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

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

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 7

Ładowarka do akumulatorów
– Bosch C1

Prefiks: BUD
Indeks: 018999901M

• 12 V ołowiowo-kwasowych, EFB, żelowych, otwartych, 
VRLA,

• dla pojemności 5 Ah – 120 Ah,
• prąd ładowania 3,5 A.

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”,
• zewnętrzna średnica obręczy: 12” – 23”,
• szerokość obręczy: 3” – 11”,
• maksymalna średnica koła: 1000 mm,
• maksymalne otwarcie łopaty: 397 mm,
• przyłącze sprężonego powietrza: 8 – 10 barów.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

122 zł netto

CENA KATALOGOWA: 136 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

13 261 zł netto

CENA KATALOGOWA: 13795 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

10 161 zł netto

CENA KATALOGOWA: 10584 zł netto

Wyważarka WBE 4120 DT

Prefiks: BUD       Indeks: 1694100561

Wyważarka do kół o maksymalnej średnicy do 820 mm, z elektronicznym ramieniem 
nastawnika i monitorem TFT 19”.

• maksymalna średnica koła: 
820 mm,

• maksymalna szerokość koła: 
420 mm,

• średnica obręczy:               
6”-40” /10”-24”,

• szerokość obręczy:            
1”-24” /1-20”, 

• czas pomiaru: 10 s, 
• maksymalna masa koła:     

65 kg.
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Tester akumulatorów TBP 500

Prefiks: GYS
Indeks: 055148

Dla akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych do 160 Ah.
Funkcje:

• testuje wydajność wyjściową baterii,
• wskazuje stan akumulatora,
• sprawdza poziom naładowania akumulatora,
• płynna regulacja obciążenia.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

212 zł netto

CENA KATALOGOWA: 226 zł netto

Prostownik GYSTECH 7000

Prefiks: GYS
Indeks: 024953

Służy do automatycznego lub konserwacyjnego ładowania aku-
mulatorów 12 i 24 V, cieczowych oraz żelowych. 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

305 zł netto

CENA KATALOGOWA: 329 zł netto

Prostownik z mikroprocesorem BATIUM 15.24

Prefiks: GYS
Indeks: 024526

Batium to mikroprocesorowa ładowarka, która stale analizuje stan akumulatora 
i reguluje proces ładowania zgodnie z potrzebami baterii. Zapewnia ładowanie do 100% 
wszystkich akumulatorów  kwasowo-ołowiowych. Obsługuje akumulatory 6, 12, 24V. 
Wyposażona 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”.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

404 zł netto

CENA KATALOGOWA: 431 zł netto

Inwertorowa ładowarka GYSFLASH 100 -12 HF

Prefiks: GYS
Indeks: 029071

Gysflash 100-12 pozwala na:
• ładowanie akumulatora przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia,
• podtrzymywanie baterii 12V, żelowych lub płynnych, podczas prac diagnostycznych, programowania,
• podtrzymywanie akumulatora w samochodach wystawowych w trybie Showroom,
• w trybie «battery change» urządzenie podtrzymuje zasilanie elektryczne pojazdu, aby zachować 

ustawienia i dane pamięci,
• ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.

Polecana przez VW, BMW, Renault!

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 593 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1641 zł netto

Urządzenie rozruchowe z kompresorem GYSPACK AIR 400

Prefiks: GYS
Indeks: 026322

Natychmiastowe uruchomienie motocykli, samochodów osobowych, samochodów kempingowych z komplekso-
wą ochroną elektroniki samochodowej:
uruchamianie rozładowanych akumulatorów (szczytowy prąd rozruchowy 480A/1250A),

• wbudowany kompresor,
• zestaw zawiera różne końcówki umożliwiające pompowanie również balonów, materacy itp.,
• zasilanie 12V za pomocą wewnętrznej baterii 18Ah umożliwia zasilanie laptopa, telewizora itp.,
• zintegrowana latarka LED (7x3.6W) pozwala korzystać z urządzenia nocą lub w ciemnych pomieszczeniach.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

420 zł netto

CENA KATALOGOWA: 477 zł netto

Urządzenie rozruchowe
- NOMAD POWER 15

Prefiks: GYS
Indeks: 026377

Urządzenie rozruchowe z  baterią litową charakteryzującą się wyjątkowym współczynnikiem 
mocy do wielkości. Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płyn, żel, 
start / stop AGM) w ciągu kilku sekund. Oprócz tego posiada gniazda:
2 x 5 V port USB (4 A), do ładowania smartfonów, tabletów itp.,
1 gniazdo PC 19 V (3,5A) i 8 złączy służących do ładowania lub zasilania większości laptopów,
1 x gniazdo 12 V (12 A): idealne na kemping, do zasilania urządzenia 12 V (lodówka, telewizor, 
wentylator itp.).

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

366 zł netto

CENA KATALOGOWA: 391 zł netto

Kable rozruchowe 500 A, 
2 x 3,5 m, 25 mm2

Prefiks: GYS
Indeks: 056336

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

52 zł netto

CENA KATALOGOWA: 57 zł netto

• ładuje wszystkie typy akumulatorów, 
6V, 12V, 24V,

• ładowarka wielostopniowa pozwala 
na ładowanie akumulatora do 100% 
bez nadzoru, pod koniec ładowania 
urządzenie przechodzi w tryb utrzy-
mania akumulatora w 100%,

• funkcja TIMER pozwala na bezpieczne 
ładowanie ekstremalnie rozładowa-
nego akumulatora (<1V),

• funkcja SOS RECOVERY - odzyskanie 
zasiarczonych akumulatorów,

• dla pojemności: 50 Ah - 200 Ah.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 968 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2125 zł netto

Automatyczny starter 
i ładowarka
DIAG-STARTIUM 60-24

Prefiks: GYS
Indeks: 026520

Zalety:
• zabezpieczenie przed 

zwarciem, zmianą biegunów, 
przegrzaniem,

• ochrona przed deszczem 
i wilgocią – IP65.
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Zestaw przedłużek udarowych ograni-
czających moment obrotowy

Prefiks: KST
Indeks: 515.1060

Bezprzewodowa lampa 
warsztatowa
LEDMAX POWER
STRIPE LED

Prefiks: KST
Indeks: 150.4285

• możliwość zgięcia o 180°,
• 2 magnesy z tyłu lampy, 1 magnes z dołu,
• akumulator Li-Ion 3,7V 1600 mAh,
• moc: 3 W + 1 W,
• jasność: 275 Lumen + 50 Lumen,
• źródło światła: 3 + 1 W Citizen LED.

Zestaw 3 sztuk szczypiec zaciskających 
90°

Prefiks: KST
Indeks: 115.5055

Do łatwego zaciskania giętkich przewodów od 15.9 mm (5/8”) do 60.0 mm (2.3/8”). 
Odporność na temperaturę do 160oC, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucz-
nego.

• 35 mm długość: 225 mm,
• 23 mm długość: 165 mm,
• 15 mm długość: 155 mm.

Czarna pasta do montażu opon 5 kg

Prefiks: KST
Indeks: 100.4015

Idealna do montażu i demontażu opon
w połączeniu z felgami stalowymi
lub aluminiowymi.

Wózek narzędziowy ECO

Prefiks: KST
Indeks: 896.0007

• pusty wózek z 7 szufladami,
• stabilna konstrukcja stalowa z blach o grubości 0,8 mm – odporna na 

zniekształcenia,
• centralne ryglowanie wszystkich szuflad,
• prowadnice na łożyskach kulkowych,
• możliwość blokowania kół.

Zestaw do demontażu zabezpieczeń 
kół – 10 elementów

Prefiks: KST
Indeks: 913.1480

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

331 zł netto

CENA KATALOGOWA: 448 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

212 zł netto

CENA KATALOGOWA: 237 zł netto

Klucz pneumatyczny 
BOXER

Prefiks: KST
Indeks: 515.1195

• napęd 1/2”,
• max moment obrotowy (odkręcanie) 

1290Nm,
• moment roboczy (dokręcanie) 

408Nm, 544Nm, 745Nm,
• trzystopniowy wybór momentu 

obrotowego,
• praktyczny przełącznik prawo/lewo,
• wysokowydajny, dwumłotkowy 

mechanizm bicia.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

341 zł netto

CENA KATALOGOWA: 387 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

800 zł netto

CENA KATALOGOWA: 911 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

164 zł netto

CENA KATALOGOWA: 196 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

700 zł netto

CENA KATALOGOWA: 787 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

49 zł netto

CENA KATALOGOWA: 53 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

97 zł netto

CENA KATALOGOWA: 108 zł netto

Zestaw: klucz pneumatyczny, klucz dynamometryczny, 
nasadki i talerz magnetyczny

Prefiks: KST
Indeks: 515.1255

Nasadki do felg aluminiowych SlimPOWER ½”, profil 6-kątny, 17 i 19 mm 
(515.0989).
Klucz dynamometryczny ERGOTORQUE: napęd ½”, zakres 20-200 Nm, dokładność 
działania +/- 3% (516.6042).
MONSTER pneumatyczny klucz udarowy: napęd ½”, max moment odkręcania 1690 
Nm, Max moment dokręcania 1 bieg – 510Nm, 2 bieg – 680Nm, 3 bieg – 931Nm. 
(515.1210).
Talerz magnetyczny ze stali szlachetnej o średnicy 150mm. (800.0150).

Uniwersalny zestaw umoż-
liwiający odkręcenie śruby 
zabezpieczającej koło w nie-
mal wszystkich aktualnych 
systemach.

Idealne do kontrolowanego zakręcania 
śrub kołowych i nakrętek ze śrubami 
udarowymi. Przedłużki o profilu
4-kątnym, 1/2”, długości 195 mm.
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CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

596 zł netto

CENA KATALOGOWA: 652 zł netto

Wysysarko–zlewarka 
do płynów na kółkach

Prefiks: ENG
Indeks: NE00484

• w komplecie zestaw metalowych i ela-
stycznych sond ssących,

• łatwe usuwanie oleju ze zbiornika dzię-
ki funkcji samoczynnego opróżniania,

• pojemność zbiornika - 70 litrów,
• wysokość misy regulowana,
• średnica misy - 44cm, 
• regulacja wysokości urządzenia  - 

124cm-140cm,
• długość przewodu spustowego - 

170cm,
• manometr.

Imadło obrotowe 150 mm
z kowadłem 10 kg

Prefiks: ENG
Indeks: NE01017

Szczęki wykonane ze stali stopowej narzędziowej. 
Zabezpieczone fabrycznie przed korozją.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

152 zł netto

CENA KATALOGOWA: 166 zł netto

Stołek warsztatowy

Prefiks: ENG
Indeks: NE00431

Stołek warsztatowy: zamykany, na kółkach, 
z oparciem i półkami.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

196 zł netto

CENA KATALOGOWA: 214 zł netto

Polerka elektryczna obrotowa 
1200W, 180 mm

Prefiks: ENG
Indeks: NE00439

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

182 zł netto

CENA KATALOGOWA: 200 zł netto

Zestaw szczypiec
i ściągaczy
do opasek
– 9 elementów

Prefiks: ENG
Indeks: NE00118

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

147 zł netto

CENA KATALOGOWA: 159 zł netto

Lampa pod maskę silnika - 120 DIOD

Prefiks: ENG
Indeks: NE00432

• strumień: 500 lm,
• akumulator: 7.4V, 2000m Ah,
• mocowanie elastyczne, hak obrotowy wiszący, magnes na tylnej 

części uchwytu,
• możliwość używania 60 DIOD,
• wspornik teleskopowy z aluminium,
• wymiary: 1,2 m - 1,95 m.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

152 zł netto

CENA KATALOGOWA: 166 zł netto

Pistolet do pompowania kół
z manometrem

Prefiks: ENG
Indeks: NE00392

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

20 zł netto

CENA KATALOGOWA: 22 zł netto

Tester akumulatora, ładowania
i rozruchu z drukarką

Prefiks: MMW
Indeks: 007950006900

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

774 zł netto

CENA KATALOGOWA: 841 zł netto

Uniwersalne urządzenie do wymiany 
płynu hamulcowego BF-12

Prefiks: MMW
Indeks: 007935016730

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

792 zł netto

CENA KATALOGOWA: 840 zł netto

Pneumatyczne,  uniwersalne  urządzenie  
do wymiany płynu hamulcowego. W skład 
urządzenia wchodzi  zbiornik ze stali nie-
rdzewnej, wewnątrz którego porusza  się 
gumowa membrana, która wtłacza nowy 
płyn, a równocześnie opróżniania płyn zu-
żyty do butli.

• ciśnienie robocze: 0,7–3 bar,
• pojemność zbiornika: 6 litrów.

Tester akumulatora, sprawności  ładowania  i wartości spadków napięcia, wypo-
sażony w drukarkę. Do testowania akumulatorów o napięciu 6 lub 12 V, kontro-
li układów ładowania 12 lub 24 V.

• testy można wykonywać na akumulatorach: 
żelowych, AGM, VRLA, SLI,

• wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
• wydruk kodu testowego i kreskowego  

zawierającego wszystkie parametry 
badanego akumulatora,

• drukarka termiczna,
• dodatkowy program na PC pozwalający 

na odczyt zarchiwizowanych 
kodów testowych.
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Zestaw kluczy nasadowych
udarowych, długich 1/2”

Prefiks: VIG
Indeks: V4408

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 24 mm

Klucz udarowy 1/2”

Prefiks: HZT        Indeks: 9012-1SPC

• wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy,
• 3 stopnie w kierunku prawym, 1 w lewym,
• prędkość w obrotach/minutę max 7500,
• moment maksymalny dokręcania : 685 Nm,
• moment właściwy 550 Nm, 
• maksymalny moment odkręcania: 1000 Nm, 
• zapotrzebowanie w powietrze: 127 l/min., 
• poziom hałasu: Lp A 88 dB(A), 
• masa: 2,5 kg.

Grzechotka zapadkowa o drobnym 
uzębieniu 1/2”

Prefiks: VIG
Indeks: V4946

• przekładnia o 72 zębach,
• solidne wykonanie z litej stali.

Prefiks: VIG
Indeks: V4412

Pompa do napełniania lub wysysania płynów.Możli-
we do użycia płyny m.in. oleje silnikowe,
oleje przekładniowe, płyn hamulcowy, smary,
płyny chłodzące, również AdBlue, benzyna,
olej napędowy.

Zawartość: pompa z 3 sondami: 5,8; 6,7; 9,8 mm.

Ręczna pompa ciśnieniowa 6 l 
do płynów

Zestaw wkrętaków HEXAnamic

Prefiks: HZT
Indeks: 802/5

Nowoczesna, trzykompozytowa rękojeść z wyprofilowanym w sześciokąt 
przodem. Wykonane z materiałów odpornych na działanie olejów, benzyn, 
skydroli, kwasów, płynów hamulcowych.

• 3 wkrętaki płaskie (0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm;         
1,2 x 6,5 x 150 mm),

• 2 wkrętaki krzyżowe Phillips (PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm).

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.

Zestaw kluczy nasadowych
udarowych, krótkich

Prefiks: VIG
Indeks: V5024

Zestaw udarowych kluczy nasadowych 12-kątnych, 3/4” o bardzo cienkich 
ściankach  do połączeń śrubowych wałów napędowych w piaście koła.       
Dostosowane do ilości wolnego miejsca w piaście koła.

Zestaw redukcji przegubowych udarowych

Prefiks: VIG
Indeks: V5505

Zestaw zawiera trzy przeguby 1/4”, 3/8” i 1/2”. Do prac w trudno dostępnych 
miejscach i w celu ominięcia elementów przeszkadzających. Przegub o  kącie 
wychylenia 25°. Z otworem do trzpienia ochronnego lub pierścienia sprężyno-
wego zabezpieczającego i rowkiem do pierścienia o-ring.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

228 zł netto

CENA KATALOGOWA: 253 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

478 zł netto

CENA KATALOGOWA: 532 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

116 zł netto

CENA KATALOGOWA: 129 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

530 zł netto

CENA KATALOGOWA: 590 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

188 zł netto

CENA KATALOGOWA: 210 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

65 zł netto

CENA KATALOGOWA: 96 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

222 zł netto

CENA KATALOGOWA: 339 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

93 zł netto

CENA KATALOGOWA: 142 zł netto
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Profesjonalny miernik grubości lakieru

Prefiks: WWA
Indeks: MPBTMGR11SAL

• automatycznie mierzy stal, stal ocynkowaną i aluminium bez potrzeby 
przełączania ustawień. Zasilanie bateriami 2 x AA paluszki (100 godz. 
pracy),

• funkcja zamrożenia wyniku (HOLD),
• możliwość pracy ciągłej (funkcja szybki pomiar),
• dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw,
• temperatura pracy od -200C do +400C.

Prefiks: WWA
Indeks: AD3004

• służy do wolnego spalania 
(utleniania) zapchanych 
cząsteczkami sadzy filtrów 
cząstek stałych, które są 
montowane w pojazdach     
z silnikiem Diesla,

• sterowanie temperatury      
z możliwością programo-
wania o dużym stopniu 
dokładności,

• urządzenie dostarczane    
w standardzie z elektro-
niczną regulacją i stero-
waniem.

Piec do wypalania filtrów cząstek stałych 
DPF i FAP

Szarpak ręczny - detektor luzów
zawieszenia

Prefiks: WWA
Indeks: SZARPAK

Detektor luzów zawieszenia to proste i skuteczne urządzenie do wykrywania 
luzów w zawieszeniu kół. Luz wyczuwalny jest na ramieniu urządzenia więc 
możliwa jest diagnoza zawieszenia przez jednego mechanika.
Przyrząd jest idealnym uzupełnieniem do urządzeń geometrii kół i zastępuje 
bardzo drogie szarpaki naposadzkowe.

Pojedynczy
wyciąg spalin

Prefiks: WWA
Indeks: MPNOR142A

• długość 7,5 m,
• wentylator: moc silnika 

0,37Kw, zasilanie 3 x 400 V,
• wąż odciągowy:               

średnica 4” (102mm),        
konstrukcja typu Clip,

• ssawka: mocowanie klucz 
Morse’a, metalowa z gumo-
wym kołnierzem.

Miernik grubości tarcz hamulcowych 
– szybka kontrola bez demontażu kół

Prefiks: VIG
Indeks: V4399

Zestaw do czyszczenia piast kół
– 2 części

Prefiks: HZT
Indeks: 4960N-160/2

Nadaje się do kluczy udarowych, zapobiega niewłaściwemu montażowi kół 
w wyniku zafałszowania momentu ich dokręcania spowodowanego korozją. 
Brak powstawania iskier.

• średnica korpusu szlifierskiego: 160 mm,
• średnica wewnętrzna: 75 mm, 
• tarcza dociskowa piasty o głębokości do 73 mm, 
• szybkie i bezpieczne stosowanie korpusu szlifierskiego, dzięki rzepom 

i zazębieniu.

Zestaw nasadek do obręczy kół, 
„profil wielozębowy” VAG

Prefiks: VIG
Indeks: V4367

Nasadki, zamki do obręczy kół VAG pasujące do zabezpieczeń obręczy 
VAG  z „profilem gwiazdowym”. W zestawie 22 sztuki.

Zestaw do czyszczenia piast kół – 7 części

Prefiks: HZT
Indeks: 4962-45/7

• średnica wewnętrzna: 75 mm, 
• zestaw z 3 korpusami szlifierskimi o średnicy 40 mm i 50 mm i uchwytem podstawo-

wym 4962-045,
• pasuje do szpilek kół z gwintem M12, M14, 1⁄2” i 9⁄16”,
• po 3 korpusy szlifierskie o średnicy 40 i 50 mm.

4960N

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

189 zł netto

CENA KATALOGOWA: 213 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

24 622 zł netto

CENA KATALOGOWA: 26740 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 439 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1583 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 854 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3139 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

122 zł netto

CENA KATALOGOWA: 136 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

244 zł netto

CENA KATALOGOWA: 318 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

313 zł netto

CENA KATALOGOWA: 349 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

194 zł netto

CENA KATALOGOWA: 216 zł netto
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Aluminiowa lampa hybrydowa LED CBH 51 
pod maskę

Prefiks: PHI
Indeks: LPL45XI

Profesjonalna lampa robocza LED Philips CHB51 pod maskę zapewnia światło o 
jasności do 1200 lumenów. Szeroki, 120-stopniowy kąt wiązki światła pozwala 
oświetlić całą komorę silnika. Lampę można zamocować do samochodu przy 
użyciu wydłużanych haczyków i korzystać z niej na zasilaniu przewodowym lub 
bezprzewodowym. 

• intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony) - 1100 luksów na 0,5 m,
• intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny) - 550 luksów na 0,5 m,
• stopień ochrony przed uderzeniami (IK) - IK07,
• stopień ochrony przed penetracją (IP) - IP54,
• materiały i wykończenie - guma oraz poliwęglan,
• liczba źródeł światła LED – 32,
• rodzaj baterii/akumulatora - litowo-jonowy.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

338 zł netto

CENA KATALOGOWA: 372 zł netto

Trzyelementowy zestaw lamp wielo-
kierunkowych LED

Prefiks: PHI
Indeks: LPL403MODX1

• moc strumienia świetlnego: 1500  lumen,
• moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 750  lumen,
• prawdziwie białe światło dzienne, regulowany kierunek światła,
• liczba źródeł światła LED: 7,
• pojemność i rodzaj baterii/akumulatora: Lit - 1800  mAh,
• stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07,
• materiały i wykończenie: plastik i guma,
• posiada hak oraz magnez.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

551 zł netto

CENA KATALOGOWA: 606 zł netto

Zestaw
do regeneracji
reflektorów

Prefiks: PHI
Indeks: HRK00XM

Zestaw  do  polerowania poliwę-
glanowych kloszy reflektorów. 
Pozwala usunąć rysy i zmatowie-
nia oraz przywrócić odpowied-
ni poziom przewodzenia światła.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

52 zł netto

CENA KATALOGOWA: 75 zł netto

Lampa warsztatowa RCH10

Prefiks: PHI
Indeks: LPL20X1

Kompaktowa, wyposażona w zasilanie akumulatorowe warsztatowa 
lampa LED Philips nadaje się idealnie zarówno do szybkich kontroli, jak 
i do dłuższych prac naprawczych. Silny strumień światła pada pod kątem 
90°, co zapobiega tworzeniu się cienia, a możliwość obrotu w zakresie 
360° eliminuje konieczność trzymania lampy.

• intensywność oświetlenia: 450 luksów na 0,5 m,
• liczba diod LED: 6,
• stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07,
• stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP): IP54,
• pojemność baterii/akumulatora: 1500 mAh.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

89 zł netto

CENA KATALOGOWA: 98 zł netto

Sprężarka tłokowa GK630-4.0/270

Prefiks: WLT
Indeks: GK630-4.0/270

• wydajność wydmuchu: 550 l/min,
• wydajność ssania: 630 l/min,
• ciśnienie robocze: 10 bar,
• moc: 4,0 kW,
• pojemność zbiornika: 270 l.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 887 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4125 zł netto

Sprężarka tłokowa GK420-2.2/100

Prefiks: WLT
Indeks: GK420-2.2/100

• wydajność wydmuchu: 340 l/min,
• wydajność ssania: 420 l/min,
• ciśnienie robocze: 10 bar,
• moc: 2,2 kW,
• pojemność zbiornika: 100 l.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 003 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2204 zł netto

Sprężarka tłokowa BL500-3.0/200

Prefiks: WTL
Indeks: BL500-3.0/200

Sprężarka tłokowa w układzie V z głowicami żeliwnymi - dwustopniowy 
układ sprężania.

• wydajność wydmuchu: 390 l/min,
• wydajność ssania: 500 l/min,
• ciśnienie robocze: 9 bar,
• moc: 3,0 kW,
• pojemność zbiornika: 200 l.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 440 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2653 zł netto

Sprężarka tłokowa GK880-5.5/270

Prefiks: WLT
Indeks: GK880-5.5/270

• wydajność wydmuchu: 740 l/min,
• wydajność ssania: 880 l/min,
• ciśnienie robocze: 10 bar,
• moc: 5,5 kW,

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 210 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4615 zł netto
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Elektrohydrauliczny podnośnik
dwukolumnowy ARISTO LM235

Prefiks: ATH
Indeks: ATHLM235

Niska blacha przejazdowa do osłony węży hydraulicznych i lin synchroni-
zacyjnych (wysokość tylko 20mm). Mechaniczne odblokowanie zapadek 
bezpieczeństwa z ręcznym zaworem opuszczania. Automatyczne odblo-
kowanie ramienia podnoszącego. Trzyczęściowe ramiona z przodu oraz 
dwuczęściowe z tyłu.

Dane techniczne:
• 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.

Prefiks: ATH
Indeks: ATHA34

Prawe, pneumatyczne ramię pomocnicze uprasz-
cza oraz przyspiesza montaż/demontaż koła. Jedna 
rolka blokowana pneumatycznie. Ciśnienie robo-
cze: min. 10 atmosfer. Dostawa i montaż dodatko-
wo płatne.

Podnośnik kół do 24

Prefiks: COM
Indeks: WD60

Podnośnik znacznie ułatwia obsługę 
kół na obręczach nawet do 24 cali (ze-
wnętrzna średnica do 820 mm). Udźwig 
do 60 kg. Rolki łożyskowane pozwalają 
na łatwe obracanie i  pozycjonowanie. 
Łatwy dostęp do  śrub kiedy koło jest 
montowane do osi.

Żuraw warsztatowy

Prefiks: COM
Indeks:  CC15P

• nośność od 500 do 1500 kg (w zależności od pozycji wysięgu),
• idealna pozycja uchwytu pompy pozwala na jednoosobową obsługę,
• mieści się w bardzo niskie prześwity 80 (mm),
• wysokość: 1600 mm,
• długość ramienia: 1350 mm do 1820 mm.

Podnośnik hydrauliczny wysokiego 
unoszenia 5T

Prefiks: COM
Indeks: 5T-HC

• maksymalny udźwig: 5 ton,
• wysokość minimalna: 180 mm,
• wysokość maksymalna: 960 mm,
• specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiega przeciążeniu,
• zawór sterujący pozwala na bezpieczne opuszczanie                

podnośnika nawet pod maksymalnym obciążeniem,
• dodatkowy pedał do pompowania umożliwia szybkie                

podniesienie ramienia pod pojazdem,
• długi uchwyt z zabezpieczeniem                                              

przed przypadkowym
       opuszczeniem.

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.

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.

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

5 163 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5528 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 146 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2943 zł netto

Teleskopowy podnośnik pomocniczy

Prefiks: COM
Indeks: TJ-T1300

• wysokość minimalna: 1000 mm,
• wysokość maksymalna: 2010 mm,
• udźwig: 1300 kg,
• dwustopniowy cylinder daje bardzo niską wysokość minimalną 

i bardzo długi skok,
• wytrzymałe, chromowane tłoczysko,
• obrotowy adaptor z podporą i gumową podkładką.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 042 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2345 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 713 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4689 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 295 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4309 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 214 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5750 zł netto
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

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

Zlewarka oleju 75 l

Prefiks: PLA
Indeks: MPCIMB75L-B

• zlewarka na zużyty olej z sześciennym zbiornikiem na kółkach,
• uchwyt do łatwego wylewania oleju,
• klips do wygodnego dostosowania wysokości zlewania,
• miska do odkładania drobnych przedmiotów i narzędzi zamontowana 

na aluminiowej rurze,
• zakres temperatury oleju: od -30oC do 80oC

Zlewarka oleju 35 l

Prefiks: PLA
Indeks: MPCIMA35L

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 
powietrza),

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

szybkie podnoszenie oraz opuszczanie. 

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

312 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

210 zł netto


