                                             

oraz na mokro,
• średnica końcówki węża                                                 

ssącego 35 mm,
• istnieje możliwość podłączenia                                                        

dodatkowych elektronarzędzi                                                              
o maksymalnej mocy 2000 W.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

402 zł netto

CENA KATALOGOWA: 504 zł netto

• nasadki sześciokątne 1/2” 17 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 

• nasadki długie 1/2” 5 szt.: 14, 15, 17, 19, 22 mm, 
• nasadki Torx 1/2” 8 szt.: E10, E11, E12, E14, E16, 

E18, E20, E24, 
• grzechotka 1/2”, 72 zęby, 
• pokrętło typu T 1/2”, 
• przedłużki 1/2” 2 szt.: 125 mm i 250 mm, 
• nasadki do świec 1/2”, 
• adapter bitów 5, 16”, 
• przegub 1/2”, 
• nasadki sześciokątne 1/4” 13 szt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 
• nasadki sześciokątne 1/4” 8 szt.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 mm, 
• nasadki Torx 1/4” 5 szt.: E4, E5, E6, E7, E8, 
• grzechotka 1/4”, 72 zęby, 
• uchwyt do bitów 1/4”, 

• pokrętło typu T 1/4”, 
• przedłużki 1/4” 2 szt.: 50 mm i 100 mm, 
• przegub 1/4”, 
• nasadki 1/4” 18 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, 

T27, T30, H3, H4, H5, H6 mm, PH1, PH2, PZ1, 
PZ2, SL4, SL5, SL7, bity 5, 16” 17 szt.: T40, T45, 
T50, T55, T60 H7, H8, H10, H12, H14 mm, PH3, 
PH4, PZ3, PZ4, 8, 10, 12 mm, 

• klucze sześciokątne 4 szt.: 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm.
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Geometria
Techno Vector 3D-4CAM

Prefiks: TVC    Indeks: V7204AT

GEOMETRIA
Techno Vector 7

Pilot radiowy 
zdalnego sterowania.

Belka z systemem 
czterech kamer. 
Słup ALU 
do montażu belki 
lub uchwyt naścienny.

Uchwyty na obręcze 
kół 12” - 24”

Blokada kierownicy 
i pedału hamulca

Tarcze kodowe 4 małe Kliny blokujące Obrotnice mechaniczne

Geometria 3D-4CAM TechnoVector7 to urządzenie z najnowocześniejszą technologią do pomiaru 
i regulacji geometrii samochodów. Dzięki nowoczesnym systemom IR i analizie matematycznej 
obrazu wyróżnia się wyjątkowo wysoką precyzją, czytelnością i szybkością. 
Zastosowane wysokiej jakości materiały i podzespoły gwarantują bezawaryjną pracę:

• doskonała jakość wykonania,
• technologia 3D - 4CAM “Wilde Scope”,
• baza danych - 38 tys. modeli aut,
• zdalne sterowanie radiowe (Zig Bee),
• czytelny interface 3D z animacjami  

w czasie rzeczywistym.

Szafka komputerowa 
z zasilaczem + zestaw PC wysokiej klasy 

z monitorem i drukarką kolorową. 
Oprogramowanie z bazą danych 

z bezpłatną aktualizacją
(38 tys. modeli samochodów).

Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii 3D-4CAM.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

31 000 zł netto

CENA KATALOGOWA: 34000 zł netto
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

Rzeczywisty wygląd produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Wózek warsztatowy
PROFILINE AUTOMOTIVE
z wyposażeniem
– 220 elementów

Prefiks: PLA
Indeks: MPPL200

Profesjonalny wózek narzędziowy
na kółkach z blokadą.
Wyposażenie: 220 elementów.
7 szuflad z blokadami
pojedynczymi i centralną
(w tym 5 pełnych szuflad
- 15 modułów).

Składana lampa warsztatowa 1.7 W 
COB LED PROFILINE AUTOMOTIVE

Prefiks: PLA
Indeks: MPPLLED

• lampa składana,
• zapewnia > 150 lumenów,
• składany uchwyt obracany o 3600 z magnesem,
• 3 – 3,5 godziny ciągłej pracy.

Podnośnik dwukolumnowy PROFILINE 
AUTOMOTIVE

Prefiks: PLA
Indeks: MPPLAH35

Elektro-hydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z elektronicznym stero-
waniem,
Wysokość podnoszenia 2000 mm,
Bardzo niska płyta przejazdowa (wys. 20 mm) do ochrony węży hydrau-
licznych i lin synchronizujących,
Wielofunkcyjny zakres pracy dzięki trzyczęściowym, teleskopowym ramio-
nom w wersji asymetrycznej,
Drugi panel kontrolny oraz wbudowany na drugiej kolumnie „Energy-Set” 
(zawiera wtyczkę 230V / 12V / sprężonego powietrza),
Elektromagnetyczne zwalnianie zapadek bezpieczeństwa,
Wysokiej jakości agregat hydrauliczny.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1460 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6200 zł nettoCENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

91 zł netto


