
Pełna oferta wyposażenia warsztatowego pod adresem www.katalog.moto-profil.pl

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Podnośnik 2-kolumnowy śrubowy synchronizowany 
elektronicznie 3 t
VLE 2130EL

Prefiks: BUD
Indeks: 1692822307

• przeznaczony do samochodów osobowych oraz do niektórych typów samochodów dostawczych,
• czas podnoszenia tylko 45 sekund,
• regulowana długość ramion nośnych: przednie od 420 mm do 830 mm, tylne: od 770 mm do 1350 mm,
• kompletna osłona silników elektrycznych w celu wytłumienia hałasu,
• ochrona przed przeciążeniem silnika,
• certyfikat CE.
• Dostawa dodatkowo płatna.

Wyważarka WBE 4120D

Prefiks: BUD
Indeks: 1694100557

Wyważarka posiada: dwa wyświetlacze LED, elektroniczne ramię nastawnika Easyfit, mechaniczny 
uchwyt szybkomocujący. Dostawa dodatkowo płatna.

Dane techniczne:
• maksymalna średnica koła do 820 mm,
• maksymalna szerokość koła: 420 mm,
• średnica obręczy 8”-26”/ 10”-24” automat,
• szerokość obręczy 2”-20”/ 1”-20” automat.

W R Z E S I E Ń  2 0 1 7

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

11 402 zł netto

CENA KATALOGOWA: 12375 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

7 492 zł netto

CENA KATALOGOWA: 8428 zł netto

Montażownica TCE 4430-24 S44 ERGO CONTROL 400 V

Prefiks: BUD
Indeks: 1694100531

Montażownica wyposażona jest w dodatkową kolumnę opon niskoprofilowych - TCE 300. Innowacyjna 
konstrukcja G-frame - specjalnie wzmocniony sworzeń kolumny wraz z przekonstruowanym korpusem 
zapewnia większą sztywność urządzenia. Kolumna montażownicy odchylana jest do tyłu pneumatycznie. 
Dostawa dodatkowo płatna.
 

• zewnętrzna średnica obręczy: 10” – 22”,
• wewnętrzna średnica obręczy: 12” – 24”,
• szerokość obręczy: 3” – 12,5”,
• maksymalna średnica koła: 1100 mm,
• maksymalne otwarcie łopaty: 397 mm,
• system ERGO Control zbijaka opony.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

17 213 zł netto

CENA KATALOGOWA: 19365 zł netto
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Prefiks: MMW
Indeks: 007935017240

Dane techniczne:
• wymiary zewnętrznej obręczy: 

12” – 23”, 
• wymiary wewnętrznej obręczy: 

14” – 26”,
• maksymalna średnica koła: 

1.143 mm (45”),
• maksymalna szerokość koła: 

406 mm (16”),
• ciśnienie robocze: 8 – 10 bar,
• maksymalny moment obroto-

wy: 1.078 Nm,
• poziom hałasu: < 75 dB,
• dostawa dodatkowo płatna.

• automatyczne zwijanie przewodu na bęben,
• bezpiecznik termiczny zabezpieczający przewód przedłużacza 

przed stopieniem przy podłączeniu zbyt dużej mocy,

Wyważarka do kół MM-WB1024

Prefiks: MMW
Indeks: 007935017275

Wyświetlacz LCD monochromatyczny, intuicyjny interfejs użytkownika. Róż-
ne programy wyważania: statyczne, dynamiczne, 5 programów ALU, opty-
malizacja. Dostawa dodatkowo płatna.

Dane techniczne:
• średnica obręczy: 10” – 24” (256 mm),
• szerokość obręczy: 1,5” – 20” (40 mm),
• zasilanie: 220v / 50 Hz,
• prędkość obrotowa: 200 obr/min,
• poziom hałasu: < 70 dB.

Lampa warsztatowa GUMMI 100 W

Prefiks: LEN
Indeks: 000089

• gumowy uchwyt i pierścień ochronny, osłonka metalowa ocynkowana, 
szklany klosz,

• moc maksymalna źródła światła: 100 W,
• długość przewodu: 5 m,
• długość lampy: 262 / 270 mm,
• stopień ochrony IP: 20.

Ramię pomocnicze
do montażownicy
MM-TC12232V

• Prefix: MMW
• Indeks: 007935017270 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 381 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2588 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

28 zł netto

CENA KATALOGOWA: 31 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 498zł netto

CENA KATALOGOWA: 5834 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

158 zł netto

CENA KATALOGOWA: 175 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 268 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4529 zł netto

Montażownica do opon MM-TC12232V

Przedłużacz ze zwijaczem 230 V

Prefiks: LEN
Indeks: 305504

• maksymalne obciążenie: 1400 W,
• długość: 13 + 2 m,
• szczelność: IP20.
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Montażownica ATH M52

Prefiks: ATH
Indeks: ATHM52

Pneumatycznie odchylane ramię oraz pneumatyczna 
blokada głowicy montażowej. 
Samocentrujący system 4-zaciskowy z dwoma siłowni-
kami. Dostawa i montaż dodatkowo płatne.

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

Prefiks: ATH
Indeks: ATHA34

Prawe, pneumatyczne ramię
pomocnicze upraszcza
oraz przyspiesza montaż/demontaż koła.
Jedna rolka blokowana pneumatycznie.
Ciśnienie robocze: min. 10 atmosfer
Dostawa i montaż dodatkowo płatne.

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. Sterowana za pomocą mikroprocesora i trzech 
wyświetlaczy LED. Osłona na koło z automatyczną funkcją start – stop. 
Wybór programu: statyczny, dynamiczny, do felg aluminiowych (optymalizacja      
z funkcją ukrytego ciężarka).
Dostawa oraz montaż płatne dodatkowo.

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

Podnośnik nożycowy diagnostyczny 
(Geometria kół) ATH SH5000H

Prefiks: ATH
Indeks: ATHSH5000HA

• udźwig: 5000 kg,
• wysokość podnoszenia: 1875 mm,
• długość i szerokość platform: 5000 m i 608 mm,
• długość platform z rampami najazdowymi: 5567 mm,
• do montażu na posadzce (z dodatkowymi rampami najazdowymi) lub 

do zabudowy w posadzce,
• tzw. nożyce w nożycach,
• przystosowany do pomiaru geometrii z wybraniem pod obrotnicę               

z przodu i płytami ruchomymi zabudowanymi z tyłu. Blokada płyt ręcz-
na. Nożyce podprogowe zabudowane w najazdach. (udźwig: 4000 kg             
i wysokość podnoszenia: 450 mm).

• dostawa i montaż dodatkowo płatne.

Ramię pomocnicze ATH A34
do montażownicy ATH M52

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 189 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5710 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 697 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2867zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

34 518 zł netto

CENA KATALOGOWA: 37044 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 163 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5528 zł netto
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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
(37 tys. modeli samochodów).

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

31 000 zł netto

CENA KATALOGOWA: 34000 zł netto

1200
dodatkowe punkty 

 motoPROFIT dla PAS*

Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii 3D-4CAM.
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Klucz udarowy akumulatorowy 1/2”

Prefiks: M7
Indeks: DW-18502

• wrzeciono: 1/2”, 
• średnica śruby: 25 mm, 
• akumulatory Li-Ion 5 Ah, 
• max moment obrotowy: 1220 Nm, 
• prędkość obrotowa: 0 - 1900 obr/min, 
• ilość udarów: 0 – 2200 bpm, 
• waga: 3.2 kg. 

Klucz pneumatyczny, kątowy z mechanizmem zapadkowym 1/2”

Prefiks: RC
Indeks: RC3607

Grzechotka do szybkiego mocowania śrub i wkrętów, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach.
• maksymalny moment obrotowy: 90 Nm,
• obroty 170 obr/min,
• masa całkowita 0.9 kg,
• zużycie powietrza 170 – 460 l/min,
• długość trzpienia 204 mm,
• zamknięty mechanizm udarowy Closed Hammer.

Podnośnik wózkowy hydrauliczny 2 t

Prefiks: RC
Indeks: RCRH215

Uniwersalny i bardzo mocny podnośnik do każdego warsztatu samochodowe-
go o udźwigu 2 t. Niski profil - dojazd na głębokość min. 295 mm (200/80), 
szybkie podnoszenie ergonomicznym pedałem nożnym, stalowa spawana 
konstrukcja. 

• wysokość podnoszenia 75-505 mm, 
• masa podnośnika 40 kg.

Klucz udarowy pneumatyczny 1/2”
+ rękawiczki GRATIS!!!

Prefiks: RC
Indeks: RC2282XI

Klucz z innowacyjną funkcją Eco Power, która zapewnia optymalny komfort 
obsługi oraz poprawę wydajności pracy. Wysoka energia uderzenia. W zależ-
ności od zapotrzebowania – dwa tryby pracy:

• GREEN MODE – moc 650 Nm, 7% mniejsze wibracje, 30% mniej 
zużycia powietrza, 26% mniej hałasu,

• BOOST MODE – moc 900 Nm na odkręcanie. 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 280 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1408 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

334 zł netto

CENA KATALOGOWA: 367 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

704 zł netto

CENA KATALOGOWA: 780 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

610 zł netto

CENA KATALOGOWA: 821 zł netto
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Zestaw narzędzi do czujników ciśnienia w oponach

Prefiks: KST
Indeks: 100.1180

Zestaw do profesjonalnego montażu i demontażu sensorów kontroli ciśnienia w oponach oraz specjal-
nych wentyli w oponach. Dzięki temu zestawowi można wykonywać wszystkie prace montażowe i serwi-
sowe na dostępnych systemach RDK. Zawiera rozszerzony zestaw przyborów dla standardowych wentyli 
do opon Snap-In.

Zestaw 3 sztuk nasadek udarowych
do felg aluminiowych, 1/2”

Prefiks: KST
Indeks: 515.0990

Nasadki długie z wymienną tuleją,
w osłonie z tworzywa sztucznego oraz z wkładem z tworzywa sztucznego.
Profil 6-kątny. Zgodne z DIN 3121 - ISO 1174.

• długość nasadek L = 86 mm, głębokość na śrubę T = 20 mm,
• nasadka z niebieskim paskiem rozmiar 17 mm, średnica zewnętrzna D1 = 26 mm,
• nasadka z żółtym paskiem rozmiar 19 mm, średnica zewnętrzna D1 = 28 mm,
• nasadka z czerwonym paskiem rozmiar 21 mm, średnica zewnętrzna D1 = 30 mm.

Zestaw kluczy nasadowych 179 elementów

Prefiks: KST
Indeks: 917.0779

Zestaw bogato wyposażony w nasadki, bity, grzechotki oraz przedłużki (1/2”, 1/4”, 
3/8”). Grzechotki posiadają mechanizm o 72 zębach oraz przełącznik zmiany kierunku 
pracy. Rękojeści wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewniają pewny 
chwyt dłonią.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

370 zł netto

CENA KATALOGOWA: 489 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

83 zł netto

CENA KATALOGOWA: 154 zł netto

Uniwersalny zestaw do serwisowania hamulców

Prefiks: KST 
Indeks: 150.2210

Uniwersalne zastosowanie do przeglądów i prac przy hamulcach bębnowych i tarczowych.
• w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego,
• zastosowanie: samochody osobowe, ciężarowe. CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

335 zł netto

CENA KATALOGOWA: 670 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

360 zł netto

CENA KATALOGOWA: 396 zł netto
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Zestaw 15 sztuk krótkich nasadek udarowych

Prefiks: KST
Indeks: 515.0055

Zestaw sześciokątnych nasadek udarowych krótkich: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 mm. Napęd 1/2”.

Zestaw do uzupełniania oleju
z adapterami

Prefiks: KST
Indeks: 150.9275

Idealny do napełniania przekładni skrzyń
biegów, skrzyń rozdzielczych i dyferen-
cjałów pojazdów różnych producentów
z wlewem oleju. Odpowiedni do wielu
marek samochodów dzięki uniwersalnemu
adapterowi.

• pojemność: 7.5 l,
• średnica rury: 1/2”,
• długość węża: 1600.0 mm,
• w zestawie 15 sztuk adapterów.

Prefiks: KST
Indeks: 515.1240

• napęd 1/2”,
• z trzystopniową regulacją,
• ciśnienie robocze:  6.3 bar, 
• zalecany moment obroto-

wy: 488 Nm,
• max. moment odkręcania: 

1050 Nm, 
• max. moment dokręcania: 

1210 Nm, 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

155 zł netto

CENA KATALOGOWA: 170 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

750 zł netto

CENA KATALOGOWA: 825 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

490 zł netto

CENA KATALOGOWA: 542 zł netto

Zestaw kluczy imbusowych

Prefiks: KST
Indeks: 151.4200

W zestawie 9 ekstradługich kluczy.
• idealne do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem,
• wytrzymały uchwyt,
• stal nierdzewna.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

27 zł netto

CENA KATALOGOWA: 30 zł netto

Pneumatyczny klucz udarowy 
SlimPOWER 1050 Nm



Pełna oferta wyposażenia warsztatowego pod adresem www.katalog.moto-profil.pl

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Prefiks: ENG
Indeks: NE00200G

• siedem szuflad + dodatkowa 
szafka z boku zamykana na 
kluczyk,

• radio FM, USB, SD, Bluetooth na 
akumulator + głośniki,

• centralny zamek oraz indywidual-
ne zamykanie dla każdej szuflady,

• gumowe kółka z hamulcem.

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).

Podnośnik pneumatyczny 2,5t typu 
bałwanek

Prefiks: ENG
Indeks: NE00275

Udźwig: 2,5 t
Wysokość podnoszenia: 180 mm / 435 mm

Podnośnik hydrauliczny 4t typu żaba

Prefiks: ENG
Indeks: NE00456

Udźwig: 4 t
Wysokość podnoszenia: 100 mm / 508 mm

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

170 zł netto

CENA KATALOGOWA: 191 zł netto

Podnośnik hydrauliczny 2,5 t typu żaba

Prefiks: ENG
Indeks: NE00274

Udźwig: 2,5t
Wysokość podnoszenia: 85mm/380mm

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

960 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1076 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

512 zł netto

CENA KATALOGOWA: 574 zł netto

 CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

812 zł netto

CENA KATALOGOWA: 910 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

527 zł netto

CENA KATALOGOWA: 590 zł netto

Wózek narzędziowy pusty z radiem i głośnikami 
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Prostownik GYSTECH 3800

Prefiks: GYS
Indeks: 024939

Służy do automatycznego lub konserwacyjnego ładowania akumulatorów 
12V, cieczowych oraz żelowych. Idealny do samochodów, motocykli oraz 
kosiarek.

Zalety:
• kompaktowa obudowa,
• zabezpieczenie przed zwarciem, zmianą biegunów i przegrzaniem,
• ochrona przed deszczem i wilgocią – IP65.

Tester akumulatorów BT280 DHC

Prefiks: GYS
Indeks: 055261

Nowoczesny przyrząd do badania stanu technicznego akumulatorów rozru-
chowych oraz układów rozruchu i ładowania w samochodach osobowych, 
dostawczych i ciężarowych.
Tester BT280 umożliwia badanie akumulatorów 12 V oraz kontrolę układów 
elektrycznych o napięciu 12 V. Przyrząd umożliwia diagnozę stanu zwy-
kłych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a także akumulatorów herme-
tycznych (żelowych, AGM). 

Prostownik z rozruchem automatycznym 
STARTUP 80

Prefiks: GYS
Indeks: 024922

• trzy diody LED wizualizujące stan naładowania,
• wyłącza się automatycznie po naładowaniu,
• napięcie zasilania: 230V / 50 Hz,
• podtrzymywanie baterii (żelowych lub płynnych): 12 V, 45 -170 Ah.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

157 zł netto

CENA KATALOGOWA: 172 zł netto

Urządzenie rozruchowe GYSPACK AUTO

Prefiks: GYS
Indeks: 026230

• prąd rozruchowy 1250 A,
• obsługa akumulatorów 12 V.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

277 zł netto

CENA KATALOGOWA: 303 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

186 zł netto

CENA KATALOGOWA: 205 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

239 zł netto

CENA KATALOGOWA: 262 zł netto
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Szczypce Cobra 300 mm

Prefiks: KNI
Indeks: 8701300

• regulacja bezpośrednio na chwytnym przedmiocie za pomocą przycisku,
• samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły,
• zakres pracy dla rur: 70 mm,
• zakres pracy dla nakrętek: 60 mm.

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych

Prefiks: KNI
Indeks: 4411J3

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 „wyślizgiwanie” 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.

Zestaw szczypiec SEGERA
w walizce – 8 części

Prefiks: KNI
Indeks: 002125

Zawiera precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych 
sprężynujących dla najbardziej wymagających użytkow-
ników.

Do montażu pierścieni osadczych sprężynujących w otworach o średnicy 8 - 140 mm.
• rozmiar pierścienia: 40 - 100 mm,
• rozmiar końcówki: 2,3 mm,
• długość: 225 mm.

Wkrętaki warsztatowe i izolowane
Wera Kraftform Plus XXL 12 szt.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

99 zł netto

CENA KATALOGOWA: 108 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

38 zł netto

CENA KATALOGOWA: 45 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

159 zł netto

CENA KATALOGOWA: 174 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

532 zł netto

CENA KATALOGOWA: 581 zł netto
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Prefiks: WER
Indeks: 05004090001

Zestaw kluczy nasadowych (nasadek) 1/2” w zestawie z grzechotką „Zyklop 
Hybrid” z przekładanym zabierakiem. Grzechotka służy do kluczy nasadowych 
i narzędzi z gniazdem czworokątnym 1/2”, z zatrzaskiem kulowym. 
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.

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.

Minizestaw 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. 

Grzechotka Kraftform Kompakt Zyklop Speed z zestawem nasadek i bitów

Prefiks: WER
Indeks: 05051045001

26-częściowy zestaw:
• 1 grzechotkę Zyklop z zabierakiem 1/4” z obrotową głowicą,
• 7 metrycznych kluczy nasadowych Zyklop,
• 1 przedłużacz Zyklop (długi) z tuleją obrotową,
• 1 adapter,
• 16 końcówek 50 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

274 zł netto

CENA KATALOGOWA: 302 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

55 zł netto

CENA KATALOGOWA: 71 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

145 zł netto

CENA KATALOGOWA: 193 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

502 zł netto

CENA KATALOGOWA: 591 zł netto

Zestaw kluczy nasadkowych + grzechotka z przedłużką
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Klucz udarowy 1/2”
z silikonową osłonką ochronną

Prefiks: HZT
Indeks: 9012MMS

• wersja bardzo krótka – tylko 92 mm,
• maksymalny moment dokręcania: 678 Nm,
• maksymalny moment odkręcania: 1100 Nm,
• moment znamionowy: 610 Nm,
• obroty biegu jałowego: 10000 obr. / min,
• ciśnienie robocze: 6,3 bar,
• średnica węża (zalecana): 10 mm,
• 3-st regulacja momentu obrotowego w prawo i 1-st w lewo.

Pistolet do pompowania kół z manometrem

Prefiks: HZT
Indeks: 9041-1

• rączka ze spustem do napełniania i przyciskiem do upuszczania nadmiaru powietrza,
• maksymalne ciśnienie : 8 bar,
• zakres podziałki manometru 0-12 bar z dokładnością 0,1 bar,
• średnica manometru 80 mm,
• długość węża 400 mm.

Pistolet do przedmuchiwania
z regulacją ciśnienia

Prefiks: HZT
Indeks: 9040-4

• z regulacją ciśnienia, wymienne dysze, opcjonalne przyłącze 
w korpusie lub w rękojeści,

• ciśnienie maks: 10 bar,
• ciśnienie robocze: 6.3 bar,
• zużycie powietrza: 330 l / min,
• płynna regulacja przepływu.

Klucz akumulatorowy udarowy 1/2”, 700 Nm

Prefiks: HZT
Indeks: 9212-3

Wysoka efektywność dzięki silnikowi bezszczotkowemu. 18 V, 4 Ah,
akumulator litowo-jonowy. 
Do wyboru 3 poziomy mocy do dokręcania dynamometrycznego:

• 1 bieg: ok 80 Nm przy 600 obr / min przy 1700 uderzeniach na minutę,
• 2 bieg: ok 300 Nm przy 1400 obr / min przy 2500 uderzeniach na minutę,
• 3 bieg: ok 500 Nm przy 2000 obr / min przy 3400 uderzeniach na minutę.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

560 zł netto

CENA KATALOGOWA: 622 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

89 zł netto

CENA KATALOGOWA: 96 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

68 zł netto

CENA KATALOGOWA: 73 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 906 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2090 zł netto
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Grzechotka zapadkowa z pokrętłem 
360 stopni 1/4”

Prefiks: VIG
Indeks: V5436

Długość: 176 mm

Refraktometr - tester płynu chłodniczego

Prefiks: VIG
Indeks: V2459

Do szybkiej i precyzyjnej kontroli zawartości płynu zapobiegającego zamarzaniu. Regu-
lowany okular z gumową podstawą dla oka. Zastosowanie m.in. do płynu chłodniczego 
i płynu spryskiwacza, kwasu akumulatorowego i płynu AdBlue.

Grzechotka zapadkowa z pokrętłem 
360 stopni 1/2”

Prefiks: VIG
Indeks: V5437

Długość: 288 mm

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

87 zł netto

CENA KATALOGOWA: 94 zł netto

Zestaw do napełniania i odpowietrzania 
układu chłodzenia

Prefiks: VIG
Indeks: V1963

• obszerny wybór adapterów pasuje do wszystkich dostępnych silników 
chłodzonych cieczą,

• 3 funkcje: zakładanie chłodnicy (kontrola nieszczelności), napełnianie    
i czyszczenie,

• kontrola spadku ciśnienia na manometrze,
• napełnianie i wytwarzanie podciśnienia w obiegu chłodzenia,                

(korzyść: napełnianie cieczą następuje bez dostawania się powietrza),
• zakres pomiarowy: 0 do 2,5 bar.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1046 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1137 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

274 zł netto

CENA KATALOGOWA: 298 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

114 zł netto

CENA KATALOGOWA: 124 zł netto

Idealnie nadają 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.

Napęd przez obracanie uchwytu

Standardowa obsługa
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Zespół uzdatniania powietrza 1/2”: 
filtroreduktor + naolejacz

Prefiks: GUD
Indeks: FS6012

Wysoka przepustowość powietrza
(2000l/min). Skuteczność przy
odprowadzaniu kondensatu z układu.
Regulacja ciśnienia w zakresie
(0-12 bar) oraz dozowania oleju.
Gradacja filtracji zanieczyszczeń:
32 µm.

Przewód spiralny PU 12 mm / 8 mm
długość 9 m

Prefiks: GUD
Indeks: AO5063

Przewód spiralny PU 5mm / 8mm
długość 15 m

Prefiks: GUD
Indeks: AO5079

Kompresor dwutłokowy dwustopniowy 
z napędem pośrednim 200 l

Prefiks: GUD 
Indeks: GD49-200-515

Wyposażony w pompę z podwójnym stopniem sprężania, co daje większą 
wydajność. Moc silnika elektrycznego jest przenoszona na pompę poprzez 
pas klinowy. 

• 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.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

205 zł netto

CENA KATALOGOWA: 218 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

71 zł netto

CENA KATALOGOWA: 76 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

52 zł netto

CENA KATALOGOWA: 55 zł nettoCENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 890 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3067 zł netto
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Stół do mycia części

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSM

Oszczędność czasu i kosztów ze względu na brak konieczności pod-
grzewania płynu czyszczącego oraz na jego wielokrotne wykorzystanie. 
Wymiana zanieczyszczonego płynu następuje poprzez wymianę beczki. 
(W sprzedaży stół bez płynu do mycia).

Dane techniczne:
• udźwig: 250 kg,
• maksymalna wielkość beczki: 200 l,
• wysokość pracy: 870 mm,
• powierzchnia pracy: 1.135 x 660 mm,
• waga: 47 kg.

Stół do mycia części z zamkniętą obudową

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSG50W

Stół nadaje się do stosowania w każdym warsztacie m.in. dzięki kompaktowej       
i stabilnej obudowie. (W sprzedaży stół bez płynu do mycia).

Dane techniczne:
• udźwig: 50 kg,
• maksymalna wielkość beczki: 50 l,
• wysokość pracy: 895 mm,
• powierzchnia pracy: 646 x 465 mm,
• waga: 25 kg.

Płyn do mycia
i odtłuszczania części
– beczka 200 l

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSPURG200

Stół do mycia części na kółkach

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSF2

Mobilna myjnia stołowa – idealna do użytku mobilnego, skonstruowana na 
zasadzie dwukołowego wózka ręcznego do transportu towaru. O wyjątkowo 
dużej powierzchni roboczej i dużej nośności. (W sprzedaży stół bez płynu do 
mycia).

Dane techniczne: 
• udźwig: 100 kg,
• maksymalna wielkość beczki: 50 l,
• wysokość pracy: 920 mm,
• powierzchnia pracy: 790 x 490 mm,
• waga: 43 kg.

Specjalny płyn do mycia i odtłuszczania na zimno o charakterystycznym zapa-
chu i niskiej lotności. Purgasol może byś stosowany wszędzie tam, gdzie wy-
stępują silne zanieczyszczenia oraz często stosuje się odtłuszczanie; powolne 

odparowywanie pozwala przenikać w głąb zanieczyszczeń.

Płyn do mycia
i odtłuszczania
części – beczka 50 l

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSPURG50

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 378 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2609 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 976 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2070 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 767 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3044 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

460 zł netto

CENA KATALOGOWA: 505 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 287 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1416 zł netto
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

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

Składana lampa warsztatowa 1.7 W
COB LED PROFI LINE AUTOMOTIVE

Prefiks: PLA
Indeks: MPPLLED

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

Wózek warsztatowy
PROFI LINE 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).

Wózek warsztatowy
PROFI LINE AUTOMOTIVE
z wyposażeniem – 155 elementów

Prefiks: PLA
Indeks: MPPL155

Profesjonalny wózek narzędziowy na kółkach z blokadą.
Wyposażenie: 155 elementów.
6 szuflad z blokadami pojedynczymi i centralną
(w tym 4 pełne szuflady - 11 modułów).

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

91 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 460 zł netto


