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Nr 9970      Lejek do oleju silnikowego,  
                          z 2 adapterami
W zestawie: 
1x zbiornik
1x adapter żółty 
1x adapter niebieski

Nr 9971      Lejek do oleju silnikowego,  
                        z adapterem uniwersalnym
W zestawie: 
1x zbiornik 
1x adapter żółty

Nr 9972      Lejek do oleju silnikowego,  
                          z adapterem do Golf VII
W zestawie: 
1x zbiornik
1x adapter niebieski

Nr 9973      Adapter lejka do Golf VII (niebieski)

Nr 9974      Przedłużka do lejka do oleju
- do wlewów oleju umieszczonych w miejscach 

trudnodostępnych, np. Mercedes A-klasa
- akcesoria do lejka

Lejek do oleju silnikowego, 2 adaptery
- mocowany w gnieździe bagnetu 
- pojemność 1 litr 
- z dwoma adapterami do szybkiego i bezproblemowego nalewania 

oleju silnikowego w samochodach 
- adapter srebrny: VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Toyota 
- adapter niebieski: nowe modele koncernu Volkswagen, tj. Golf VII

 zł 250,0

 zł 261,0

 zł 106,0

 zł 221,0

 zł 351,0
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Nr 4788     Zaciski do przewodów i linek, 8 szt.
- do zaciskania przewodów podczas napraw 
- zapobiegają wyciekom płynów i zabrudzeniom 
- mogą być stosowane do stalowych i plastikowych przewodów 
- przeznaczone do np. przewodów paliwa, hamulcowych i hydraulicznych 

W zestawie: 
2x zaciski do przewodów o średnicy 5/16" (8 mm)
2x zaciski do przewodów o średnicy 3/8" (10 mm)
2x zaciski do przewodów o średnicy 1/2" (13 mm)
2x zaciski do śrub typu Banjo

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 266,0
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Nr 5517     Ściągacz przegubów, hydrauliczny
- do demontażu przegubów kulowych w samochodach osobowych,  

terenowych i dostawczych 
- rozwarcie widelca 22 mm 
- duży zakres roboczy do 56 mm 
- wrzeciono hydrauliczne o mocy 8 ton

 zł 522,0
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Nr 4574     Klucz do regulacji drążków kierowniczych,  
                         Ø 35-45 mm

Nr 4577     Klucz do regulacji drążków  
                         kierowniczych,Ø 28-35 mm

Nr 4578     Klucz do regulacji drążków kierowniczych,  
                         Ø 45-50 mm

Nr 4568     Szczypce do uszczelek wydechu
- ułatwia usuwanie uszczelek gumowych układu wydechowego 
- odgięcie ułatwia dostęp do miejsc trudnodostępnych 
- długość: 360 mm

Klucze do regulacji drążków kierowniczych
- do montażu i demontażu drążków kierowniczych 
- znacznie oszczędzają czas pracy dzięki dobremu dopasowaniu docisku 
- pokrętło rurowe, przekładniowe z funkcją grzechotki 1/2" i 6-kątem 

SW27 mm

 zł 127,0

 zł 344,0

 zł 351,0

 zł 430,0
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Nr 5578     Zestaw uzupełniający do łożysk  
                         kompaktowych, Ø 78 mm.
- do Ford Focus II / C-Max, Mazda 3, Volvo C30 / C70 / S40 / V50
- zapobiega uszkodzeniom podczas montażu i demontażu 
- do stosowania z wrzecionem hydraulicznym z nakrętką, płytą  

wyciskową, śrubami wyciskającymi z zestawów C.5572, C.5579 lub C.5585 

W zestawie: 
1x para półpierścieni do demontażu 
1x para półpierścieni do montażu 
1x wyciskacz do demontażu
1x wyciskacz do montażu 
4x sworznie 
2x śruby do montażu półpierścieni

Nr 5534     Ściągacz łożysk kół
- do samochodów Mercedes W124 (E-Klasa), W129 (SL-Klasa), 

W201(190), W202 (C-Klasa) 
- do montażu łożysk z kołnierzem na tylnej osi  

W zestawie: 
1x wrzeciono z gwintem trapezowym i nakrętką 
1x pierścień do wciskania łożyska 
1x pierścień do wyciskania łożyska 
1x pierścień mocujący

Nr 5550     Zestaw do wyciskania tulei tylnej osi
- do montażu łożyska głównego tylnej osi 
- dokładne, osiowe wyciskanie 
- do korygowania centrowania nowego gniazda 
- nie tworzą się krawędzie przy braku utrzymania łożyska w osi 
- do VW Golf IV, Polo 9N, Bora, New Beetle
- do Audi A3, TT
- do Skoda Fabia, Fabia Praktik, Oktavia 
- do Seat Ibiza IV, Cordoba, Leon, Toledo II
- nie nadaje się do usuwania starych tulei 

W zestawie: 
1x wyciskacz oporowy wzdłużny 
1x wyciskacz do usuwania tulei 
1x nakrętka z kołnierzem
1x nakrętka z kołnierzem i łożyskiem kulkowym 
1x śruba gwintowana 

 zł 1022,0

 zł 446,0

 zł 432,0
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Nr 5355     Zestaw do naprawy gwintów szpilek
- do czyszczenia i nacinania gwintów śrub i wkrętów  
- żadnych problemów przy stosowaniu: narzędzie to może być zastoso-

wane z dowolnego położenia gwintu, a następnie sam się ustawia na 
naciętych zębach uszkodzonego gwintu

- do gwintów: M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5

W zestawie: 
1x zestaw do gwintu M12x1.25 
1x zestaw do gwintu M12x1.5 
1x zestaw do gwintu M14x1.5 
1x pokrętło SW 24 
3x pierścienie Oring (dodatkowe 10 szt. dostępny w zestawie C.5355/REP)

Nr 8835    Mini klucz udarowy pneumatyczny, 1/2"
- nowa wersja, jeszcze bardziej kompaktowy 
- mechanizm udarowy High-Jumbo  
- obroty maksymalne do 10.000 obr / min 
- zużycie powietrza 133 l / min 
- gwint przyłącza 1/4"  
- poziom głośności 97 dB (A) 
- ciśnienie robocze 6,3 bar (90 psi) 
- waga 1,55 kg 
- 3 prędkości obrotowe  
- moment obrotowy po 5 sekundach: 678 Nm 
- maksymalny moment obrotowy: 1248 Nm

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 896,0

 zł 146,0
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Nr 8200     Narzędzia
do montażu czujników ciśnienia w oponach

- do prawidłowego zainstalowania czujników ciśnienia i zaworów opon
- do systemów Siemens VDO, Beru, Schrader, itp.
- klucz dynamometryczny z automatycznym wyłącznikiem klikowym 

W zestawie: 
1x klucz dynamometryczny 1/4", 2-10 Nm 
1x pokrętło typu T, 1/4" 
2x nasadki 11 + 12 mm, o długości 50 mm (do nakrętek zaworów opon) 
1x klucz Torx T20 
2x uchwyty 2 + 3 mm 
1x przedłużka o długość 100 mm

Nr 8210     Klucz dynamometryczny
- napęd 1/4" 
- zakres pomiarowy 2-10 Nm 
- automatyczny wyłącznik klikowy z szybką regulacją
- certyfikat zgodności

Nr 8203     Narzędzia
do zaworków opon, 3 szt.

- do wymiany gumowych zaworków 
- idealne do szybkiego demontażu uszkodzonych lub przeciekających 

zaworów gumowych samochodów osobowych, dostawczych i motocy-
kli bez konieczności demontażu opony

W zestawie:
1x hak 
1x wyciągacz zaworków 
1x tuleja prowadząca

 zł 540,0

 zł 366,0

 zł 57,0
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Nr 8207      Przyrząd do demontażu zaworków opon
- do demontażu zaworów gumowych z felg i do wkręcania wkładek 

zaworu
- nie potrzeba dodatkowych narzędzi  
 - tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymałości zapobiega  

zarysowaniom felg
- z 6 rowkami zapobiegającymi ślizganiu się podczas pracy 
- zamykana główka dla łatwego montażu zaworu gumowego 
- całkowita długość 335 mm

Nr 8225      Wkrętak dynamometryczny do  
                         zaworków opon do 0,25 Nm
- zapobiega przekręceniu gwintu zaworów
- do zaworów gumowych
- automatyczny wyłącznik klikowy

Nr 263 / 380     Łyżka z nakładką do alufelg, 380 mm 
- nakładka z tworzywa sztucznego zapobiegająca uszkodzeniom felgi, 
- nakładka jest wymienna i jest dostępna jako C.263/3Rep

Nr 263 / 500     Łyżka z nakładką do alufelg, 500 mm 
- nakładka z tworzywa sztucznego zapobiegająca uszkodzeniom felgi 
- nakładka jest wymienna i jest dostępna jako C.263/5Rep

Nr 8216      Nasadka do zaworków stalowych
- z pilotem prowadzącym zapobiegającym ślizganiu 
- nadaje się do dokręcania kluczem dynamometrycznym
- napęd 1/4"

Nr 8245     Wkrętak dynamometryczny do  
                         zaworków opon do 0,45 Nm
- zapobiega przekręceniu gwintu zaworów
- do zaworów gumowych
- automatyczny wyłącznik klikowy

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 78,0

 zł 52,0

 zł 55,0

 zł 24,0

 zł 52,0

 zł 103,0
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Nr 6118     Blokady rozrządu
do samochodów BMW 1,6 / 2.0L 16V silniki benzynowe z 4 cylindrami i  
podwójnym wałkiem rozrządu

- do blokowania wałka rozrządu i wału korbowego 
- podczas wymiany i regulacji rozrządu i napraw silnika 
- do BMW serii 1 (E87) i serii 3 (E46/E90)
- do silników o kodach N40, N45, N45T

Nr 6143     Blokady rozrządu
do samochodów BMW 1,6 / 2.0L 16V silniki benzynowe z 4  
cylindrami i podwójnym wałkiem rozrządu

- do blokowania wałka rozrządu i wału korbowego 
- podczas wymiany i regulacji rozrządu i napraw silnika 
- BMW serii 1 (E81/E82/E87/E88), serii 3 (E90/E91 / E92/E93) i serii 5 (E60/E61)
- do silników o kodach N43

 zł 1084,0

 zł 1390,0
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Nr 6900     Blokady rozrządu
do Hyundai i Mitsubishi, silniki benzynowe 4 - i 6-cylindrowe z dwoma 
wałkami rozrządu

- do blokowania i regulacji napinacza paska rozrządu
- do unieruchomienia rolki napinacza
- podczas wymiany paska rozrządu, pracy przy głowicy cylindrów,  

podczas napraw silników
- do Hyundai Lantra, Sonata, Trajet, Santa Fe, silniki G4-N, P-G4, G4-R,  

G4CP, G4JS, 4JP
- do Mitsubishi Colt, Lancer, Carisma, Galant, Sigma, Eclipse, 300DGT,  

Space Star, Space Runner, Space Wagon, Outlander, Pajero, Montero,  
Challenger, Grandis, L200, silniki: 4G67, 4G93, 4G63, 4G94, 6A12, 4G64, 
4G69, 6G73, 6A13, 6G72, 6G74

Nr 6135     Blokady rozrządu
do wałów wyrównoważających w silnikach BMW, Mini, Peugeot / Citroen

- do blokowania wałka balansu silnika (stara i nowa wersja) 
- do blokowania napinacza łańcucha 
- do blokowania wału korbowego 
- podczas wymiany i regulacji rozrządu i napraw silnika 
- do BMW, silniki N40, N45, N45T, N42, N46, N46T, N51, N52, N52K, N53, N54 
- do Mini, silniki N12, N14 
- do Peugeot / Citroen, silniki: EP3 (8FS), EP3C (8F01), EP6 (5FW),  

EP6C (5F01), EP6DT (5FX) , EP6DTS (5FY)

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 332,0

 zł 122,0
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Nr 6602     Przyrząd do ustawiania i blokady  
                         rozrządu do silników benzynowych  
                         VAG 1,8 / 2.0L TFSI z łańcuchem  
                         rozrządu
- do montażu i demontażu wałków zaworowych podczas  

regulacji rozrządu
- podczas wymiany łańcucha rozrządu lub naprawy silnika 
- do VW Passat (3C5 / CC)
- do Audi A3 (8P7), A4 (8K2 / 8K5), A5 (8T3), Q5, TT (8J3)
- do Skoda Superb II

Nr 6625     Blokady rozrządu
do silników 5 cylindrowych VW 2.5L TDI PD

- do blokowania wałka rozrządu i wału korbowego 
- do blokowania koła zębatego wałka rozrządu 
- podczas ustawiania rozrządu lub naprawy głowicy 
- podczas wymiany uszczelki pod głowicą cylindrów 
- do Volkswagen T5 i Volkswagen Touareg
- do silników AXD, AXE, BAC, BLJ, CZARNY, BNZ, BPC, BPD, BPE

 zł 164,0

 zł 2205,0
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Nr 6710      Blokady rozrządu
do Renault i Nissan 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 l 16V, silniki benzynowe z dwoma wałkami 
rozrządu

- do blokowania wałków rozrządu i wału korbowego 
- podczas wymiany paska rozrządu i w trakcie naprawy silnika 
- do Renault Clio, Clio Sport, Megane, Scenic, Laguna, Espace 
- do Nissan Primastar, Kubistar 
- do silników K4J, K4M, F4P, F4R 
- w zestawie zawarta jest modyfikacja mocowania ustawiania rozrządu (C.6712)
- do silników K4M wymagana jest blokada wałków rozrządu C.6711

Nr 6710SP      Blokada rozrządu 
                                Zestaw C.6710 wraz z blokadą C.6711

Nr 6720      Blokady rozrządu
do silników Diesl'a 2,0 dCi w Renault, Opla i Nissan

- do blokowania wałka rozrządu i wału korbowego 
- podczas wymiany, naprawy i regulacji rozrządu i napraw silnika 
- do Renault Megane II, Scenic II, Laguna II / III, Espace IV, Koleos,  

Trafic - Opel Insignia 
- do Nissan Qashqai , X-Trail, Primastar 
- silniki o kodzie M9R

Nr 6711      Narzędzie do blokowania  
                          wałka rozrządu do silników  
                         Renault K4M

Nr 6712     Blokada rozrządu
do silników Renault K4M

- uzupełnienie istniejących zestawów narzędziowych  
o blokadę wałka rozrządu z zestawu C.3522

- do Renault Clio III, Laguna II, Scenic II, Megane II
- kody silników K4M 716/760/761/766/782/800/801/ 

812/813

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 217,0

 zł 323,0

 zł 458,0

 zł 106,0

 zł 49,0
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Nr 3385     Zestaw do usuwania wtryskiwaczy, 16 szt.
- do prawidłowego montażu i demontażu dysz wtryskowych i wtryskiwa-

czy 
- szczególnie dla silników VW, Audi, Seat, Skoda 
- do silników benzynowych i wysokoprężnych FSI, SDI i TDI 
- do systemów Common Rail i pompowtryskiwaczy 
- gwinty mocujące pasują do typowych młotków bezwładnościowych

Nr 3390     Wyciągacz wtryskiwaczy
- do prawidłowego montażu i demontażu wtryskiwaczy Diesla 
- szczególnie dla silników VW, Audi, Seat i Skoda 
- do silników w systemem wtryskiwaczy SDI i TDI 
- do systemów Common Rail i pompowtryskiwaczy 
- przystosowany do współpracy ze ściągaczami  

bezwładnościowymi

 zł 430,0

 zł 630,0
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Nr 3330     Wyciągacz igły wtryskiwacza
- do systemów Common Rail producentów Bosch, Delphi,  

Denso i Siemens
- nie ma potrzeby wiercenia

Nr 3344     Zestaw do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy
- do wtryskiwaczy Diesla
- do czyszczenia gniazda i kołnierzy gniazda wtryskiwaczy   
- do usuwania podkładek miedzianych 
- z pilotem centrującym do długich i wąskich gniazd 
- ze szczotkami do komory spalania 
- uniwersalny zestaw pasuje do wielu systemów producentów takich  

jak Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen, Renault, Fiat, Iveco 
- nadaje się również do wielu innych samochodów osobowych i ciężarowych

W zestawie: 
1x urządzenie podstawowe z pierścieniem i sprężyną dociskową 
1x frez do gniazda 180°, Ø 19/17/15 mm 
1x frez do gniazda 180°, Ø 17 mm
1x frez do gniazda 120°, Ø 17 mm 
1x stożek centrujący, Ø 18 - 20,5 mm 
1x stożek centrujący, Ø 16 - 21,5 mm 
1x stożek centrujący, Ø 18 - 24,5 mm 
1x wyciągacz podkładek pod wtryskiwaczem 
1x bit z elastycznym uchwytem 
2x szczotki do czyszczenia gniazd w głowicy cylindra 
2x szczotki do wtryskiwaczy 
1x uchwyt do szczotek 
1x przyrząd montażowy 
6x uszczelniacze

Nr 3344/5      Szczotka do gniazd 
                                 wtryskiwaczy
- z zestawu C.3344
- długość 300 mm, wymiar roboczy  

100 x 8.5 mm

Nr 3344/7      Szczotka do gniazd 
                                wtryskiwaczy
- z zestawu C.3344
- długość 85 mm, wymiar roboczy 25 x 19.5 mm

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 1142,0

 zł 41,0

 zł 31,0
 zł 135,0
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Nr 2087     Zestaw do demontażu złamanych świec żarowych
- bogaty zestaw dla najczęściej spotykanych świec żarowych na rynku
- specjalnie dla świec żarowych z gwintem M8x1.0, M10x1.0 i M10x1.25 
- pozwala na znaczną oszczędności czasu i kosztów
- zestaw zawiera 9 różnych adapterów dla prawidłowego dopasowania  

do wymagań
- extra długie wiertła i gwintowniki
- łożyskowane adaptery
- extra długie trzpienie
- ząbkowane uchwyty

W zestawie: 
1x gwintownik M3x0.5, długość 100 mm
1x gwintownik M4x0.7, długość 100 mm 
1x wiertło 2.5x120 mm 
1x wiertło 3.3x140 mm
1x trzpień z chwytakiem M3x0.5, długość 180 mm 
2x trzpień z chwytakiem M4x0.7, długość 180 mm 
1x trzpień z chwytakiem M3x0.5
2x trzpień z chwytakiem M4x0.7
1x adapter do gwintu M8x1.0
1x adapter do gwintu M10x1.0
1x adapter do gwintu M10x1.25
3x adapter mocujący do gwintu M8x1.0
3x adapter mocujący do gwintu M10x1.0
3x adapter mocujący do gwintu M10x1.25

Nr 4503      Klucze do alternatorów 30 cz.
- do montażu i demontażu sprzęgieł alternatora
- uniwersalny zestaw, pasuje do wielu typowych kół pasowych 
- nadaje się również do sprężarek klimatyzacji innych elementów  

z piastami

W zestawie: 
12x adaptery do sprzęgieł na kołach zębatych
8x nasadek trzpieniowych
8x bitów
2x adaptery do bitów

1. Dobrać wiertło do średnicy złamanej  
świecy i przewiercić.

3. Wkręcić do świecy trzpień  
z chwytakiem.

2. Nagwintować gniazdo świecy.

4. Wykręcić chwytakiem zerwaną świecę z  
głowicy cylindrów blokując kluczem wkręcony  
adapter.

 zł 814,0

 zł 531,0
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Nr 4661     Zawór zwrotny udarowy
- do ręcznego odpowietrzania przez jedna osobę systemów  

hamulcowych pneumatycznych i hydraulicznych 
- skutecznie zapobiega przedostawaniu się powietrza do  

układu hamulcowego
- do instalacji w samochodach osobowych, dostawczych i motocyklach
- nadaje się również do sprzęgieł hydraulicznych

Nr 4756      Szczypce zaciskowe do przewodów, 
                          odgięte 90°, 3 szt.
- do węży chłodnicy, przewodów paliwowych, itp.

W zestawie: 
1x szczypce o długości 155 mm, do przewodów do Ø 15 mm
1x szczypce o długości 165 mm, do przewodów do Ø 25 mm
1x szczypce o długości 225 mm, do przewodów do Ø 45 mm

Nr 5332      Wyciągacz zamków drzwi
- do montażu i demontażu siłownika zamka w przednich drzwiach
- nie ma potrzeby zdejmowania paneli drzwiowych 
- do samochodów Renault Megane i Scenic

Nr 5041      Uniwersalny adapter do testerów  
                         systemów chłodzenia
- nadaje się do wszystkich systemów chłodzenia 
- odpowiedni dla średnic od 30 mm do 50 mm z wymiennymi elementami 

uszczelniającymi 
- solidna metalowa konstrukcja
- uszczelki wymienne po zużyciu
- uzupełnienie Testera ciśnienia systemów chłodzenia C.355A

W zestawie: 
1x adapter z uszczelką, Ø 30-35 mm
1x uszczelka, Ø 35-40 mm
1x uszczelka,Ø 40-45 mm
1x uszczelka, Ø 45-50 mm

Nr 3729     Szczypce do klipsów tapicerki
- Do delikatnego usuwania klipsów mocujących np. 

tapicerkę drzwi, kokpit, zderzaki gumowe, kołpaki
Nr 1339      Przymiar pomiarowy giętki i 
                         magnetyczny
- idealny do fotodokumentacji zarysowań,  

wgnieceń, wypadków itp
- do pomiaru nierównych, okrągłych  

i łamanych wymiarów 
- długość 600 mm, szerokość 20 mm

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 192,0

 zł 90,0

 zł 82,0

 zł 188,0

 zł 82,0

 zł 25,0



Magazyn Warsztatowy18

Nr 4215      Nasadki magnetyczne do korków oleju, 15 szt.
- magnes zapobiega wypadaniu korków spustu oleju 
- wejście 3/8"

W zestawie: 
6x nasadek imbus: 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 21 mm
6x nasadek 6-kątnych: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 mm
2x nasadki kwadratowe: 8 / 10 mm
1x nasadka Torx: T45

Nr 4250/1
Klucze uniwersalne do filtrów oleju,  
60-80 mm

Nr 4854
Klucz do filtra paliwa, SW 27
- do odkręcania filtrów paliwa bez ryzyka  

uszkodzenia plastikowej pokrywy 
- nadaje się do dokręcania kluczem dynamome-

trycznym
- napęd 1/2" 
- do Peugeot i Citroen, 2,0 / 2.2L silniki HDI 
- również do podobnych silników Fiat, Ford, 

Lancia, Mitsubishi, Volvo

Nr 4259
Klucz do filtra oleju, SW27, 12-kątny
- do odkręcania pokrywy filtra oleju w miejscach 

trudnodostępnych 
- nadaje się do dokręcania kluczem dynamomet-

rycznym
- napęd 1/2" 
- do Peugeot i Citroen, 2,0 / 2.2L Silniki HDi
- do Ford 2,0 / 2.2L silniki TDCi 
- do silników o kodach DW10C i DW12C

Nr 4250/2
Klucze uniwersalne do filtrów oleju, 
80-110 mm

Nr 4250/3
Klucze uniwersalne do filtrów oleju, 
104-150 mm

Klucze uniwersalne do filtrów oleju
- samozaciskowe 
- ząbkowane szczęki dla uniknięcia poślizgom 
- do pracy prawo- i lewostronnej 
- napęd 1/2" i SW21

 zł 405,0

 zł 400,0

 zł 88,0

 zł 278,0

 zł 29,0

 zł 597,0
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Nr 3996 / BE      Pojemnik do oleju skrzyni biegów, 7.5l
- do przechowywania olejów przekładniowych o różnej lepkości
- służy do usuwania olejów przekładniowych, podczas opróżniania zbiornika
- pasuje do pompy oleju C.3996
- zalecana współpraca z pompą C.3996 co wystarcza do usuwania płynów

Nr 9900      Miska extra płaska do płynów, 30L
- wszechstronne zastosowanie, np. dla oleju, płynu chłodzącego, itp.
- niski profil, tylko 125 mm (z kółkami)
- długość 850 mm x szerokość 600 mm 
- z 4 kołami
- z ekranem

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 270,0

 zł 490,0
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Nr 5051      Nasadki trzpieniowe imbus, 10 szt.
- wersja bardzo krótka

W zestawie: 
5x nasadek, 1/4", długość 28 mm: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm 
3x nasadki, 3/8", długość 32 mm: 12 / 10 / 14 mm 
2x nasadki, 1/2", długość 45 mm: 17 / 19 mm

Nr 2073     Nasadki do świec żarowych, 3 szt.
- płaski rowek umożliwia pracę ze świecami z przewodami 

elektrycznymi
- długość 50 mm 
- napęd SW 10

W zestawie: 
1x nasadka do świec 8 mm
1x nasadka do świec 9 mm
1x nasadka do świec 10 mm

Nr 5066      Nasadki trzpieniowe Torx, 12 szt.
- wersja bardzo krótka

W zestawie: 
6x nasadek, 1/4", długość 28 mm: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 
5x nasadek, 3/8", długość 32 mm: T30 / T40 / T45 / T50 / T55 
1x nasadka, 1/2", długość 45 mm: T60

Nr 4076      Zestaw nasadek czołowych, 6-kątne, 8 szt.
- do dużych nakrętek w miejscach trudno dostępnych 
- w pojazdach, maszynach budowlanych, silnikach morskich, itp.
- stal chromowo molibdenowa (z wyjątkiem nasadki 1/2")

W zestawie: 
1x nasadka pazurowa, 1/2", 33 mm
1x nasadka pazurowa, 1/2", 36 mm
1x nasadka pazurowa, 3/4", 38 mm
1x nasadka pazurowa, 3/4", 41 mm
1x nasadka pazurowa, 3/4", 46 mm
1x nasadka pazurowa, 3/4", 50 mm
1x przedłużka 1/2", 125 mm (stal chromowo wanadowa)

 zł 106,0

 zł 82,0

 zł 95,0

 zł 556,0
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Nr 1177      Szczypce uniwersalne 280 mm, proste

Nr 1182      Szczypce uniwersalne 260 mm, odgięte 90°

Nr 5762      Nitownica
- wysoka moc, długość ramienia 265 mm 
- długość 320 mm 
- ergonomiczne, 2 komponentowe uchwyty 
- z magazynkiem 
- do nitów aluminiowych i stalowych: Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm

Nr 1181      Szczypce uniwersalne 
                      275 mm, odgięte 45°

Nr 1183     Zestaw szczypiec uniwersalnych 
                      długich, 3 szt.
- bardzo długie
- powierzchnie chwytające ząbkowane

W zestawie: 
1x szczypce uniwersalne 280 mm, proste
1x szczypce uniwersalne 275 mm, odgięte 45°
1x szczypce uniwersalne 260 mm, odgięte 90°

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 29,0

 zł 29,0

 zł 203,0

 zł 29,0

 zł 95,0
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Nr 7029     Wózek warsztatowy, pusty 
                         6 szuflad, waga 41 kg

Nr 7029/235
Wózek warsztatowy + 235 narzędzia
- 6 szuflad: 5 płaskich, 1 wysoka
- blat roboczy z maty piankowej o grubości 10 mm 
- nośność każdej szuflady: 25 kg
- szuflady wysuwane w 100% 
- prowadnice łożyskowane
- centralny zamek z 2 kluczami
- kwadratowe otwory po obu stronach 
- możliwość montażu akcesoriów 
- uchwyty zamontowane po obu stronach
- całkowite obciążenie: 300 kg
- 2 kółka obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
- 2 kółka stałe Ø 125 mm
- wymiary wewnętrzne szuflad płaskich: 75 x 570 x 400 mm
- wymiary wewnętrzne szuflady wysokiej: 150 x 570 x 400 mm
- wymiary wózka: 845 x 680 x 459 mm (wys. x szer. x głęb.)
- w zestawie 6 mat w szufladach

Moduł 
- podwójna pianka poliuretanowa
- odporne na chemikalia
- wymiary 1/3: 36 x 185 x 395 mm  

(wys. x szer. x głęb.)
- wymiary 2/3: 36 x 375 x 395 mm  

(wys. x szer. x głęb.)

Nr 7300     

Zestaw kluczy, 25 sztuk 
- Chromowane, polerowane główki   

25 kluczy:  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nr 7270 Zestaw szczypiec,  
 4 szt.  
1x szczypce do rur 240 mm 
1x półokrągłe 200 mm 
1x uniwersalne 180 mm 
1x obcinaczki boczne 160 mm 

 zł 1485,0

 zł 3319,0

 zł 156,0

 zł 120,0
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Nr 7933      Półka dodatkowa
- dodatek do wózka warsztatowego C.7029
- do przechowywania aerozoli, wkrętaków itp.
- wymiary: 120 x 320 x 90 mm (wys. x szer. x głęb.)

Moduły  
- 3/3 wypełnienia szuflady
- podwójna pianka poliuretanowa
- odporne na chemikalia
- wymiary: 36 x 560 x 395 mm (wys. x szer. x głęb.)

Nr 7100     Zestaw narzędzi, 85 szt. 
1/4": 
6x długich nasadek Super-Lock, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 
13x nasadek Super-Lock 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 
5x nasadek Torx–E: E4, E5, E6, E7, E8 
3x przedłużki 50, 100, 300 mm 
1x grzechotka / 72 zęby 
1x przegub 
1x uchwyt wkrętakowy   
3/8": 
6x długich nasadek Super-Lock, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 
10x nasadek Super-Lock 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 
6x nasadek Torx-E: E10, E11, E12, E14, E16, E18 
1x przedłużka 125 mm 
1x grzechotka / 72 zęby 
1x przegub   
1/2": 
5x długich nasadek Super-Lock 16, 17, 18, 19, 22 mm 
17x nasadek Super-Lock  
   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 
3x nasadek Torx E: E20, E22, E24 
2x przedłużki 125, 250 mm 
1x grzechotka / 72 zęby 
1x przegub 
1x zabierak do pokrętła

Nr 7200     Nasadki trzpieniowe, 87 szt.  
1/4": 
9x pięciokątnych TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50 
8x torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 
3x płaskie 4, 5.5, 6.5 mm 
3x krzyżakowe PH0, PH1, PH2 
2x krzyżakowe Pozidriv PZ1, PZ2 
5x imbus 3, 4, 5, 6, 8 mm 
1x adapter do bitów 1/4"  
1/2": 
6x imbus, długie 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 
6x wielowpust, długie M5, M6, M8, M10, M12, M14 
6x Torx, długie: T25, T27, T30, T40, T45, T50 
9x Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 
7x imbus: 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm 
6x wielowpust: M5, M6, M8, M10, M12, M14 
1x 1 adapter do bitów 8 mm   
9x bitów, 8 mm, Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 
1x adapter do bitów 3/8" na 8 mm 
5x adapterów: 1/2"x3/4", 1/2"x3/8",  
 3/4"x1/2", 1/4"x3/8", 3/8"x1/2", Nr 7250 Wkrętaki, klucze trzpieniowe,  

 34 szt.
15 wkrętaków:
5x płaskich 3x60, 6.5x38, 5.5x100, 6.5x125, 8x150 mm
4x krzyżakowe Phillips. PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x125
6x Torx: T10x80, T15x80, T20x100, T25x100, T27x125, T30x125  
1x uchwyt magnetyczny,
1x zestaw kluczy trzpieniowych imbus z kulką: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1x zestaw kluczy trzpieniowych Torx: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Wszystkie ceny brutto zawierają podatek VAT

 zł 71,0

 zł 573,0

 zł 519,0

 zł 378,0
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Nr 5030     Refraktometr 4 w 1
- nowy model, teraz również do pomiaru jakości AdBlue® 
- regulowany okular
- z kalibracją
- zawiera 2 pipety 
- do pomiaru: 

mieszanek przeciw zamarzaniu (propylenu i etylenu) 
zawartości wody w płynach do spryskiwaczy  
stężenia kwasu w akumulatorach  
(stan naładowania akumulatora) 
jakości płynów AdBlue®

Nr 9299     Lutownica gazowa, wielofunkcyjna
- zasilana gazem Butan z zapłonem Piezo
- kompaktowa i lekka konstrukcja
- idealna do mobilnego stosowania w miejscach trudno dostępnych
- wszechstronna, np. do lutowania, kurczenia, spawania lub cynowania 
- bezstopniowa regulacja temperatury

Dane techniczne: 
wydajność: 30 - 125 W
temperatury do lutowania / grzania / cięcia: 250 ~ 500° C.
temperatura bez stopki: 1300° C
pojemność zbiornika: 20 ml
paliwo: gaz butan (100%)

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto i 
zawierają podatek VAT. 
Ważność poprzednich cen wygasa z chwilą publikacji niniejszej 
broszury. 
Zastrzegamy sobie możliwość błędów drukarskich i nieścisłości. 
Wszystkie elementy w prospekcie emisyjnym są dostępne tylko 
do wyczerpania zapasów.
Sprzedawane tylko przez autoryzowanych sprzedawców. 
Projekt Richardo Prager  
Tłumaczenie Michał Luka. 
© Copyright 2013 by Prager & Co KG.
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