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Ref.: HU23080

new

Ref.: HU23085

WIDEOSKOP 5.5MM    
• Doskonały stosunek ceny do jakości
• Zawiera wszystkie najważniejsze funkcje
• Wymienna sonda 5,5 mm, możliwość wymiany sondy na 

inne średnice sond: 3 mm, 4,5 mm, 4,9 mm, 6mm
• Nowa unikalna konstrukcja, ergonomiczne zasilanie 

sondy. Duży 3,5’’ ekran z maksymalną ilością funkcji 
wideoskopu.

• Cyfrowy zoom 2x 3x 4x 5x
• Obracana kamera o kąt 34°, 46°, 56°
• Możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania fi lmów (karta 

pamięci, która może pomieścić więcej niż 25000 zdjęć lub 
fi lmów)

• Oraz wiele innych funkcji

WIDEOSKOP 4,9MM    
• Sonda 2 w 1, możliwość przełączenia obrazu w przód na 

obraz boczny, podświetlenie LED
• Zawiera wszystkie najważniejsze funkcje
• Wymienna sonda 4,9 mm
• Nowa unikalna konstrukcja, ergonomiczne zasilanie 

sondy.
• Duży 3,5’’ ekran z maksymalną ilością funkcji wideos-

kopu.
• Cyfrowy zoom 2x 3x 4x 5x
• Obracana kamera o kąt 34°, 46°, 56°
• Możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania fi lmów (karta 

pamięci, która może pomieścić więcej niż 25000 zdjęć 
lub fi lmów)

• Oraz wiele innych funkcji
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Brutto 
1287,00 

zł

Brutto 
1789,00 

zł
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TESTER AKUMULATORÓW 12V Z CYFROWYM 
WYŚWIETLACZEM   
• Jasny wyświetlacz cyfrowy w technologii LED. Łatwy w użyciu 12V miernik poziomu 

baterii, wystarczy wcisnąć jeden przycisk, test wykonuje się w ciągu 10 sekund. 
• Testuje wartości znamionowe akumulatora w zakresie 200 - 1000 CCA.
• Testuje 12-woltowe systemy ładujące i rozruszniki silnikowe. 

Ref.: HU50888

FREZY DO GNIAZD 
WTRYSKIWACZY    

ŚCIĄGACZ 
WYCIERACZEK     

Ref.: HU44002Ref.: HU41004

Brutto 
279,00 

zł

Brutto 
82,00 

zł

Brutto 
164,00 

zł

• Do czyszczenia gniazda wtryskiwaczy z nagaru i korozji, czynność 
konieczna przed każdym ponownym montażem wtryskiwacza w 
bloku, zapobiega nieszczelnościom, które powodują wypalanie 
gniazda i niszczenie bloku silnika. Frezy wykonane z bardzo twardej 
stali SKD11 o wysokiej jakości. 

• Pokrętło, pilot, 15mm universalny płaski, 17mm płaski do Delphi i 
Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford), 17mm skośny do Fiat/Iveco i Ford , 
19mm płaski do Bosch (Mercedes CDI), 19mm skośny do Fiat/Iveco. 

• Bardzo łatwy w użyciu ściągacz wycieraczek z regulowanym 
rozstawem ramion.

• Mosiężny trzpień nie uszkadza zaciskanych części.

www.narzedzie.pl



www.hubitools.com

PRZYRZĄD DO PODTRZYMANIA DANYCH KOMPUTERA      
• Zapobiega utracie danych w pokładowym systemie elektronicznym przy odłączaniu akumulatora.
• Napięcie 12V DC 
• Ochrona przeciwprzepięciowa. 
• Chroni przed odwrotną polaryzacją. 

Ref.: HU35001

Ref.: HU285
TESTER 
CIĄGŁOŚCI 
PRZEWODÓW 
624V  
• Zasilianie z akumula-

tora.
• Badanie polaryzacji.
• Badanie ciągłości.
• Ochrona przed zwar-

ciem.
• Testuje napięcie 6V - 

24V DC.

ŁOŚCI 
EWODÓW

z akumula-

ryzacji.
ści.

war-

V - 

MPUTERA      
akumulatora.

Ref.: HU35001

Ref.: HU31013
PRÓBNIK NAPIĘCIA  024V      
• Próbnik napięcia z 4m kablem do testowania obwodów 

elektrycznych samochodów. 
• Badanie polaryzacji, przerwy w obwodzie.
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
• Sygnał dźwiękowy.
• Latarka LED do ułatwienia pracy w ciemnych miejscach
• Obracana kamera o kąt 34°, 46°, 56°
• Do automatycznych drzwi i szyb, elektronicznych silników, wycieraczek, zaworu 

magnetycznego, pompy oleju i dyszy oleju ... 

Brutto 
172,00 

zł

Brutto 
80,00 

zł

Brutto 
164,00 

zł
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Ref.: HU70906SA

Ref.: HUM030602

Ref.: HU70906SA

POMPA MITYVAC 01 
BAR, ZESTAW      
• Wykonana ze specjalnie utwardzonego 

PCV, manometr obracany o 360 stopni 
wytwarza ciśnienie 0 - 1000 mBar. 

• W zestawie komplet najbardziej popu-

Ref.: MI8000PŁYN DO BADANIA 
SZCZELNOŚCI CYLINDRA      
• Służy do kontroli szczelności układu 

chłodzenia i szczelności cylindrów, wskazuje 
obecność gazów spalinowych. 

• może być używany z: testerami szczelności 
cylindrów oraz testerami szczelności 
układów chłodzenia. 

Ref.: AB70587

Brutto 
34,00 

zł

Brutto 
188,00 

zł

larnych adapterów, 
przewodów, pojemnik 

• W zestawie komplet 
najbardziej popularnych 
adapterów, przewodów, 
pojemnik.
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