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

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 28 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

L U T Y  2 0 1 8

Tester diagnostyczny BOSCH KTS 540
z oprogramowaniem SD/SIS na 12 miesięcy

Prefiks: BUD      Indeks: 0684400540

• bezprzewodowy moduł z adapterem USB-Bluetooth,
• dodatkowa funkcja: multimetr jednokanałowy,
• bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z PC,

Podnośnik 2-kolumnowy
elektromechaniczny 3 t VLE 2130EL

Prefiks: BUD
Indeks: 1692822307

• przeznaczony do samochodów osobowych oraz do niektórych typów 
samochodów dostawczych,

• bez łącznika podłogowego,
• 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.

Prefiks: BUD      Indeks: 0684400525

• stanowi doskonały, kompletny zestaw dla warsztatów, które rozpoczynają diagnostykę sterowników (szybka i pewna 
diagnoza współczesnych pojazdów),

• sprawdza się jako drugie urządzenie diagnostyczne w warsztacie, przy przyjmowaniu pojazdów do serwisowania        
i w małych warsztatach, które nie wymagają pełnej, zaawansowanej diagnostyki,

• ESI[tronic] light jako oprogramowanie sterujące, które zapewnia funkcje oraz informacje wymagane przy pracach 
naprawczych i serwisowych (odczyt i kasowanie kodów usterek, wyświetlanie wartości rzeczywistych, łatwe wy-
woływanie sterowników zamontowanych w pojeździe za pomocą „Przeglądu 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 bezprzewodową transmisję                                              

Bluetooth Standard Class 1 o dużym zasięgu,
• port USB umożliwia podłączanie KTS 525 do wszystkich popularnych laptopów oraz komputerów typu PC,
• łatwe podłączanie KTS 525 do pojazdu za pomocą złącza OBD,
• inteligentne przewody adaptacyjne z serii „Easy Connect”.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

8 216 zł netto

CENA KATALOGOWA: 9243 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 242zł netto

CENA KATALOGOWA: 6294 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

11 389 zł netto

CENA KATALOGOWA: 12813 zł netto

• uniwersalne zastosowanie w samochodach 
osobowych i użytkowych,

• załączenie nastawników.

Tester diagnostyczny BOSCH KTS 525 z oprogramowaniem ESI[tronic] light
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Zestaw kluczy
płasko-oczkowych
z grzechotką

Prefiks: KST
Indeks: 503.5205

Rozmiary kluczy w zestawie:
8, 10, 13, 17, 19 mm.

Klucz dynamometryczny ERGOTORQUE

Prefiks: KST
Indeks: 516.6042

• napęd ½”, 
• zakres 20-200 Nm, 
• dokładność działania +/- 3%.

Uniwersalny zestaw do serwisowania 
hamulców

Prefiks: KST
Indeks: 150.2210

Uniwersalne zastosowanie do przeglądów i prac przy hamulcach bębno-
wych i tarczowych.

• w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego,
• zastosowanie: samochody osobowe, ciężarowe.

Szczypce zaciskowe z wygiętym 
uchwytem

Prefiks: KST
Indeks: 115.1238

Wszechstronne szczypce zaciskowe do zagniatania, odizolowywania, 
cięcia, zginania i formowania.
Średnica: 0,3 - 6,0 mm
AWG: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Wózek narzędziowy ECO otwarty, 
na kółkach, pusty

Prefiks: KST
Indeks: 890.0001

Kamera termowizyjna z lampą UV

Prefiks: KST
Indeks: 150.3220

• niezawodny pomiar temperatury, zdjęcia oraz zapisywanie danych do raportów,
• kolorowy wyświetlacz dla pewnego pomiaru i analizy stanów temperatur,
• z krzyżem laserowym dla dokładnego pozycjonowania,
• wbudowane oświetlenie LED wspomaga pracę w ciemnych obszarach,
• wbudowane oświetlenie UV idealne do rozpoznania nieszczelności w syste-

mach chłodzenia i klimatyzacji,
• wbudowany port Micro USB,
• dokładność +/- 1,5 stopień C,
• zakres pomiaru: -30 do 650 stopni,
• obszar widmowy: 8 do 14 μmv,
• w zestawie batrerie 3xAA,                                                                                                                                            

karta Micro SD 2GB.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4”
– 48 elementów

Prefiks: KST
Indeks: 917.0648

Zestaw wkrętaków do pobijania 13 szt. 
płaskie + PH
+ grzechotka ERGOTORQUE®

Prefiks: KST
Indeks: 151.1150

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

191 zł netto

CENA KATALOGOWA: 248 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

347 zł netto

CENA KATALOGOWA: 669 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

500 zł netto

CENA KATALOGOWA: 544 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

89 zł netto

CENA KATALOGOWA: 99 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

308 zł netto

CENA KATALOGOWA: 335 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

110 zł netto

CENA KATALOGOWA: 123 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1855 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2095 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

211 zł netto

CENA KATALOGOWA: 229 zł netto
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Zestaw kluczy nasadowych 3/4” - 21 części

Prefiks: VIG
Indeks: V2318

Miska uniwersalna 6l

Prefiks: HZT      Indeks: 197N-1

Miska z polietylenu z podziałkami: litr, galony amerykańskie i brytyjskie, 
z trzema uchwytami oraz półką z zabezpieczeniem filtrów.
Wymiary: dług. x szer. x wys.: 400 x 390 x 120 mm.

Kątomierz elektroniczny na klucz dynamometryczny

Prefiks: VIG
Indeks: V2795

• dokładność ±2%,
• pomiar kąta w obydwu kierunkach,
• możliwość zapisu 99 miejsc pomiaru w pamięci,
• wskaźnik naładowania baterii (2xAAA),
• alarm dźwiękowy i wskazywany za pomocą LED mrugająco (3 kolory),
• akustyczny dźwięk ostrzegania o zbliżaniu się do nastawionej wartości kąta,
• dwa adaptery zatrzaskowe na różnej grubości klucze dynamometryczne i jeden magnetyczny.

Leżanka warsztatowa

Prefiks: HZT
Indeks: 195-2

• grzechotka 1/2”, 72 ząbki - skok grzechotki 5°, długość 250 mm,
• przedłużka z wydajną lampką LED,
• rozmiary nasadek od 10 do 22 mm; 24 ; 27 ; 30; 32 mm,
• nasadki długie od 10 do 15 mm; 17; 18 ; 19 mm,
• nasadki do świec 16 mm; 21 mm,
• przedłużka 125 mm; 250 mm,
• przegub Cardana.

Wózek warsztatowy ze 141 profesjonalnymi na-
rzędziami + skrzynia nasadzana na wózek

Prefiks: HZT
Indeks: 178N-10/141

Wózek narzędziowy z siedmioma szufladami, wymiary: 1035 x 780 x 496 mm (178 N-7).
Skrzynia nasadzana na wózek z trzema szufladami, wymiary: 380 x 706 x 496 mm (178 NK-3).

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.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

689 zł netto

CENA KATALOGOWA: 759 zł netto

Zestaw kluczy 
nasadowych 1/2”

Prefiks: HZT
Indeks: 900SPC

• 16 kluczy nasado-
wych 1/2”w rozmiarach                                            
10/11/12/13/14/15/16/17/1
8/19/21/22/24/27/30/32,

• dwie przedłużki 123 i 247 
mm,

• przegub,
• grzechotka dwukierunkowa z 

przełącznikiem.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

422 zł netto

CENA KATALOGOWA: 572 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

35 zł netto

CENA KATALOGOWA: 38 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

567 zł netto

CENA KATALOGOWA: 621 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

250 zł netto

CENA KATALOGOWA: 420 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

412 zł netto

CENA KATALOGOWA: 454 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

246 zł netto

CENA KATALOGOWA: 295 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6878 zł netto

CENA KATALOGOWA: 7569 zł netto

Butelka do natryskiwania wielorazowego użytku

Prefiks: HZT
Indeks: 199-4

Spray do  napełniania. Możliwość tworzenia  indywidualnych mieszanek płynów, środ-
ków w areozolu np. do czyszczenia felg, hamulców, odrdzewiaczy itd. Odporna na kwasy, na-
pełniana sprężonym powietrzem przez zawór na dnie butelki.

• z dyszą natryskową 155 mm i krótką dyszą spryskującą,
• maksymalne ciśnienie robocze: 8 barów.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

201 zł netto

CENA KATALOGOWA: 209 zł netto

• 16 kluczy nasadowych 3/4” w rozmiarach 
19/21/22/23/24/26/27/28/30/32/34/36/38/
41/46/50,

• trzy przedłużki 100, 200 i 400 mm,
• rękojeść przesuwna „T”,
• grzechotka.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” – 35 części

Prefiks: VIG
Indeks: V1132
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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%.

Lampa warsztatowa IMPULS 20 W

Prefiks: LEN     Indeks: 000904

• uchwyt i osłonka żarówki z tworzywa sztucznego,
• przewód o długości 5m,
• w przedniej części magnes do mocowania lampy,
• klips mocujący,
• haczyk obrotowy,
• świetlówka w komplecie, gwint żarówki E27.

Szczypce tnące wydłużone 200 mm

Prefiks: KNI
Indeks: 2615200

Przedłużacz ze zwijaczem 230 V

Prefiks: LEN
Indeks: 305504

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

stopieniem przy podłączeniu zbyt dużej mocy,
• maksymalne obciążenie: 1400 W,
• długość: 13 + 2 m,
• szczelność: IP20.

Szczypce do opasek zaciskowych z taśmy sprężynowej 250 m

Prefiks: KNI
Indeks: 8551250AF

Przeznaczone do opasek standardowych, opasek w wersji zwężonej, opasek drucianych i pierścieni z taśmy sprężynowej o 
rozmiarze nominalnym do 70 mm.
Maksymalny rozstaw szczęk do 80 mm, zakres ustawiania ponad 40 mm. Długość 250 mm.

Lampa MAGNUM FUTURE LED XS 20 W

Prefiks: LEN
Indeks: 248528

• źródło światła: wysokowydajne LED GO,
• maksymalny strumień świetlny: 2000lm, 
• moc: 20W,
• stopień szczelności: IP54,
• rozsył światła 45°,
• napięcie zasilające 220-240 V,
• obudowa odporna na uderzenia,
• wielopozycyjne ramię,
• anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu,
• ergonomiczna rączka,
• innowacyjne i różnorodne możliwości montażu,
• przewód gumowy H07RN-F (3m) lub przewód z ładowarką dla wersji 

akumulatorowej.

Klucze imbusowe TORX 9 sztuk

Prefiks: WER
Indeks: 05024335001

Rozmiary:  T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40.

Lampa podmaskowa PROFI SMD 
LED SERVICE SET 12W

Prefiks: LEN
Indeks: 267215

Profesjonalny zestaw składający się z oprawy Profi SMD LED 12W 
(262104) oraz uniwersalnego uchwytu pod maskę Profi 2 mini 
(883781):

• uchwyt wykonany z aluminium,
• zakończenia pokryte gumą poprawiającą stabilność zestawu oraz 

dodatkowo zabezpieczającą maskę przed porysowaniem,
• rozstaw uchwytu: 1180 mm - 1780 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

56 zł netto

CENA KATALOGOWA: 62 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

77 zł netto

CENA KATALOGOWA: 85 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

69 zł netto

CENA KATALOGOWA: 85 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

160 zł netto

CENA KATALOGOWA: 174 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

212 zł netto

CENA KATALOGOWA: 229 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

183 zł netto

CENA KATALOGOWA: 199 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

116 zł netto

CENA KATALOGOWA: 126 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

280 zł netto

CENA KATALOGOWA: 301 zł netto
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Tester akumulatora IBAT EXPERT PRO

Prefiks: MMW
Indeks: 007950007150

Tester akumulatorów 6, 12, 8 V, sprawności ładowania i wartości spad-
ków napięcia, wyposażony w komunikację Bluetooth. Tester pozwalający 
sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracują-
cych z nim elementów – alternatora, rozrusznika, dodatkowo możliwość 
sprawdzenia spadków napięcia pod obciążeniem rozrusznika, a także 
odbiorników wykorzystywanych podczas jazdy (ogrzewanie szyby, świa-
tła itp.). Urządzenie współpracuje z systemami Android oraz IOS - wizu-
alizacja odbywa się na tablecie lub smartfonie.

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 
3,6 V

Prefiks: WWA
Indeks: WAR-ELE-007-V

Maksymalny moment obrotowy 4,5 Nm. Wkręcanie przód/tył.
Zestaw zawiera:

• wkrętak akumulatorowy 3.6 V,
• akumulator 1.3 Ah Li-ion,
• bity stalowe, 24 szt. 25 mm: PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 /

H2 / H2.5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 
/3/4/5/6/7/8,

• bity stalowe, 6szt. 50mm: 4/5/6 / PZ1 / PZ2 / PZ3,
• 8 szt. nasadek: 6/7/8/9/10/11/12/13 mm,
• 1pc - uchwyt bitów 60mm,
• 1 pc - uchwyt na nasadkę.

Montażownica do opon
MM-TC12232V

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,
• dostawa dodatkowo płatna.

Klucz udarowy, uchwyt 3/8”, 
18V

Prefiks: WWA
Indeks: WAR-ELE-003-V

• napięcie 18 V,
• maksymalny moment obr. 150 Nm,
• akumulator 2.0 Ah Li-ion,
• prędkość obrotowa: 0-2400 RPM,
• uchwyt 3/8”.

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.

Wózek narzędziowy
z wyposażeniem

Prefiks: WWA
Indeks: WAR-WYP-002-V

Szafka z 6 szufladami
(z blokadą i zamkiem),
drzwi zamykane na klucz,
z wyposażeniem
-160 narzędzi, 400 elementów montażowych.

Ładowarka Battery Charger BAT-5

Prefiks: MMW
Indeks: 007935660400

Kompaktowa ładowarka mikroprocesorowa z funkcją inteligentnego ładowania. Ła-
dowanie akumulatorów 12V kwasowych, ołowiowych, AGM, żelowych. Maksymalny 
prąd ładowania 5A. Zabezpieczenie przed podłączeniem biegunów, przeładowaniem 
akumulatora, zwarciem obwodów.

Udarowa wkrętarko-wiertarka
akumulatorowa 18 V

Prefiks: WWA
Indeks: WAR-ELE-005-V

• napięcie 18 V,
• maksymalny moment obr.                                                                   

55 Nm,
• akumulator 2 Ah Li-ion,
• prędkość obrotowa: 0-400/1400RPM,
• uchwyt 1/2”(13mm),
• ustawienia momentu obrotowego 15+1,
• dwie baterie w zestawie.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

333 zł netto

CENA KATALOGOWA: 349 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

68 zł netto

CENA KATALOGOWA: 76 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 566 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5834 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

205 zł netto

CENA KATALOGOWA: 228 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 321 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4529 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1096 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1221 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

105 zł netto

CENA KATALOGOWA: 110 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

274 zł netto

CENA KATALOGOWA: 305 zł netto

Prostownik BATTERY CHARGER BAT-90

Prefiks: MMW
Indeks: 007935660500

Dane techniczne:
• zastosowanie: akumulatory kwasowo-ołowiowe, AGM, żelowe, VRLA – 12 V,
• prąd uruchamianie silnika: 90 A (amperów), 
• tryb ładowania: ładowanie impulsowe.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

642 zł netto

CENA KATALOGOWA: 673 zł netto
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Pojedynczy
wyciąg spalin
ssawka A 5M
400V

Prefiks: WWA
Indeks: MPNOR141A

Zestaw promocyjny

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).

Kompresor tłokowy

Prefiks: WLT
Indeks: GK630-4.0/270

• napięcie[v] 380,
• cylindry 2/1,
• wydajność na ssaniu[l/min] 630,
• wydajność na wydmuchu[l/min]550,
• ciśnienie[Bar]10,
• moc[kW] 4,0,
• pojemność zbiornika [l] 270.

Zestaw bitów nasadowych
30 elementów CRV typu HEX

Prefiks: ENG
Indeks: NE00194

Kompresor śrubowy

Prefiks: WLT
Indeks: SKTG7,5P-COMBO

• moc [kW]: 7,5,
• ciśnienie [bar]: 8/10/13,
• wydajność [m3/min]: 1,15/1,0/0,85,
• wydajność [m3/h]: 69/60/51,
• zbiornik [l]: 500.

Stojak do montażu silnika,
skrzyni

Prefiks: ENG
Indeks: NE00270

• udźwig: 570 kg,
• wymiary: h=840mm,                                                                                                                                         

l=770mm.

Pojedynczy
wyciąg spalin
ssawka C 5M
400V

Prefiks: WWA
Indeks: MPNOR141C

Imadło obrotowe 150 mm
z kowadłem 10 kg

Prefiks: ENG
Indeks: NE01017

Szczęki wykonane ze stali stopowej narzędziowej. Zabezpieczone fabrycz-
nie przed korozją.

Piec do wypalania filtrów cząstek stałych DPF i FAP

Prefiks: WWA
Indeks: OFENB/200

Piec do wolnego spalania (utleniania) zapchanych cząsteczkami sadzy filtrów cząsteczek stałych,
które są montowane w pojazdach z silnikiem diesla.
Urządzenie jest dostarczane w standardzie z elektroniczną regulacją i sterowaniem.

• wymiary pieca: 880 x 1140 x 830 mm,
• wymiary komory: 620 x 685 mm,
• czas wypalania: 6h,
• maksymalna temperatura: 1280 stopni C,
• napięcie: 400/230V, 50Hz.

Podnośnik pneumatyczny typu bałwanek

Prefiks: 
Indeks: NE00275

• udźwig: 2,5 t,
• wysokość podnoszenia: 180 mm / 435 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 518 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2804 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

421 zł netto

CENA KATALOGOWA: 460 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

24 999 zł netto

CENA KATALOGOWA: 26740 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

833 zł netto

CENA KATALOGOWA: 910 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 092 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4342 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

186 zł netto

CENA KATALOGOWA: 203 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

15 207 zł netto

CENA KATALOGOWA: 16138 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

253 zł netto

CENA KATALOGOWA: 277 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 966 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3223 zł netto CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

152 zł netto

CENA KATALOGOWA: 166 zł netto
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BOOSTER NOMAD POWER PRO 90
z kablem OBD

Prefiks: GYS
Indeks: 026438KPL

NOMAD POWER PRO 90 to urządzenie rozruchowe, zawierające wysokiej jakości ba-
terię litową, która ma wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd szczytowy 800A).
Dzięki funkcji «forced start» może uruchomić pojazdy, w których akumulator 12 V jest 
głęboko rozładowany do 2 V (ale nie jest uszkodzony).
Kompatybilny z większością akumulatorów (kwasowo-ołowiowy, żelowy, AGM, Start 
& Stop).
Posiada 4 funkcje w jednym urządzeniu:

• Booster dla pojazdów 12V (motocykle, lekkie pojazdy, samochody dostawcze),
• autonomiczny zasilacz do wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych,
• podtrzymuje pamięć wewnętrzną pojazdu w celu konserwacji (funkcja wymiany 

baterii, kabel OBD),
• lampka awaryjna / ostrzegawcza.

Zestaw past czyszczących do rąk PEVA

Prefiks: PEV
Indeks: ZESTAW PAST

Zestaw zawiera:
• PEVASTAR 250ml 2szt. – wysoko skoncentrowana pasta do mycia rąk, 

usuwa silne zabrudzenia np. smary, oleje, tłuszcze.
• PEVAINTENS 250ml 1szt. – specjalistyczna pasta do mycia rąk, prze-

znaczona do ekstremalnych zabrudzeń np. kleje, farby, żywice,
• PEVAGRIT 500ml 2szt. – skoncentrowana pasta do mycia rąk. 

Zestaw miniproduktów gratis:
• PEVASTAR  20ml  3szt.
• PEVAINTENS 20ml 3szt.
• PEVASTAR BIO SCRUB  20ml 3szt.
• PEVASTAR BIO SCRUB saszetka 2szt.
• PEVAPREMIUM  20ml 3szt.
• PEVAPROTECT 20ml 2 szt.
• PEVALIND 20ml 2szt. 

Spoter IMS SPOT PRO 230V

Prefiks: GYS
Indeks: 022287

Urządzenie do wyciągania wgnieceń w stali. Prąd wyjściowy 3800A, 
idealny do prostowania wgnieceń w karoserii. Dwa pistolety na wy-
posażeniu, jeden automatyczny i jeden ze spustem:

• spawanie ręczne za pomocą spustu: wyzwolenie spawania 
poprzez wciśnięcie spustu w momencie styczności przyrządu    
z powierzchnią, która ma zostać wyciągnięta,

• spawanie automatyczne - wyzwolenie spawania za pomocą do-
tknięcia przyrządu z powierzchnią, która ma zostać wyciągnięta.

Ściereczki nasączane do usuwania silnych zabrudzeń

Prefiks: PEV
Indeks: HW325

Idealne do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni dłoni.
• zawartość opakowania 200 sztuk,
• całość w wiaderku z dozownikiem.

Spawarka IMS MIG 
CARPRO 3 400V

Prefiks: IMS     Indeks: 031814

IMS MIG CARPRO 3 jest zalecany do spawa-
nia stali, stali nierdzewnej, aluminium oraz 
lutospawania (MIG) wysokogatunkowych 
stali za pomocą drutu CuSi i CuAl (idealnych 
do napraw karoserii samochodowych). Pracę 
ułatwia tryb automatycznego posuwu drutu 
(Synergic Mode).

Prostownik z rozruchem auto-
matycznym STARTUP 80

Prefiks: GYS    Indeks: 024922

• trzy diody LED wizualizujące                                                  
stan naładowania,

• wyłącza się automatycznie                                                                              
po naładowaniu,

• napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
• podtrzymywanie baterii                                                                                

(żelowych lub płynnych):                                                                                                
12 V, 45 -170 Ah.

BOOSTER GYSCAP 500E

Prefiks: GYS
Indeks: 026742

GYSCAP 500E wykorzystuje energię z pojazdu z uruchomionym silnikiem, aby automatycznie się naładować. Następ-
nie wykorzystuje tę energię, aby uruchomić kolejny pojazd. To urządzenie jest w pełni autonomiczne i nie wymaga 
podłączenia do sieci. GYSCAP wykorzystuje technologię, która nie wymaga używania wewnętrznej baterii, ma bardzo 
potężne superkondensatory, które mają łączną pojemność 500 Faradów oraz mogą działać przez milion cykli (łado-
wanie i rozładowywanie).

• prąd rozruchowy 1600 / prąd szczytowy 9000 A,
• trzy tryby rozruchu: automatyczny, obejściowy i wymuszony (SOS) dla głęboko rozładowanych pojazdów.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2952 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3155 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

769 zł netto

CENA KATALOGOWA: 811 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

58 zł netto

CENA KATALOGOWA: 63 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 859 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1971 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

70 zł netto

CENA KATALOGOWA: 88 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 550 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5886 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

245 zł netto

CENA KATALOGOWA: 260 zł netto

Pasta do mycia rąk Peva Intens 2l + pompka

Prefiks: PEV
Indeks: 035023

Obszar zastosowania:
• lakiery (np. lakiery 2-komponentowe),
• farby, farby akrylowe,
• specjalistyczne kleje, pianki poliuretanowe,
• żywice (np. epoksydowe) itp.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

82 zł netto

CENA KATALOGOWA: 102 zł netto



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 28 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 28 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Prefiks: TPX
Indeks: 08-663

• 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 sześciokątne 1/2” 8 szt.: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, 

• grzechotka 1/2”, 72 zęby, 
• przedłużki 1/2” 2 szt.: 125mm i 250 

mm, 
• nasadki do świec 1/2” 2 szt.: 16 mm i 

21 mm, 
• adapter do bitów 1/2” - 5, 16”, 
• przegub uniwersalny 1/2”, 
• redukcja 1/2”, 
• bity.

Szlifierka kątowa Graphite PRO 720 W

Prefiks: TPX
Indeks: 59GP001

• wąski i ergonomiczny korpus,
• beznarzędziowa wymiana tarczy,
• bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika,
• beznarzędziowa zmiana położenia osłony tarczy,
• otwory wentylacyjne poza strefą chwytu,
• moc znamionowa: 720 W,
• zasilanie: 230 V~50 Hz,
• prędkość obrotowa bez obciążenia: 11000 obr./min,
• maksymalna średnica tarczy: 125 mm,
• średnica otworu tarczy: 22,2 mm,
• wymiary urządzenia dł. x wys. x szer.: 280 x 110 x 150 mm,
• długość przewodu zasilającego: 3 m,
• masa: 1,8 kg.

Opalarka 2000 W

Prefiks: TPX
Indeks: 59G524

Zakres temperatur/przepływu powietrza:
I: 25ºC, 350l/min
II: 80-600ºC, 350l/min
III: 80-6000ºC, 550 l/min

Zestaw kluczy oczkowych odgiętych NEO

Prefiks: TPX
Indeks: 09-952

• oczko odgięte pod kątem 45°,
• zapakowane w tekstylne etui,
• rozmiary: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 

21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm.

Wiertarka bezudarowa 400 W

Prefiks: TPX
Indeks: 58G601

• moc: 400W,
• maks. wiercenie w stali: 10 mm,
• maks. wiercenie w drewnie: 25 mm,
• zakres uchwytu: 1,5-10 mm,
• długość przewodu: 3 m,
• ilość obrotów: 0-1800 min-¹,
• waga: 1,6 kg.

Plecak monterski na kołach NEO

Prefiks: TPX
Indeks: 84-303

Wykonany z trwałego poliestru 600 D, gwarantującego długoletnią trwałość 
torby. Teleskopowy uchwyt z blokadą wraz z mocnymi kołami ułatwi trans-
port ciężkiej zawartości. Plecak wyposażony jest w 3 uchwyty do prze-
noszenia ręcznego, 20 kieszeni wewnętrznych i wyjmowaną wkładkę na 
narzędzia dla ułatwienia pracy.

Wyciągarka łańcuchowa 5 t,
3 m

Prefiks: TPX
Indeks: 11-763

Wyciągarka łańcuchowa NEO posiada solidny, stalowy 
łańcuch o długości 3 m oraz niezawodny mechanizm. 
Umożliwia podnoszenie i podwieszanie silników i innych 
ciężkich elementów. Różne warianty udźwigu umożliwiają 
dopasowanie wciągarki do konkretnych potrzeb.

Zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych NEO 58 szt.

Prefiks: TPX
Indeks: 04-211

Zestaw zawiera wkrętaki precyzyjne oraz bity:
• płaskie 6 x 125 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 2.5 x 50 mm, 2.0 x 50 mm, 
• krzyżowe PH2 x 125 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 38 mm, PH00 x 50 mm, PH0 x 50 mm,
• Torx T5 x 50 mm, T6 x 50 mm, T7 x 50 mm, T8 x 50 mm, T9 x 50 mm, T10 x 50 mm, 
• uchwyt do bitów, 
• 40 bitów 3 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, 

T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T27, T30, T30, H2, H2, H2.5, H2.5, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6.

Klucze nasadowe 1/2”, zestaw 58 elementów

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

216 zł netto

CENA KATALOGOWA: 229 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

152 zł netto

CENA KATALOGOWA: 173 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

104 zł netto

CENA KATALOGOWA: 114 zł netto CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

149 zł netto

CENA KATALOGOWA: 219 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

121 zł netto

CENA KATALOGOWA: 133 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

150 zł netto

CENA KATALOGOWA: 177 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

465 zł netto

CENA KATALOGOWA: 506 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

95 zł netto

CENA KATALOGOWA: 105 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 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 
sterowaniem,

• wysokość podnoszenia 2000 mm, udźwig 3,5 t,
• bardzo niska płyta przejazdowa (wys. 20 mm) do ochrony             

węży hydraulicznych i lin synchronizujących,
• wielofunkcyjny zakres pracy dzięki trzyczęściowym, teleskopowym 

ramionom w wersji asymetrycznej,
• drugi panel kontrolny oraz wbudowany                                                           

na drugiej kolumnie
• „Energy-Set”                                                                                                         

(zawiera wtyczkę                                                                                                                                          
230 V / 12 V                                                                                                       
/ sprężonego powietrza),                                                                                 
elektromagnetyczne                                                                                         
zwalnianie zapadek                                                                                    
bezpieczeństwa,

• wysokiej jakości                                                                               
agregat hydrauliczny.

Ładowarka ProfiLine do akumulatorów

Prefiks: PLA
Indeks: MPPL412

• zaprojektowane do akumulatorów 12V, samochodów osobowych i dostawczych,
• tryb zimowy start/stop dla baterii AGM,
• tryb ładowania podczas mroźnych dni (poniżej 5C),
• optymalny tryb ładowania dla akumulatorów żelowych,
• zoptymalizowana funkcja konserwacji, urządzenie można pozostawić podłączone do 

akumulatora bez nadzoru również podczas zimy, by zadbać o jego odpowiednią kondycję, 
• funkcja Auto Restart powoduje ponowne uruchomienie ładowarki z odpowiednimi usta-

wieniami po zaniku zasilania.

Wózek warsztatowy ProfiLine 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

91 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

155 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 200 zł netto


