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

Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 stycznia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wyważarka WBE 4120D

Prefiks: BUD       Indeks: 1694100557

Wyważarka posiada: dwa wyświetlacze LED, elektroniczne ramię nastawnika 
Easyfit, mechaniczny uchwyt szybkomocujący. Dostawa dodatkowo płatna.

Bezprzewodowy tester diagnostyczny OTC D750

Prefiks: BUD
Indeks: 0684400750

Urządzenie na licencji Bosch!

OTC D750 jest kompleksowym sprzętem diagnostycznym, który jako tablet i bezprzewodowy moduł 
diagnostyczny oferuje zalety ręcznego skanera oraz pełną mobilność.
Zalety:

• automatyczne wykrywanie numeru VIN,
• kompleksowe skanowanie i wprowadzanie zindywidualizowanych instrukcji rozwiązywania problemów, 

połączone z wbudowanym harmonogramem usług,
• zastosowanie skrótów do funkcji serwisowych opartych o informacje producentów samochodów,
• informacje dotyczące przeglądów okresowych,
• niezawodny w serwisowaniu i naprawach pojazdów w warsztatach niezależnych oraz stacjach 

dealerskich, które chcą rozszerzyć usługi o naprawy wielomarkowe.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

7 112 zł netto

CENA KATALOGOWA: 7823 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

9 654 zł netto

CENA KATALOGOWA: 10740 zł netto

Prefiks: BUD        Indeks: 1694100295

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

11 903 zł netto

CENA KATALOGOWA: 12884 zł netto

Montażownica automatyczna TCE 4430

Dane techniczne:
• maksymalna średnica koła 

do 820 mm,
• maksymalna szerokość koła: 

420 mm,

Innowacyjna konstrukcja 
G-frame - specjalnie wzmoc-
niony sworzeń kolumny 
wraz z przekonstruowanym 
korpusem zapewnia większą 
sztywność urządzenia. Kolum-
na montażownicy odchylana 
jest do tyłu pneumatycznie.

• zewnętrzna średnica      
obręczy: 16” – 22”,

• wewnętrzna średnica 
obręczy: 12” – 24”,

• szerokość obręczy:          
3” – 12”,

• maksymalna średnica 
koła: 1100 mm.

• średnica obręczy                    
8”-26”/ 10”-24” automat,

• szerokość obręczy                      
2”-20”/ 1”-20” automat.

S T Y C Z E Ń  2 0 1 8
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Klucz dynamometryczny

Prefiks: HZT
Indeks: 6114-1CT

• napęd: (10) 3/8”,
• długość: 333 mm,
• dokładność działania: +/-3%,
• podziałka (lbf.ft): 0,5,
• zakres (Nm): 6,8 - 54,2.

Zestaw narzędzi do odblokowywania 
przewodów elektrycznych

Prefiks: VIG
Indeks: V4451

Praktycznie do wszystkich pojazdów, do odblokowywania wtyczek i łącz-
ników elektrycznych bez uszkodzeń, np. w układzie ABS, czujnikach kli-
matyzacji, radiu, PDC, module sprzęgu przyczepy itp. Pasuje do zestyków 
wtykowych okrągłych i płaskich.

Zestaw szczypiec

Prefiks: HZT
Indeks: 1859SPC/3

Trzyczęściowy zestaw szczypiec:
• długość: 250 mm,
• długość: 160 mm,
• długość: 165 mm.

Grzechotka zapadkowa z pokrętłem 
360 stopni 1/2”

Prefiks: VIG
Indeks: V5437

Długość: 288 mm.

Zestaw do czyszczenia piast kół
– 2 części

Prefiks: HZT
Indeks: 4960N-160/2

Nadaje się do kluczy udarowych, zapobiega niewłaściwemu montażowi kół w wyniku zafał-
szowania 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.

Grzechotka zapadkowa z pokrętłem 
360 stopni 1/4”

Prefiks: VIG
Indeks: V5436

Długość: 176 mm.

Ściągacz

Prefiks: HZT
Indeks: 1969-16/2

Zastosowanie: do ściągania 4-, 5- oraz 6-otworowych piast kół, osi kół 
motocyklowych, tarczy hamulcowych, bębnów hamulcowych.

Ręczna pompka podciśnieniowa do 
odsysania i napełniania z zestawem 
adapterów

Prefiks: VIG
Indeks: V4201

Pojemność: 1,5 l. Przeznaczona do następujących płynów: oleje napędowe, 
benzyna, płyn hamulcowy, środki przeciwdziałające zamarzaniu, olej silni-
kowy, olej przekładniowy, olej układu wspomagania. 

Zestaw narzędzi do obsługi zaworków kół, czujników 
ciśnienia w kołach

Prefiks: HZT
Indeks: 669-2

Zestaw umożliwia montaż i demontaż zaworów i czujników ciśnienia w kołach. Zestaw zawiera:

• 1 x wkrętak dynamometryczny 3 – 5,4 Nm,
• 1 x adapter 1/4”,
• 1 x imbus 6 mm,
• 2 x nasadki 1/4” 11; 12 mm,
• 1 x wkrętak do wentyli,
• 2 x bit TORX T15 T20.

Ręczna pompa ciśnieniowa 6 L do odciągania i napełniania

Prefiks: VIG
Indeks: V4412

Możliwe 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.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

645 zł netto

CENA KATALOGOWA: 940 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

158 zł netto

CENA KATALOGOWA: 176 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

241 zł netto

CENA KATALOGOWA: 268 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

576 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1317 zł netto CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

387 zł netto

CENA KATALOGOWA: 432 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

109 zł netto

CENA KATALOGOWA: 124 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

83 zł netto

CENA KATALOGOWA: 94 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

155 zł netto

CENA KATALOGOWA: 162 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

257 zł netto

CENA KATALOGOWA: 424 zł netto
CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

571 zł netto

CENA KATALOGOWA: 590 zł netto

Idealnie nadają się do prac w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej. Mechanizm napędowy w uchwycie. 
Z czopem kwadratowym przelotowym do trybu prawo-/lewostronnego. Możliwa również standardowa obsługa 
przez unieruchomienie. Przekładnia o 72 zębach. 
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Wózek warsztatowy
BASICline
z 7 szufladami, pusty

Prefiks: KST
Indeks: 836.0007

• wózek posiada 5 szuflad o wysokości 75 mm i 2 szuflady o wysokości 150 m,
• stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia,
• zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębenkowy,
• prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo,
• wymiary wózka: 678 x 990 x 459 mm,
• łączny udźwig: 350,0 kg,
• udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg.

Stół warsztatowy 160 cm
z oświetleniem

Prefiks: PRM
Indeks: WT160.WD5/F1.021

• blat roboczy wzmocniony 1,5 mm blachą ocynkowaną,               
1600 x 700mm,

• tablica narzędziowa z dwoma rodzajami perforacji , wys. 1000 mm,
• wymiary stołu 1920 x 700 x 1600,
• oświetlenie, duża półka, uchwyt na narzędzia, uchwyt na klucze, 

mała półka, półka na spraye, 10 x hak.

Pneumatyczny klucz udarowy 1390NM 
+ nasadki 15 szt.

Prefiks: KST
Indeks: 515.1271

Zestaw zawiera komplet nasadek sześciokątnych 10 - 24 mm o krótkim 
profilu oraz klucz pneumatyczny udarowy:

• napęd: 1/2”,
• max moment obrotowy (odkręcanie): 1390 Nm,
• moment roboczy(dokręcanie): 270 – 965 Nm (trójstopniowa regulacja),
• prędkość bez obciążenia: 10000 obr/min,
• średnie zużycie powietrza: 135 l/min.

Szafa warsztatowa

Prefiks: PRM        Indeks: TC1995-003040

• szafa wyposażona w cztery szuflady i trzy półki,
• maksymalne obciążenie półki: 80 kg,
• maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg,
• wymiary szafy: 1900 x 950 x 500 mm,
• waga: 55 kg.

Szafa socjalna

Prefiks: PRM
Indeks: LS21-80P

W każdym module pionowa 
przegroda. 
Wymiary: 1830 x 813 x 500.

Uniwersalny zestaw do wycinania szyb

Prefiks: KST        Indeks: 140.2360

• siła ssąca na ssawkę do maks. 110 kg,
• ruchome ssawki - również do mocno pofałdowanych szyb.

Wózek narzędziowy otwarty
z trzema półkami

Prefiks: PRM
Indeks: WDS-0

• odstępy między półkami regulowane,
• obciążenie dwóch górnych półek - max 30 kg,
• obciążenie dolnej półki - max 40 kg,
• maksymalne obciążenie wózka: 100 kg, 
• wymiary 870 x 450 x 820.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 012 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1140 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 469 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1596 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

635 zł netto

CENA KATALOGOWA: 709 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 185 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1288 zł netto

Bezprzewodowy zestaw narzędzi do 
naprawy plastiku

Prefiks: KST        Indeks: 150.1035

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

926 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1022 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

307 zł netto

CENA KATALOGOWA: 334 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 782 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3062 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

342 zł netto

CENA KATALOGOWA: 381 zł netto• czas pracy bez ładowania: 
3-4 h,

• możliwość wykonania          
150 zgrzewów na 1 ładowaniu,

• max. temperatura grzania: 
200°C,

• możliwość obrotu głowicy 
urządzenia o 45°.
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Zestaw kluczy nasadkowych
+ grzechotka z przedłużką

Prefiks: WER
Indeks: 05004090001

Zestaw kluczy nasadowych (nasadek) 1/2” w zestawie z grzechotką „Zyklop Hybrid” 
z przekładanym zabierakiem. Grzechotka służy do kluczy nasadowych i narzędzi       
z gniazdem czworokątnym 1/2”, z zatrzaskiem kulowym. 
Zestaw zawiera:

• nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm,
• grzechotkę „Zyklop Hybrid” 281 mm z przekładnią o 72 zębach,
• przedłużacz „Zyklop Hybrid” 271 mm,
• przedłużacz „Zyklop” długi z tuleją obrotową 250 mm.

Zestaw 9 szt. kluczy nasadowych z grotami Torx, 
TX 20-60 mm, 1/2”

Prefiks: WER
Indeks: 05004202001

Zestaw 10 szt. kluczy nasadowych 10-19 mm, 1/2”

Prefiks: WER
Indeks: 05004203001

Zestaw 30 bitów
z uchwytem magnetycznym Bit-Safe

Prefiks: WER
Indeks: 05057126001

• bity ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, 
metalu itp.

• w skład zestawu wchodzą bity płaskie, imbus, TORX, Phillips, Pozidriv,
• groty 25 mm z chwytem sześciokątnym C 6.3 (1/4”),
• uchwyt magnetyczny z pierścieniem przytrzymującym grot.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

540 zł netto

CENA KATALOGOWA: 591 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

259 zł netto

CENA KATALOGOWA: 283  zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

204 zł netto

CENA KATALOGOWA: 223 zł netto

Klucz udarowy 1/2” z ograniczeniem momentu 
dokręcania

Prefiks: RC
Indeks: RC2263TL

• max. moment obrotowy przy odkrecaniu 900 Nm,
• ograniczony moment dokręcania max 90 Nm,
• obroty 7800 obr/min,

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

614 zł netto

CENA KATALOGOWA: 767 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

57 zł netto

CENA KATALOGOWA: 73 zł netto

Klucz pneumatyczny 3/4’’ 1500 Nm + żaba 3t

Prefiks: RC
Indeks: RC2315/RH290

Klucz pneumatyczny:
• napęd: 3/4”,
• moment obrotowy przy odkręcanu: 1100 Nm, 
• max. moment obrotowy przy dokręcaniu: 1100 Nm, 
• max. moment obrotowy przy odkręcaniu: 1500 Nm, 
• prędkość bez obciążenia: 5600 rpm,
• faktyczne zużycie powietrza: 990 l/mn.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 151 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1286 zł netto

Dźwignik typu żaba:
• max .wysokość podnoszenia: 490 mm,
• min. wysokość: 160 mm,
• waga: 41,5 kg.

Pneumatyczne nożyce do blachy

Prefiks: RC        Indeks: RC6100

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

279 zł netto

CENA KATALOGOWA: 358 zł netto

Wytłaczarka do przecinania i formowania normal-
nych blach karoseryjnych ze stali i aluminium. 
Możliwość obróbki małych promieni formowania.

• szerokość przecinania [mm]: 4,
• maks. grubość materiału [mm]: 1,
• prędkość przecinania [m/min]: 2,6.

Pistolet do pompowania kół z manometrem

Prefiks: RC        Indeks: RCRFP04G

Zakres: 1-11 bar.
Wysokie tempo napełniania i wąż długości 1,5 m do wygodnego i bezpiecznego wypełnienia 
nawet dużych opon.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

333 zł netto

CENA KATALOGOWA: 361 zł netto

• masa całkowita 1.9 kg,
• zużycie powietrza 170-515 l/min.
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Urządzenie do wymiany oleju
w skrzyniach automatycznych
- MM TC 200

Prefiks: MMW
Indeks: 007935016745

Urządzenie MM-TC200 umożliwia
opróżnienie skrzyni biegów
ze zużytego oleju, wypłukanie
jej odpowiednim preparatem,
a także napełnienie świeżym
olejem do zalecanego
przez producenta poziomu. 

W CENIE 2 DNIOWE SZKOLENIE
Z BUDOWY SKRZYŃ
AUTOMATYCZNYCH
W KATOWICACH

Podnośnik hydrauliczny 2 t

Prefiks: ENG
Indeks: NE00272

Wysokość podnoszenia: MIN/MAX: 140/285 mm. Waga: 5 kg.

Lampa podmaskowa 15W SMD

Prefiks: MMW
Indeks: 007935030070

Przycisk regulacji jasności umożliwia wybór połowy lub pełnej mocy: 
450-550 lm przy połowie mocy, 900-1150 lm przy pełnej mocy. Drążek 
regulowany w zakresie 47” do 75”.

Wózek narzędziowy pusty z radiem
i głośnikami

Prefiks: ENG        Indeks: NE00200G

• siedem szuflad + dodatkowa szafka z boku zamykana na kluczyk,
• radio FM USB, SD Bluetooth, na akumulator + głośniki,
• centralny zamek oraz indywidualne zamykanie dla każdej szuflady,
• gumowe kółka z hamulcem.

Lampa czołowa LED 
akumulatorowa

Prefiks: MMW
Indeks: 007935030190

• zapewnia 80 lub 250 lumenów,
• dwa ustawienia jasności świecenia,
• bezdotykowe załączanie                      

i wyłączanie lampy,

Próbnik wtryskiwaczy 
Diesel 600 bar

Prefiks: ENG
Indeks: NE00410

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia 
otwarcia wtryskiwaczy w silnikach wysokopręż-
nych. Umożliwia również sprawdzenie szczelno-
ści wtryskiwacza oraz jakości rozpylania.
Zastosowanie: samochody osobowe, ciężarowe, 
ciągniki rolnicze.

Tester akumulatora, ładowania i rozruchu z drukarką

Prefiks: MMW
Indeks: 007950006900

Tester akumulatora, sprawności ładowania i wartości spadków napięcia, wyposażony w drukarkę. Do testowania 
akumulatorów o napięciu 6 lub 12 V, kontroli 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.

Podpórki regulowane 3 t

Prefiks: ENG
Indeks: NE00268

Wysokość podnoszenia:
MIN/MAX: 295/435 mm.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

4 321 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4530 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

64 zł netto

CENA KATALOGOWA: 69 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

191 zł netto

CENA KATALOGOWA: 203 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

997 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1076 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

124 zł netto

CENA KATALOGOWA: 131 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

393 zł netto

CENA KATALOGOWA: 424 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

802 zł netto

CENA KATALOGOWA: 841 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

62 zł netto

CENA KATALOGOWA: 66 zł netto

• regulowana i zdejmowana 
opaska na głowę,

• zasilanie: 3,8 V, 1600 mAh 
Li-Pol akumulator,

• czas pracy 2,5h - 6h.
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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.

Geometria 5CAM TechnoVector to urządzenie          
z najnowocześniejszą technologią do pomiaru             
i regulacji geometrii samochodów. Dzięki nowo-
czesnym systemom IR i analizie matematycznej 
obrazu wyróżnia się wysoką precyzją, czytelnością 
i szybkością. 
Zastosowane wysokiej jakości materiały i podze-
społy gwarantują bezawaryjną pracę:

• doskonała jakość wykonania,
• baza danych - 40 tys. modeli aut,
• zdalne sterowanie radiowe (Zig Bee),
• czytelny interface 3D z animacjami w czasie rzeczywi-

stym.

NOWOŚĆ - urządzenie uniwersalne 
do obsługi samochodów osobowych, dostawczych i cięża-
rowych. Dużą zaletą urządzenia jest jego mobilność. Słupy 
nie muszą być przytwierdzone do podłoża na stałe, dzięki 
piątej kamerze oraz wbudowanej tarczy  kodowej urządzenie 
automatycznie się kalibruje.  

Podnośnik pomocniczy do skrzyni
biegów 525kg

Prefiks: COM
Indeks: TJ-525

• wysokość minimalna: 1170 mm,
• wysokość maksymalna: 2020 mm,
• udźwig: 525 kg,
• obrotowy adaptor z ruchomą podstawką,
• szeroki rozstaw osi zapewnia stabilność.

Wysysarko-zlewarka ze zbiornikiem 
pomiarowym

Prefiks: RAS
Indeks: 44085

Podnośnik kół do 24”

Prefiks: COM
Indeks: WD60

Podnośnik znacznie ułatwia obsługę
kół na obręczach nawet do 24 cali
(zewnętrzna 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.

Szafka stojąca komputerowa 
z zasilaczem
+ zestaw PC z wysokiej 
klasy monitorem i drukarką 
kolorową. Oprogramowanie 
z bazą danych dla ponad
40 tysięcy samochodów.

Zestaw olejowy z pompą 3:1 
o wydajności 20 l/min

Prefiks: RAS
Indeks: 35228

Zestaw olejowy do beczek 200 l z pompą
pneumatyczną 3:1 o wydajności 20 l/min
oraz elektronicznym licznikiem
przepływu K-400.

Pneumatyczna wysysarko
-zlewarka do przepracowanego 
oleju, na kołach, ze zbiornikiem 
80 l, wanną ściekową pojemności 
13l, zbiornikiem kontrolnym
o pojemności 8 l i kompletem 
sond. Zbiornik opróżniany pneu-
matycznie.

Obrotnice mechaniczne 
dla pojazdów ciężarowych

Tarcze kodowe 2 x 8’ oraz 2 x 11’

Kliny blokujące Uchwyty na obręcze kół 12” - 24”

Blokada kierownicy 
i pedału hamulca

Sonda do ustalania 
pozycji ramy pojazdu

Pilot radiowy 
zdalnego sterowania

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

GEOMETRIA
ZESTAW DO GEOMETRII
TECHNO VECTOR 5CAM
UNIVERSAL

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

3 644 zł netto

CENA KATALOGOWA: 4689 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

48 500 zł netto

CENA KATALOGOWA: 55000 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 098 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1186 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 638 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1738 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 099 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2943 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 207 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1398 zł netto

Dwa słypy z systemem 
pięciu kamer
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Przecinarka plazmowa
PLASMA CUTTER 25K

Prefiks: GYS
Indeks: 030947

Kompresor dwutłokowy dwustopniowy
z napędem pośrednim 200 l

Prefiks: GUD
Indeks: GD49-200-515

Wyposażony w pompę z podwójnym stopniem sprężania, co daje większą 
wydajność. Moc silnika elektrycznego jest przenoszona na pompę poprzez 
pas klinowy.

• pojemność zbiornika: 200 l,
• wydajność ssawna: 515 l/min (31 m3 / h),
• maksymalne ciśnienie: 10 bar,
• moc silnika: 3,0 kW,
• ilość cylindrów: 2,
• napięcie zasilania: 400 V,
• wymiary: 150 x 45 x 110 cm.Spawarka inwertorowa IMS 170E

Prefiks: IMS
Indeks: 030084

• urządzenie spawalnicze z kontrolą mikroprocesorową. Dotykowy wy-
świetlacz cyfrowy oraz klawiatura,

• MMA: dzięki dynamicznemu łukowi produkt jest rewolucyjny i unikatowy 
na rynku. Podstawowe elektrody nie sprawiają kłopotów. Ten produkt nie 
tylko posiada funkcję Arc Force i Anti Sticking, ale również regulowany 
Hot start dla wszystkich rodzajów elektrod,

• TIG - LIFT ARC: Dzięki mikrokontrolerowi, uruchamianie w trybie TIG jest 
bardzo proste.

Przewód spiralny PU 12mm/8mm z gwintem zewnętrznym 1/4”, dł. 15 m

Prefiks: GUD        Indeks: AO5064

Tester akumulatorów Bluetooth BTW 
300 DHC

Prefiks: GYS
Indeks: 056664

Bardzo mocny tester baterii BTW 300 został zaprojektowany do testowania 
akumulatora i systemu ładowania pojazdu za pomocą smartfona lub tabletu 
wyposażonego w technologię Bluetooth. Łatwy w użyciu dzięki dedykowa-
nej aplikacji (do pobrania), zachowa historię testów, aby usprawnić zarzą-
dzanie flotą pojazdów.
Cechy:

• baterie 6 i 12 V: test napięcia oraz stan naładowania,
• rozrusznik 12 i 24 V: test napięcia rozruchowego,
• alternator 12 i 24 V test napięcia jałowego i napięcia ładowania,     

jak również falowania prądu podczas ładowania.

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy HP-145

Prefiks: WWA        Indeks: MPINHP-145

Parametry techniczne:
• minimalna wydajność cieplna 30 kW,
• maksymalna wydajność cieplna 42 kW,
• minimalne zużycie oleju 2,55 kg/h,
• maksymalne zużycie oleju 3,57 kg/h,
• przepływ ogrzanego powietrza 2660 m3,
• pobór prądu 4 A,
• rodzaje paliw: oleje roślinne, oleje mineralne.

Prostownik BATIUM 25-24

Prefiks: GYS
Indeks: 024533

• mikroprocesorowa inteligentna ładowarka, która stale analizuje stan 
akumulatora i reguluje proces ładowania zgodnie z potrzebami baterii. 
Kompensuje wahania napięcia zasilania i wskazuje ewentualne błędy 
napięcia akumulatora. Ostatnie ustawienia ładowania są automatycznie 
zapisywane,

• zapewnia ładowanie do 100% wszystkich akumulatorów kwasowo-oło-
wiowych (krzywa IwUoU),

• rozpoczyna ładowanie od 1 V, podczas, gdy większość ładowarek nie ma 
takiej możliwości,

• obsługuje akumulatory 6, 12, 24 V,
• został wyposażony w specjalną funkcję dla zasiarczonych akumulato-

rów, których nie można ładować standardowym prądem. Opcja SOS RE-
COVERY posiada specjalny cykl ładowania przeznaczony do regeneracji 
tego typu akumulatorów.

Kompresor bezolejowy z napędem 
bezpośrednim 24 l

Prefiks: GUD
Indeks: SB-OL200/24

Kompresor ten charakteryzuje się bezpośrednim sprzężeniem pompy 
kompresora z silnikiem elektrycznym. Tego typu rozwiązanie zapewnia 
kompaktowe gabaryty oraz eliminuje straty energii.

• pojemność zbiornika 24 l,
• wydajność ssawna 200 l/min (12 m3/h),
• max ciśnienie 8 bar,
• moc silnika 1,1 kW,
• wymiary: 60 x 28 x 59 cm,
• ciężar 25 kg.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 165 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2837 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 963 zł netto

CENA KATALOGOWA: 3067 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

727 zł netto

CENA KATALOGOWA: 751 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

90 zł netto

CENA KATALOGOWA: 95 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

414 zł netto

CENA KATALOGOWA: 434 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

5 313 zł netto

CENA KATALOGOWA: 5701 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

971 zł netto

CENA KATALOGOWA: 994 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

393 zł netto

CENA KATALOGOWA: 417 zł netto

• cięcie powierzchni o grubości do 6 mm,
• jednofazowe urządzenie 230 V,
• wewnętrzny kompresor (dzięki temu CUTTER 25K nie wymaga zewnętrz-

nego źródła sprężonego powietrza),
• cięcie wysokiej jakości bez jakichkolwiek zniekształceń nawet malowa-

nych powierzchni: cięcie do 6mm stali, stali nierdzewnej, żeliwa; cięcie 
do 4mm aluminium, miedź.



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 stycznia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocyjna oferta przeznaczona wyłącznie dla ProfiAuto Serwis. Oferta ważna do 31 stycznia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Stół do mycia części

Prefiks: WWA        Indeks: MPIBSM

Oszczędność czasu i kosztów ze względu na brak konieczności podgrze-
wania płynu czyszczącego oraz na jego wielokrotne wykorzystanie.
Wymiana zanieczyszczonego płynu następuje poprzez wymianę beczki. 
(W sprzedaży stół bez płynu do mycia).
Dane techniczne:

• udźwig: 250 kg,
• maksymalna wielkość beczki: 200 l,
• wysokość pracy: 870 mm,
• powierzchnia pracy: 1.135 x 660 mm,
• waga: 47 kg.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4”
– 46 elementów

Prefiks: TPX
Indeks: 08-660

• nasadki sześciokątne 1/4” 13 szt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 
• bity na nasadkach 1/4” 21 szt: FD4, FD5.5, FD7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, 

TX40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 
• klucze sześciokątne 4 szt.: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm, 
• przedłużki 1/4” 2 szt.: 50mm, 100 mm, 
• przegub uniwersalny 1/4”, 
• przedłużka elastyczna 1/4” 150 mm, 
• pokrętło typu T 1/4”, 
• grzechotka 1/4” 72 zęby, 
• 1 szt. wkrętak 1/4”, 
• 1 szt adapter.

Płyn do mycia i odtłuszczania części
– beczka 50 l

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSPURG50

Wiertarka udarowa 650 W

Prefiks: TPX        Indeks: 58G726

• uchwyt kluczykowy 13 mm, 
• obroty 0-3000 min-¹, 
• udar 0-48000 min-¹, 
• maksymalna średnica                                                                                   

wiercenia w drewnie/betonie/stali                                                              
28/13/10 mm, 

• gwint wrzeciona ½’’ x 20 mm.

Płyn do mycia i odtłuszczania części
– beczka 200 l

Prefiks: WWA
Indeks: MPIBSPURG200

Szlifierka kątowa 900 W

Prefiks: TPX        Indeks: 59G087

• typ uchwytu: M14,
• średnica tarczy: 125 mm,
• waga: 1,9 kg
• ilość obrotów: 12000 min-¹.

Stół do mycia części z zamkniętą
obudową

Prefiks: WWA        Indeks: MPIBSG50W

Stół nadaje się do stosowania w każdym warsztacie m.in. dzięki kompakto-
wej i stabilnej obudowie. (W sprzedaży stół bez płynu do mycia).
Dane techniczne:

• udźwig: 50 kg,
• maksymalna wielkość beczki: 50 l,
• wysokość pracy: 895 mm,
• powierzchnia pracy: 646 x 465 mm,
• waga: 25 kg.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” i 1/4”
– 110 elementów

Prefiks: TPX
Indeks: 08-666

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

2 407 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2616 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

83 zł netto

CENA KATALOGOWA: 100 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

506 zł netto

CENA KATALOGOWA: 550 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

165 zł netto

CENA KATALOGOWA: 179 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 713 zł netto

CENA KATALOGOWA: 1861 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

129 zł netto

CENA KATALOGOWA: 148 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 976 zł netto

CENA KATALOGOWA: 2173 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

240 zł netto

CENA KATALOGOWA: 297 zł netto

• nasadki sześciokątne 1/4” 8 szt.: 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 mm, 

• nasadki Torx 1/4” 5 szt.: E4, E5, E6, E7, E8, 
• grzechotka 1/4”, 72 zęby, 
• uchwyt do bitów 1/4”, 
• pokrętło typu T 1/4”, 
• przedłużki 1/4” 2 szt.: 50 mm i 100 mm, 
• przegub 1/4”, 
• nasadki 1/4” 18 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, 

T27, T30, H3, H4, H5, H6 mm, PH1, PH2, PZ1, 
PZ2, SL4, SL5, SL7, bity 5, 16” 17 szt.: T40, 
T45, T50, T55, T60 H7, H8, H10, H12, H14 mm, 
PH3, PH4, PZ3, PZ4, 8, 10, 12 mm, 

• klucze sześciokątne 4 szt.: 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm.

• 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 1/2” 5 szt.: 14, 15, 17, 19, 
22 mm, 

• nasadki Torx 1/2” 8 szt.: E10, E11, E12, E14, 
E16, E18, E20, E24, 

• grzechotka 1/2”, 72 zęby, 
• pokrętło typu T 1/2”, 
• przedłużki 1/2” 2 szt.: 125 mm i 250 mm, 
• nasadki do świec 1/2”, 
• adapter bitów 5, 16”, 
• przegub 1/2”, 
• nasadki sześciokątne 1/4” 13 szt.: 4, 4.5, 5, 

5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 
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Miejsce na pieczątkę Partnera Handlowego

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

Ładowarka ProfiLine do akumulatorów

Prefiks: PLA
Indeks: MPPL412

• zaprojektowane do akumulatorów 12 V, samochodów osobowych i dostawczych,
• tryb zimowy start/stop dla baterii AGM,
• tryb ładowania podczas mroźnych dni (poniżej 50C),
• optymalny tryb ładowania dla akumulatorów żelowych,
• zoptymalizowana funkcja konserwacji, urządzenie można pozostawić podłączone 

do akumulatora bez nadzoru również podczas zimy, by zadbać o jego odpowied-
nią kondycję, 

• funkcja Auto Restart powoduje ponowne uruchomienie ładowarki z odpowiednimi 
ustawieniami po zaniku zasilania.

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 pojedynczymi i centralną 
(w tym 4 pełne szuflady - 11 modułów).

Podnośnik dwukolumnowy
PROFI LINE AUTOMOTIVE

Prefiks: PLA
Indeks: MPPLAH35

• elektro-hydrauliczny podnośnik dwukolumnowy z elektro-
nicznym sterowaniem,

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

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

skopowym 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.

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

155 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

6 200 zł netto

CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

1 200 zł netto


