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

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

G R U D Z I E Ń  2 0 1 7

Podnośnik 2-kolumnowy śrubowy
zsynchronizowany 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.

Tester diagnostyczny BOSCH KTS 525
z oprogramowaniem ESI[tronic] light

Prefiks: BUD
Indeks: 0684400525

• stanowi  doskonały, kompletny ze-
staw  dla warsztatów, które rozpoczy-
nają diagnostykę sterowników  (szybka 
i  pewna diagnoza współczesnych po-
jazdów),

• sprawdza się jako drugie urządzenie 
diagnostyczne w warsztacie, przy przyj-
mowaniu pojazdów  do serwisowania 
i w małych warsztatach, które nie wy-
magają pełnej, zaawansowanej diagno-
styki,

• ESI[tronic] light jako oprogramowanie sterujące, które zapewnia funkcje 
oraz  informacje wymagane przy pracach naprawczych i  serwisowych (od-
czyt i kasowanie kodów usterek, wyświetlanie wartości rzeczywistych, łatwe     
wywoływanie sterowników zamontowanych w pojeździe, za pomocą „Prze-
glądu systemów”, możliwość wykonywania wszystkich zadań serwisowych),

• jednoznaczna komunikacja za pomocą multipleksera oraz  rozpoznawanie 
przewodów: linii K oraz L, SAE i CAN,

• stanowiący wyposażenie standardowe adapter Bluetooth USB zapewnia bez-
przewodową transmisję Bluetooth Standard Class 1 o dużym zasięgu,

• port USB umożliwia podłączanie KTS 525 do wszystkich popularnych lapto-
pów oraz komputerów typu PC,

• łatwe podłączanie KTS 525 do pojazdu za pomocą złącza OBD,
• inteligentne przewody adaptacyjne z serii „Easy Connect”.

Montażownica TCE 4400-22 S44
z ramieniem TCE 330

Prefiks: BUD     Indeks: 1694100469

Montażownica wyposażona jest w dodatkową kolumnę do opon niskoprofilowych – TCE 330 oraz system Cross 
jaws – stabilny system zaciskania obręczy. Innowacyjna konstrukcja G-frame – 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”,

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

11 919 zł netto

CENA KATALOGOWA: 12812 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

12 541 zł netto

CENA KATALOGOWA: 13795 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 401 zł netto

CENA KATALOGOWA: 6 294 zł netto

• maksymalna średnica koła: 1000 mm,
• maksymalne otwarcie łopaty: 397 mm,
• przyłącze sprężonego powietrza: 8 – 10 barów.
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Prostownik z mikroprocesorem
BATIUM 15-24

Prefiks: GYS
Indeks: 024526

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

Przetwornica napięcia CONVERGYS 300 W 
12V/230V

Prefiks: GYS
Indeks: 027053

• napięcie zasilania (DC) 11 - 15 V,
• napięcie wyjściowe (AC) 200 - 240 V,
• stała moc wyjściowa 300 W,
• moc wyjściowa chwilowa 600 W,
• obciążenie prądowe przy zasilaniu 12V < 0,30 A.

Ładowarka ARTIC 4000

Prefiks: GYS       Indeks: 029583

Zaprojektowany do ładowania akumulatorów 6 V i 12 V:
• 6 V: od 8 Ah do 70 Ah lub do ładowania podtrzymującego do 130 Ah.
• 12 V: 2 Ah do 70 Ah lub do ładowania podtrzymującego do 130 Ah.

4 tryby ładowania dla maksymalnej wszechstronności:
• WOLNY: zaprojektowany do bezpiecznego ładowania małych akumulatorów (<15 Ah),
• SZYBKI: idealny do większości akumulatorów 12 V,
• ZIMNE: specjalny program do ładowania w  temperaturach poniżej 5°C oraz dla 

akumulatorów START/STOP (EFB i AGM),
• 6 V: idealny do pojazdów zabytkowych (6V akumulatory - samochody / motocykle).

Zoptymalizowane ładowanie konserwacyjne, ładowarka może pozostać na stałe podłą-
czona np. gdy pojazd nie jest używany przez zimę.

Spoter IMS SPOT 2600-230 V

Prefiks: IMS
Indeks: 021105

Wielofunkcyjne urządzenie do wyciągania wgnieceń. Maksymalny 
prąd wyjściowy 2600 A. Dzięki niskiemu zużyciu energii może praco-
wać na zwykłym zasilaniu 230 V.
3 tryby pracy:

• spawanie gwiazdek i podkładek do wyciągania wgnieceń w ele-
mentach  karoserii,

• spawanie drutu falistego do zakrzywionych profili (np. nadkole),
• obkurczanie miejsca do pracy przy małych wgnieceniach i do 

poprawy wykończenia.

Kable rozruchowe 700 A; 2 x 4,5 m;
35 mm2

Prefiks: GYS
Indeks: 056404

Spawarka IMS MIG CARPRO 1 400 V

Prefiks: GYS
Indeks: 031050

Trójfazowa spawarka MIG-MAG z pistoletem spawalniczym zalecana do spawania stali, stali nie-
rdzewnej, aluminium oraz stali o wysokiej wytrzymałości za pomocą drutu miedziano-krzemo-
wego CuSi,  jak również drutu miedziano-aluminiowego.  Urządzenie dobiera optymalną pręd-
kość podawania po uprzednim wyborze rodzaju i średnicy drutu oraz prądu spawania. 4-rolkowy 
napęd jest odpowiedni dla zwojów o średnicy 200 mm i 300 mm.

Prostownik GYSTECH 750

Prefiks: GYS
Indeks: 024977

Wydajne, kompaktowe i  lekkie urządzenie do automatycznego ładowania małych akumulato-
rów 6/12V (płynnych lub żelowych do 20 Ah). Doskonale sprawdza się przy obsłudze motocykli, 
skuterów, quadów, skuterów wodnych, kosiarek.
Zalety:

• zabezpieczenie przed zwarciem, zmianą biegunów, przegrzaniem,
• dwie możliwości podłączenia akumulatora – zacisk lub oczko.

Urządzenie rozruchowe Booster Gyspack Truck

Prefiks: GYS
Indeks: 025448

Maksymalny prąd rozruchowy dla baterii wynosi: 3200 A 12 V / 1600 A 24 V.
(Pojemność akumulatora wewnętrznego 2 x 22 Ah). 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

415 zł netto

CENA KATALOGOWA: 430 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

156 zł netto

CENA KATALOGOWA: 163 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

217 zł netto

CENA KATALOGOWA: 227 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

95 zł netto

CENA KATALOGOWA: 99 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

126 zł netto

CENA KATALOGOWA: 135 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 008 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1062 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 324 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3589 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 048 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1112 zł netto
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Zestaw do naprawy gwintów w otwo-
rach na świece zapłonowe
M14 x 1,25

Prefiks: KST
Indeks: 150.5080

Stołek warsztatowy
ruchomy
z regulacją wysokości

Prefiks: KST
Indeks: 500.8004

LEDMAX CREE Power LED
Kompaktowa lampka z focusem

Prefiks: KST
Indeks: 550.1238

• 130 Lumenów,
• zasięg świecenia do 100 m,
• światło punktowe lub strumieniowe,

Biała kredka do opon

Prefiks: KST
Indeks: 100.4050

Żółta kredka do opon

Prefiks: KST
Indeks: 100.4045

Grzechotka teleskopowa 3/4”

Prefiks: KST
Indeks: 918.1805

• maksymalny moment obrotowy: 1869 Nm,
• średnica: 46 mm,
• długość : 610-915mm,
• wysokość głowicy: 96 mm,
• mechanizm 24-zębny.

Czarna pasta 
do montażu 
opon 5 kg

Prefiks: KST
Indeks: 100.4015

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

Prefiks: KST
Indeks: 917.0796

Zestaw 4 sztuk szczypiec
do pierścieni Segera

Prefiks: KST
Indeks: 119.2050

Uniwersalny zestaw do serwisowania 
hamulców

Prefiks: KST 
Indeks: 150.2210

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

616 zł netto

CENA KATALOGOWA: 677 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

345 zł netto

CENA KATALOGOWA: 669 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

250 zł netto

CENA KATALOGOWA: 278 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

52 zł netto

CENA KATALOGOWA: 58 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

35 zł netto

CENA KATALOGOWA: 38 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

35 zł netto

CENA KATALOGOWA: 38 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

438 zł netto

CENA KATALOGOWA: 494 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

48 zł netto

CENA KATALOGOWA: 50 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

247 zł netto

CENA KATALOGOWA: 278 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

227 zł netto

CENA KATALOGOWA: 298 zł netto

• przycisk wielofunkcyjny                           
z 4 trybami pracy,

• Zasilanie: 3 baterie AAA 1,5 V.



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

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Minizestaw bitów i nasadek
z pokrętłem grzechotkowym
Tool-Check

Prefiks: WER
Indeks: 05073220001

28 grotów, 7 nasadek ręczno-maszynowych, 1 uchwyt Rapidaptor,
1 adapter (z sześciokątnym chwytem 1/4” i czworokątnym zabierakiem 
1/4”). 1 grzechotka, wykonanie ze stali kutej matrycowo.

Rękojeść z uchwytem do bitów 1/4” 
z magnesem + 6 bitów Kraftform 
Kompakt 28

Prefiks: WER
Indeks: 05134491001

Zestaw: profesjonalna rękojeść (pokrętło) bagnetowa serii  Kraftform 
Kompakt z zestawem sześciu grotów (bitów) wkrętakowych 1/4” typu C 
6.3 o długości 25 mm: plaski  1,0x5,5; 1,2x6,5 x 25 mm; Phillips  PH 1; 
PH 2 x 25 mm; Pozidriv  PZ 1; PZ 2 x 25 mm.

Refraktometr - tester 
płynu chłodniczego

Prefiks: VIG
Indeks: V2459

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

Wkrętaki warsztatowe i izolowane 
Wera Kraftform Plus XXL 12 szt

Prefiks: WER
Indeks: 05051010001 

• wkrętaki warsztatowe: z systemem Lasertip® redukującm 
„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,
• próbnik napięcia: 150-250 V,
• 2 wieszaki do zamocowania na ścianie narzędziowej.

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.

Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką 
BlackLaser

Prefiks: WER
Indeks: 05022086001

Zestaw 9 kluczy. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe po-
wierzchnie styku w gnieździe wkrętu. Efekt działania karbu i ryzyko od-
kształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus 
pozwala na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Klucz udarowy 1/2”
z silikonową osłoną 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.

Zestaw kluczy do świec żarowych

Prefiks: VIG
Indeks: V2737

• napęd: 3/8”,
• zestaw 6 kluczy w rozmiarach: 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm,
• długość całkowita: 157 mm.

Miska z magnesem
150 mm

Prefiks: HZT
Indeks: 197-3

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

29 zł netto

CENA KATALOGOWA: 34 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

170 zł netto

CENA KATALOGOWA: 187 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

56 zł netto

CENA KATALOGOWA: 72 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

247 zł netto

CENA KATALOGOWA: 254 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

159 zł netto

CENA KATALOGOWA: 174 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

558 zł netto

CENA KATALOGOWA: 621 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

147 zł netto

CENA KATALOGOWA: 193 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 894 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2125 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

37 zł netto

CENA KATALOGOWA: 43 zł netto
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Lampa warsztatowa  
Magnum FUTURE SMD LED

Prefiks: LEN
Indeks: 247774

• źródło światła: wysokowydajne SMD LED,
• moc: 42 W,
• stopień szczelności: IP 54,
• zasilanie 230 V,
• wielopozycyjne ramię z blokadą kątu nachylenia oprawy,
• przewód gumowy H07RN-F 3 x 1,5mm2 (5 m),
• dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy,
• backlight (dodatkowe źródło światła POWER LED 1W w tylnej części 

oprawy) + wyłącznik.

Stołek warsztatowy 
kwadratowy
na kółkach

Prefiks: ENG
Indeks: NE00430

Lampa warsztatowa PROFI SERVICE SET 36 W

Prefiks: LEN
Indeks: 892141

• zestaw oprawy Profi 36W i uchwytu pod maskę samochodu Profi II (rozstaw max 1780 mm, min. 1180 mm),
• długość lampy 1460mm, średnica lampy 58mm,
• 5m gumowy przewód H05RN-F 2x1,0mm2,
• wieszak obrotowy,
• natężenie światła 3350 lm.

Zestaw kluczy w walizce, 108 elementów

Prefiks: ENG
Indeks: NE00196 

Lampa warsztatowa
JOKER SMD LED

Prefiks: LEN
Indeks: 360046

• moc 3,2W,
• kąt świecenia 110º,
• stopień szczelności IP40,
• obrotowy wieszak,
• akumulator Li-Ion 3,6V 2,0Ah.

Zestaw: nasadki + miska + klucz

Prefiks: ENG
Indeks: NEPROM002

W skład zestawu wchodzą
• zestaw nasadek:  udarowych 13 sztuk (NE00337),
• zestaw magnetyczny: miski, listwa, chwytak (NE00360),
• klucz udarowy pneumatyczny 1/2” (NE00491).

Przedłużacz bębnowy
IP44, 3GN, 25M

Prefiks: LEN
Indeks: 110177

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

588 zł netto

CENA KATALOGOWA: 647 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

89 zł netto

CENA KATALOGOWA: 97 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

214 zł netto

CENA KATALOGOWA: 235 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

17 zł netto

CENA KATALOGOWA: 18 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

146 zł netto

CENA KATALOGOWA: 160 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

133 zł netto

CENA KATALOGOWA: 144 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

421 zł netto

CENA KATALOGOWA: 460 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

229 zł netto

CENA KATALOGOWA: 252 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

89 zł netto

CENA KATALOGOWA: 97 zł netto
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Montażownica do opon
MM-TC12232 V

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 obrotowy: 1.078 Nm,
• poziom hałasu: < 75 dB.

Urządzenie do obsługi czujników  
ciśnienia w ogumieniu TPMS Connect 
EVO

Prefiks: MMW
Indeks: 007935900385

Funkcje:
• PRZYJĘCIE POJAZDU: Pozwala na kontrolę (na przykład w  obecno-

ści klienta) prawidłowego funkcjonowania układu TPMS podczas przyj-
mowania pojazdu do serwisu, PRZED dokonaniem jakichkolwiek inter-
wencji serwisowych.

• PRZYGOTOWANIE POJAZDU: Ułatwia obsługę samochodu w  zakresie 
czynności związanych z kołami i układem TPMS, podając moment dokrę-
cenia śrub i nakrętek, podając ciśnienie w ogumieniu oraz pozwalając 
sprawdzić kody czujników ciśnienia jako części zamiennych.

• WYDANIE POJAZDU: Kontrola funkcjonowania systemu TPMS oraz ciśnie-
nia w kołach po wykonaniu czynności serwisowych. Połączenie testera 
TPMS z komputerem PC daje możliwość wydruku kompletnego raportu 
przeprowadzonego testu.

Warsztatowa lampa obrotowa
3W + UV

Prefiks: MMW
Indeks: 007935030020

• 3W przednie COBLED zapewniają >240 lumenów,
• górna dioda LED z UV, 395~410 um,
• funkcja obrotu o 120 stopni,
• magnes w dolnej części uchwytu,
• haki typu „nest” dolnej/górnej części uchwytu,
• gniazdo ładowania ze wskaźnikiem poziomu,
• 2-3 godziny pracy,
• 3-4 godziny ładowania,
• adapter 5V 1A CE z kablem miniUSB.

Wyważarka do kół MM-WB1024

Prefiks: MMW
Indeks: 007935017275

Wyświetlacz LCD monochromatyczny, intuicyjny interfejs użytkownika. 
Różne programy wyważania: statyczne, dynamiczne, 5 programów ALU, 
optymalizacja. 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.

Stół warsztatowy

Prefiks: PRM
Indeks: WT120.F1/F1.100

• blat roboczy wzmocniony 1,5mm blachą ocynkowaną, 
1200x700 mm,

• tablica narzędziowa z dwoma rodzajami perforacji , 
wys. 500 mm,

• uchwyt na narzędzia, klucze, trzy półki, hak.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 498 zł netto
CENA KATALOGOWA: 5 834 zł netto

Szafa socjalna 

Prefiks: PRM
Indeks: LS21

Szafa zamykana na klucz, przeznaczona do 
przechowywania odzieży w miejscu pracy. 
Wymiary: 1830 x 575 x 500 mm

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

253 zł netto

CENA KATALOGOWA: 269 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 585 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1682 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

169 zł netto

CENA KATALOGOWA: 180 zł netto

Kasetka, sejf 

Prefiks: PRM
Indeks: T23KL

Mały sejf, idealny do przechowywania drobnych elementów: 
kluczy, dokumentów.
Wymiary: 230 x 300 x 277 mm.                                                              
Otwory montażowe w dnie lub w ścianie sejfu.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

116 zł netto

CENA KATALOGOWA: 123 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 268 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4529 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

497 zł netto

CENA KATALOGOWA: 527 zł netto
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Tester diagnostyczny mega macs PC
z oprogramowaniem

Prefiks: HGS
Indeks: 8PD010601931

• pełna diagnoza na własnym komputerze - dla wszystkich ważniej-
szych marek i modeli,

• pierwszy pełnowartościowy program diagnostyczny Hella Gutmann,
• odczyt i kasowanie kodów usterek wszelkich sterowników,
• prezentacja parametrów za pomocą grafiki i tekstu (8 parametrów),
• test podzespołów wykonawczych,
• przywracanie ustawień serwisowych wszystkich systemów,
• kodowanie i regulacja podstawowa wszystkich systemów,
• bezprzewodowa komunikacja,
• szybka i jednoznaczna identyfikacja pojazdu za pomocą VIN,
• dane techniczne i diagnoza w pełnym zakresie w jednym rozwiązaniu,
• zintegrowane schematy połączeń, bezpieczniki/przekaźniki, warto-

ści robocze, dane paska zębatego itd.

Elektrohydrauliczny
podnośnik dwukolumnowy ARISTO LM235

Prefiks: ATH
Indeks: ATHLM235

Niska blacha przejazdowa do osłony węży hydraulicznych i lin synchronizacyj-
nych (wysokość tylko 20mm). Mechaniczne odblokowanie zapadek bezpieczeń-
stwa z ręcznym zaworem opuszczania. Automatyczne odblokowanie ramienia 
podnoszącego. Trzyczęściowe ramiona z przodu oraz dwuczęściowe z tyłu.

• 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.

Kompresor tłokowy

Prefiks: WLT
Indeks: GK630-4.0/270

Profesjonalna sprężarka tłokowa z masywnym, wykonanym z żeliwa 
korpusem pompy tłokowej, na zbiorniku poziomym.

• wydajność wydmuchu: 550 l/min,
• wydajność ssania: 630 l/min,
• ciśnienie robocze: 10 bar,

Montażownica ATH M52

Prefiks: ATH
Indeks: ATHM52

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

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

Podnośnik jednokolumnowy

Prefiks: WWA
Indeks: ML001C

Jednokolumnowy podnośnik śrubowy stanowi  doskonałe uzupełnienie 
wyposażenia. Podnośnik ten nie wymaga stałego stanowiska, może być użyty 
dosłownie w każdym miejscu, tworząc w ten sposób dodatkowe stanowisko 
pracy. Dzięki  zastosowaniu szeregu opcjonalnych przystawek podnośnik 
umożliwia między innymi: podnoszenie pojazdów za koła, za rynienki progowe 
i  progi, można go również użyć jako żurawia do wyjmowania silników                       
i krępowania McPhersona.

• maksymalny udźwig: 2500 kg, 
• wysokość podnoszenia: 1 m, 
• szybkość podnoszenia: 35 sec, 
• ciężar własny: 72 kg, 
• zasilanie: 230 V. 

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 (optymali-
zacja z funkcją ukrytego ciężarka).

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

Lampa warsztatowa
LEDINSPECT
SLIMLINE 280

Prefiks: OSR
Indeks: LEDIL103

• mechanizm zginania pod kątem 180°,
• wyposażone w 10+1 wysokiej jakości, 

długotrwałych LED,
• strumień świetlny: do 280 lm (światła 

główne), do 70 lm (latarka),
• regulowany hak,
• czas pracy baterii: do 4 godzin (światła 

główne), do 8 godzin (latarka).

Piec grzewczy powietrzny na olej opa-
łowy HP-125

Prefiks: WWA
Indeks: MPINHP-125

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

7 038 zł netto

CENA KATALOGOWA: 7924 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 325 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5750 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 887 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4125 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 163 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5528 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 902 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4293 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 189 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5710 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

179 zł netto

CENA KATALOGOWA: 251 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 179 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3582 zł netto

• moc: 4,0 kW,
• pojemność zbiornika: 270 l.

• ręczny zapłon, 
• dwustopniowa regulacja mocy, 
• wbudowany sterownik                

mikroprocesorowy,
• temperatura wydmuchu ciepłego 

powietrza 50-70oC,
• pojemność zbiornika 50 litrów,
• rodzaje paliw: oleje roślinne, oleje 

mineralne,
• ogrzewana przestrzeń do 800 m3,
• moc cieplna 22 KW-30 kW,
• maks. zużycie oleju 2,5 kg/h,
• wydajność powietrza 1000 m3/h.
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Tester diagnostyczny DELPHI DS150E

Prefiks: DLH          Indeks: SV10546

Urządzenie współpracuje z komputerami wyposażonymi w system Windows 7, 8, 10, połączenie z systemem 
uzyskuje się za pomocą Bluetooth lub kabla USB. Pozwala na szybką i wygodną diagnostykę większości dostęp-
nych systemów w samochodach osobowych i ciężarowych. Umożliwia przeprowadzenie regulacji i adaptacji 
podzespołów,  monitorowanie napięcia akumulatora w trakcie diagnostyki. Wbudowany Flight Recorder pozwala 
na zapisywanie parametrów rzeczywistych w trakcie jazdy próbnej.

Do testera należy dokupić oprogramowanie CAR MAX lub TRUCK – licencja roczna, która daje dostęp do ak-
tualizacji oprogramowania, Technicznej Bazy Danych oraz Hot Line-technicznego – wsparcia przy naprawie 
samochodów.

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).

Tester diagnostyczny DELPHI DS150E
z jednorazowym oprogramowaniem

Prefiks: DLH          Indeks: SV10546SW

Tester posiada oprogramowanie tzw. jednorazowe – licencja tylko na samochody osobowe, pozwala na insta-
lację bieżącej wersji oprogramowania w momencie zakupu. Nie aktualizuje się.

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

5 106 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5641 zł netto

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

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 374 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5911 zł netto

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
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 pojedyn-
czymi i centralną
(w tym 4 pełne szuflady
– 11 modułów).

Podnośnik dwukolumnowy 
PROFI LINE AUTOMOTIVE

Prefiks: PLA
Indeks: MPPLAH35

• wysokiej jakości, wytrzymały elektro-hydrauliczny podnośnik 
dwukolumnowy z elektronicznym sterowaniem,

• wysokość podnoszenia 2000 mm,
• bardzo niska płyta przejazdowa (wysokość = 20 mm)  

do ochrony węży hydraulicznych i lin synchronizacyjnych,
• wielofunkcyjny zakres pracy dzięki trzyczęściowym, teleskopo-

wym ramionom w wersji asymetrycznej (krótkie– długie); każde 
ramię posiada podwójnie teleskopowe podkładki pod auto oraz 
ochronę przed skręcaniem,

• drugi panel kontrolny oraz wbudowany na drugiej kolumnie 
“Energy-Set” (zawiera wtyczkę 230 V / 12 V / sprężonego po-
wietrza),

• elektromagnetyczne zwalnianie  zapadek bezpieczeństwa,
• wysokiej jakości agregat hydrauliczny;  

szybkie podnoszenie oraz opuszczanie. 

Pasta BHP
PROFIAUTO 10 l

Prefiks: PRO
Indeks: PASTA 10

Skuteczny środek do usuwania zabrudzeń z dłoni po pracy w warsztacie.
Polecany mechanikom.
Pojemność: 10 L.
Dostępne są również w ofercie pojemności: 0,5 L, 5 L.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

80 zł netto


