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WYPRZEDAŻ

Precyzyjny miernik
grubości lakieru

Prefiks: HPR
Indeks: 7003000

Blokada rozrządu
VAG 2.5 / 4.9D
/ TDI PD

Prefiks: KST     Indeks: 400.1125

Do zastosowania w Volkswagen Touareg
oraz Transporter 2.5 TDI PD modele
z kodami silnika: BAC, BLK, BPD,
AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (03-)
plus 4.9D/TDI PD modele
z kodami silnika: AYH (03-).

Blokada rozrządu
– VAG 3.0 V6

Prefiks: KST
Indeks: 400.2275

Zestaw narzędzi wprowadzony
na rynek szczególnie dla modeli:
Audi A4, A6 3.0 V6
z kodami silnika ASN, BBJ (01-).

Wkrętak
dynamometryczny
nastawny

Prefiks: WER     Indeks: 05074705001 

Wkrętak dynamometryczny
nastawny (3,0-8,8 Nm)
z uchwytem szybkomocującym
Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową.

Zestaw 45 narzędzi
izolowanych
dla pojazdów
hybrydowych
i elektrycznych

Prefiks: KST
Indeks: 117.1845

Szlifierka
kątowa PRO

Prefiks: WWA
Indeks: MPPROG2510-125

Max prędkość swobodna: 12000 r/min,
Max średnica tarczy: 125 mm,
Gwint wrzeciona: M14,
Zapotrzebowanie na powietrze
przy prędkości swobodnej: 17 l/s,
Max moc wyjściowa: 0.8 kW.

1574 zł
netto

2293 zł
netto

1273 zł
netto

1860 zł
netto

2467 zł
netto

3600 zł
netto

1006 zł
netto

1480 zł
netto

978 zł
netto

1425 zł
netto

191 zł
netto

279 zł
netto

• dwie metody pomiaru: warstwy niemagne-
tycznej na podłożu magnetycznym;  warstwy 
nieprzewodzącej na podłożu przewodzącym,

• automatyczne wykrywanie rodzaju podło-
ża (blacha stalowa, aluminiowa, mosiężna, 
miedziana).

• możliwość podłączenia do PC,
• zakres pomiarowy: 0 ÷ 2000 um lub 0 ÷ 80 

milsów.
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Ściągacz
do łożysk kół

Prefiks: HZT
Indeks: 4930-1/22

Zestaw 22 narzędzi
do łożysk kół do obsług
mechanicznej i hydraulicznej.
Obciążenie max 12t.

Prostownik
automatyczny 
MXS 7,0 12V 7A

Prefiks: CTE
Indeks: CKMXS7.0

• do akumulatorów 12V,
• prąd wyjściowy: 7A,

OBD LOG
rejestrator
parametrów
EOBD

Prefiks: TEX     Indeks: D05914

Zestaw
3 ściągaczy
do cewek
VW i Audi

Prefiks: HZT
Indeks: 1849/3 

Kątomierz
elektroniczny
na klucz
dynamometryczny

Prefiks: VIG
Indeks: V2795

Zestaw wkrętaków
do elektroniki

Prefiks: VIG
Indeks: V4303

4x wkrętak płaski (1,6 ; 2 ; 2,4 ; 3 mm),
2x wkrętak krzyżakowy (PH00; PH0).

1316 zł
netto

1915 zł
netto

208 zł
netto

415 zł
netto

191 zł
netto

280 zł
netto

Zestaw
do wymiany
przegubu
kulowego
i łożysk silentbloków BMW

Prefiks: HZT
Indeks: 4929-2902/3

123 zł
netto

180 zł
netto

152 zł
netto

224 zł
netto

Ręczna pompa
ciśnieniowa
do odciągania
6 l

Prefiks: VIG
Indeks: V4412

242 zł
netto

604 zł
netto

23 zł
netto

58 zł
netto

Klucz
dynamometryczny
5-60 Nm

Prefiks: HZT
Indeks: 6110-1CT  

• napęd (10) 3/8”,
• długość: l(mm): 335,
• podziałka (Nm): 0,5,
• zakres (Nm): 5 – 60.

Klucz
dynamometryczny
40-200 Nm

Prefiks: HZT
Indeks: 6122-1CT

• napęd (12,5) 1/2”,
• długość: l(mm): 543,
• podziałka (Nm): 1,0 ,
• zakres (Nm): 40 – 200.

542 zł
netto

1197 zł
netto

544 zł
netto

790 zł
netto

Urządzenie
do obsługi
akumulatora
GYSFLASH 40-12 FV

Prefiks: GYS
Indeks: 029064

Gysflash 40-12FV to 40 A
urządzenie o dużej mocy
do obsługi akumulatorów
w technice mikroprocesorowej.
Obsługa akumulatorów 12 V
(Wszystkie typy akumulatorów).  

Automatyczna
spawarka MIG

Prefiks: GYS
Indeks: 020368

250 amperowa, jednofazowa
spawarka MIG z 4 rolkowym
systemem podawania drutu
oraz pół synergicznym
panelem kontrolnym.
3 tryby pracy:
2T, 4T, Spot.
Synergy automat.

1006 zł
netto

1480 zł
netto

1941 zł
netto

2832 zł
netto

119 zł
netto

185 zł
netto

• obsługiwane pojemności:       
14 – 150Ah,

• konserwacja akumulatorów: 
20 – 225Ah.

• zasilanie: złącze OBD tylko 
pojazdy 12 V, USB z PC, 

• do rejestracji parametrów 
OBD podczas jazdy.

• częstotliwość próbkowania: 
5 sekund,

• czas rejestracji: 90 godz. 
przy rejestracji 8 parametrów 
i próbkowaniu co 5 sek.
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

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

Szlifierka
z tarczą gumową
do oczyszczania
z naklejek

Prefiks: RC     Indeks: RC7037

• moc 400 W,
• prędkość obrotowa                                                                              

podczas pracy 2600 obr/min,
• zużycie powietrza 420 - 500 l/min.

Pneumatyczne
nożyce do blachy

Prefiks: RC
Indeks: RC6100

• szerokość przecinania:                                                                                                                 
4 m/min,

• maks. grubość materiału:                                                                                                                                      
1m/min,

• prędkość przecinania:                                                                                                   
2,6 m/min.

Klucz
dynamometryczny
40-200Nm ½”

Prefiks: RC
Indeks: RCDMS221

Klucz udarowy 1/2”
450 Nm
kompozytowy

Prefiks: RC
Indeks: RC2260XI

• precyzyjny spust z regulowaną                                                                          
prędkością obrotów,

• podwójny młotek SmartDUOPACT eXtrem,
• prędkość obrotowa 11200 obr/min,
• zużycie powietrza 200 - 600 l/min.

Klucz udarowy 1/2”
do kół
z ograniczeniem
momentu dokręcania

Prefiks: RC
Indeks: RC2263TL

• max. moment obrotowy w prawo 90 Nm,
• max. moment obrotowy w lewo 900 Nm,
•  idealny do wymiany opon
• podwójny młotek DUOPACT,
• trzypozycyjna regulacja siły.

Mini szlifierka
pneumatyczna
55 000 obr/min

Prefiks: RC
Indeks: RC7050RE

• średnica uchwytu 3 mm, 
• moc 150 W, 
• wymiary 134 x 15 mm, 
• zużycie powietrza 140 l/min do 180 l/min.

243 zł
netto

354 zł
netto

178 zł
netto

259 zł
netto

383 zł
netto

558 zł
netto

Klucz udarowy
kompozytowy 3/8”
580 Nm

Prefiks: RC
Indeks: RC2177

• moment obrotowy: 420 Nm,
• max. moment obrotowy: 580 Nm,
• średnie zużycie powietrza: 160 [l/min],
• wlot powietrza: 1/4”,
• max. ciśnienie: 6 bar,
• obroty: 8200 rpm.

337 zł
netto

491 zł
netto

477 zł
netto

695 zł
netto

198 zł
netto

289 zł
netto

347 zł
netto

505 zł
netto


