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155 zł netto

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 5oC),
• optymalny tryb ładowania dla akumulatorów żelowych,
• zoptymalizowana funkcja konserwacji, urządzenie można pozosta-

wić podłączone do akumulatora bez nadzoru również podczas zimy             
by zadbać o jego odpowiednią kondycję, 

• funkcja Auto Restart powoduje ponowne uruchomienie ładowarki          
z odpowiednimi ustawieniami po zaniku zasilania.
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ZESTAW FERRARI   Prefiks: KST   Indeks: 876.7515-2017

Zestaw Ferrari: wózek warsztatowy MASTERline, uniwersalny zestaw narzędzi oraz czerwone Ferrari!

ZESTAW:
Tester diagnostyczny mega macs PC
z oprogramowaniem, tabletem oraz 
kompletem pokrowców na błotniki

Prefiks: HGS                     Indeks: 8PD010601931TAB

Tester diagnostyczny mega macs PC:
• pełna diagnoza na własnym komputerze - dla wszystkich ważniejszych 

marek i modeli,
• 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, wartości 

robocze, dane paska zębatego itd.

Wózek warsztatowy MASTERline
z 7 szufladami

• wymiary: szer. 727 x wys. 1005 x gł. 460 mm,
• udźwig każdej z szuflad: 40 kg,
• pojedyncza blokada szuflad,
• płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową. 

Tester diagnostyczny BOSCH KTS 540 
z licencją na 12 miesięcy

Prefiks: BUD
Indeks: 0684400540

• bezprzewodowy moduł z adapterem USB-Bluetooth,
• dodatkowa funkcja: multimetr jednokanałowy,
• bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z PC,
• uniwersalne zastosowanie w samochodach osobowych i użytkowych,
• określenie wartości rzeczywiste,
• załączenie nastawników.

Uniwersalny zestaw narzędzi składający się z 515 elementów
• zestaw kluczy nasadowych, 195 szt.,
• zestaw kluczy, 35 szt.,

Samochód elektryczny Ferrari w skali 1:5

• możlwość 
       zdalnego sterowania
       za pomocą pilota,

• wbudowane gniazdo AUX.

• zestaw szczypiec i wkrętaków, 59 szt.,
• zestaw pilników, dłut i młotów, 18 szt.,

• zestaw bitów 1/4”, 208 szt.
Tablet Lenovo Miix 310-10 10.1”

• pamięć RAM: 2 GB
• pamięć wbudowana [GB]: 32
• przekątna wyświetlacza: 10.1” - 11”
• rozdzielczość: 1200 x 800
• procesor: Intel Atom x 5-Z8350
• system operacyjny: Windows 10 Home
• kamery: 2 Mpix i 5 Mpix
• Bluetooth 4.0, WiFi, modem LTE, Micro HDMI, 

1 x Micro USC, 2 x USB 2.0, Micro SD

4 773 zł netto 8 100 zł netto

8 503 zł netto
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

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

Zestaw wkrętaków
KRAFTFORM PLUS LASERTIP RED 
BULL RACING F1 
Seria limitowana!

Prefiks: WER
Indeks:  05227700001

Zawartość
• PH Red Bull Racing:

      1 x PH 1 x 80; 1 x PH 2 x1 00,
• PZ Red Bull Racing:

      1 x PZ 1 x 80; 1 x PZ 2 x 100,
• Płaski Red Bull Racing:

      1 x 1,2 x 6,5 x1 50,
• Płaski Red Bull Racing:

      1 x 0,6 x 3,5 x 100;
      1 x 1,0 x 5,5 x 125.

Zestaw kluczy nasadowych
+ grzechotka z przedłużką

Prefiks: WER
Indeks: 05004090001

Zestaw zawiera:
• nasadki: 0,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 

18,0; 19,0 mm,
• grzechotka „Zyklop Hybrid” 281 mm,
• przedłużka „Zyklop Hybrid” 271 mm,
• przedłużka „Zyklop” długi z tuleją obrotową 250 mm.

Zestaw KS Tools:
Klucz pneumatyczny udarowy 1/2” 
oraz automatyczne zwijadło węża 
pneumatycznego

Prefiks: KST
Indeks: 515.1240ZW

Pneumatyczny klucz udarowy SlimPOWER:
• napęd 1/2”,
• z trzystopniową regulacją,
• ciśnienie robocze:  6.3 bar, 
• zalecany moment obrotowy: 488 Nm,
• max. moment odkręcania: 1050 Nm, 
• max. moment dokręcania: 1210 Nm, 

Automatyczne zwijadło węża pneumatyczneg:
• długość 15 m,
• średnica węża 12,5 mm,
• adapter 1/2”,
• nadaje się do wody i sprężonego powietrza.

Urządzenie rozruchowe
GYSPACK AUTOGYS

Prefiks: GYS
Indeks: 026230

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

125 zł netto

250 zł netto

500 zł netto

1000 zł netto


