ZIMSKA AKCIJA ZA
PRAVE MOJSTRE
2022/2023

Katalog orodja in opreme
Akcija velja do 31. 3. 2023, oz. do prodaje zalog.

Delovna LED luč

z Bluetooth zvočnikom
in mikrofonom
Svetilnost 500 Lumnov, 10-vatna COB LED + 1 x 5-vatna LED
svetilka, brezstopenjska zatemnitev, Bluetooth zvočnik in
mikrofon, omogoča prostoročno telefoniranje ter poslušanje
vaše najljubše glasbe ali drugih vsebin med vašim delom,
prikazovalnik za prikaz lumna in stanja napolnjenosti, 270°
upogljivo magnetno stojalo, zaščitena pred brizgano vodo v
skladu z IP65, do 3-urno trajanje svetenja, ohišje iz odpornega
polikarbonata, prevlečeno z visokokakovostno gumo.

Kat. št.: 150.4500
Akcijska cena

49,90 € + DDV

Fotografije so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne
odgovarjamo. Pred naročilom preverite ceno in zalogo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

2022/2023
OPREMA - DVIGALA
DVIGALO DVOSTEBERNO
SUPERLIFT 4000 B

DVIGALO DVOSTEBERNO
SUPERLIFT 4000 U

Elektro hidravlično, nosilnost 4000 kg, spodnja povezava, zahvaljujoč
postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožju
je idealno za uporabo v delavnicah z omejeno višino prostora. Brez
elementov, ki povezujejo dvižne stebre na vrhu, omogoča dvigovanje
vozil (zlasti gospodarskih vozil) brez omejevanja njihove višine.
Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo
asimetrično postavitev vozila na dvigalo, kar pomeni, da je mogoče
dvigniti večino vozil - od segmentov A ali B, do dolgih kombijev,
terencev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta
adapterjev za dvižne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred
poškodbami. Opcijsko - z okvirjem za slaba tla - 007935019990.
Višina dviga 1930 mm, min višina blazinice 90 mm, dolžina dvižne
roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, širina med stebri 2780 mm.

Elektro hidravlično, nosilnost 4000 kg, zgornja povezava,
zahvaljujoč vgradnji hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje tudi vozil
z nizkim podvozjem. Dvodelne in tridelne roke s širokim
razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitev
vozila na dvigalo, kar pomeni, da lahko dvignete večino
vozil od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, SEV-jev
in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta
adapterjev za dvižne blazinice (70 in 200 mm), zaščitne
pokrove za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami.
Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm,
širina med stebri 2890 mm.

Kat. št.: 007935018165

Kat. št.: 007935018175

Akcijska cena

Akcijska cena

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

1.950,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 3 TONE
Elektro hidravlično, 4 cilindri, brez mehanske blokade,
gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje
blokad, zasnovano za montažo na tla, varno krmiljenje
dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravlično
napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali
preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob
končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW,
400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000
mm, 220 V ali 380 V.

Kat. št.: PN3000A
omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

2.250,14 € + DDV

MOBILNO DVIGALO
ŠKARJASTO, 3 TONE
Elektro hidravlično, nizki dvig z možnostjo premikanja,
stabilna nosilna konstrukcija, mehansko varovanje
s pnevmatskim sproščanjem, platforme nastavljive
po dolžini in mehansko sinhronizirane, mehansko
zaklepanje višine s pnevmatskim sproščanjem,
standardni gumijasti distančniki, varnostne naprave v
skladu z EN1493: 2010, motor 2,2 kW, 400 V / 50 Hz,
priklop 6-8 bar, višina dviga 110-1000 mm, platforme
1400-1900 mm.

Kat. št.: PN3001D
omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

Akcijska cena

od 2.990,00 € dalje + DDV

1.999,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO,
3,2 TON

DVIGALO DVOSTEBERNO,
3,2 TON

Primerno za tla s slabšo nosilnostjo, asimetrična
izvedba z navojnim vretenom, spodnja povezava
z verigo, sprednje 3 stopenjske roke omogočajo
dvig osebnih in večjih vozil (npr. terenska vozila),
avtomatsko mazanje glavne matice.

Elektro mehansko, zgornja povezava, asimetrične
3 stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in
večjih vozil (npr. terenska vozila), glavna matica iz
brona, zagotovljeno uravnoteženo in enakomerno
dviganje tudi v primeru asimetričnega obremenitve,
preprečen prenos upogiba na vretena in matice,
samodejno zaklepanje/odklepanje rok. Najmanjša
višina podloge 95 mm, notranja širina med stebri
2500 mm, višina dviga 2000 mm, skupna širina
dvigala 3125 mm, podloga D=120 mm H=95/135
mm, ‘’K’’ sistem za hitro menjavo puš.

Kat. št.: SDC2306C3
omejena zaloga
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.349,04 € + DDV

Kat. št.: SDE2337K
Akcijska cena

2.990,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO,
3,5 TON

DVIGALO ŠKARJASTO,
3,5 TON

Elektro mehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični
2-kratnimi teleskopski roki, idealno za cenovno ozaveščeno
in zahtevno avtomobilsko delavnico, prilagodljiva širina
vgradnje, enostavna kabelska povezava med stebri se lahko
namesti v tla ali prek kabelskega mostu na vrhu med stebri.
Čas dviga/spuščanja 88 s, priključek za stisnjen zrak, 220 V
vtičnica serijsko vgrajena na steber, sprednje roke 570-1160
mm, zadnje roke 940-1495 mm, za dvig osebnih avtov,
kombijev.

Nosilnost 3500 kg, Hyperflow tehnologija s
4 cilindri, brez pnevmatskih blokad, možnost
vgradnje na ali v tlak, nastavljiva širina montaže,
vsi sorniki z nastavkom za mazanje ploščadi ob
končni fazi spusta, platforme 1460-2160 mm,
motor 2,6k W, 400 V, višina dviga 110-2000 mm,
čas dviga 35 s, čas spusta 30 s.

Kat. št.: SL235.6000124D-7016

Kat. št.: JLB035.0021000D

omejena zaloga

omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

Akcijska cena

4.390,00 € + DDV
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5.590,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

DVIGALO DVOSTEBRNO, 4,5 TON
Elektro hidravlično, nosilnost 4500 kg, popolna
sinhronizacija med stebri ne glede na razporeditev
tovora, samonadzorovana hitrost spuščanja,
avtomatsko zaklepanje, štiri tristopenjske roke, ki
omogočajo dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo
medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna
višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga
2006 mm, širina med stebri 2670 mm, tristopenjske
roke 772-1436 mm.

DVIGALO ŠKARJASTO,
5,5 TON SUPERLIFT
Vgradno ali navozno, z odprtino za sprednje vrtljive plošče,
zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim
dvigalom z nosilnostjo 3000 kg. Hidravlični pogon omogoča
udobno in ekonomično delovanje - čas dviga v polno višino
ne presega 55 sekund, spuščanje po sprostitvi zavor pa ne
zahteva električne energije. Poleg tega je žerjav opremljen
z LED osvetlitvijo in žičnim daljinskim upravljalnikom, kar
omogoča upravljanje žerjava od kjer koli.

Kat. št.: SDH370.45LIK
omejena zaloga

Kat. št.: 007935018210

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

Akcijska cena

4.250,00 € + DDV

7.990,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 TON

OPTIKA SPTD2.0WIFI

Vertical rise, dvojne škarje za enostavnejše delo,
platforme dolžine 5,4 m pripravljene za nastavitev
podvozja, odprtina za sprednje vrtljive plošče, zadaj
drsne plošče, dvigalo z velikimi ploščami in trdno
strukturo, ki zagotavljajo največjo togost in delovno
stabilnost, pomožno dvigalo 4 tone.

Nov koncept naprave za poravnavo koles CCD s tabličnim
računalnikom preko WIFI povezave, popolna prenova
merilnih glav, nov koncept za shranjevanje merilnih glav
in spon, popoln prenos programske opreme na iOS in
Android z novo grafiko ter animacijo, priložen robustni
tablični računalnik Android, možnost dodajanja ene
slike z detajli vozila na končno poročilo, možnost
pošiljanja končnega poročila stranki neposredno
preko e-pošte. Opcijsko: zadnje drsne plošče,
3 točkovne hitre spone in drugo.

Kat. št.: SF8502.54I/LT

Kat. št.: SPTD2.0WIFI

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

Akcijska cena

Ceno preverite v najbližji poslovalnici.

od 5.990,00 € dalje + DDV

OPTIKA 3D HPA C880

OPTIKA 3D

Visokokakovosten sistem 3D kamer, ki se lahko sam prilagaja
zunanjim svetlobnim razmeram, 4-točkovna držala velikosti
11” do 25”, centralna procesna enota (PC), nameščena na
stebru, italijanski dizajn, osebni računalnik z operacijskim
sistemom Windows 7, profesionalno programsko opremo za
poravnavo koles in mednarodno bazo podatkov o vozilih,
hiter in enostaven nadzor parametrov poravnave koles,
brez kompenzacije, animacije prilagajanja za enostavno
poravnavo koles (opcija), merjenje naravnanosti koles z
metodo kotalne kompenzacije, baza podatkov več znamk
z več kot 15.000 vozili, možnost vnosa novih vozil v
bazo podatkov, stenski komplet za pritrditev držal in
pasivnih zaslonov, par mehanskih obračalnih plošč s
kompenzacijskimi adapterji, dvigalo za premikanje
kamere gor/dol za priročno upravljanje dvigala, mobilni
voziček za držala in pasivne zaslone, sistem s pomočjo
kamere za pravilno vožnjo.

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z
dvigalom, Bluetooth prenos podatkov med senzorji in konzolo, vodena
programska oprema, oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami,
tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah,
shranjevanje položaja kolesa v »Run Out« in »Quick Run Out«, brez
kompenzacije, slovenski jezik, krmilna enota z računalnikom,
TFT monitorjem 22, tiskalnik, avtomatski polnilec baterij,
par hitre spone za pritrditev kamer na dvigalo, 2 senzorja,
3 točkovne spone s tarčo, hitro vpenjanje samocentrirnih
spon na pnevmatike, brez dotikanja kovinskih delov
na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124
vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana,
spremljanje vodenja nastavitev na kameri brez
uporabe monitorja, WI-FI povezava, libela na
tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilnost z ADAS
sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze
podatkov, priložen dodatni set baterij.

Kat. št.: 007941000211

Kat. št.: ARD32HPR.3

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

7.890,00 € + DDV

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

11.950,00 € + DDV

PODLOGA ZA DVIGALO

NAVOZNA RAMPA

Za dvostebrna dvigala SPACE, RAVAGLIOLI,
BUTLER, Grazia, UB, Ø 120 mm.

Univerzalna gumijasta podloga za škarjasto
dvigalo, idealna v primeru dviga športnih
avtomobilov, oz. vozil z okvarjenim vzmetenjem.
Dimenzije 1000 x 500 x 50 mm.

Kat. št.: 6471
Akcijska cena

Kat. št.: GG-D1000.H50

11,94 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

GRATIS
Kat. št.: Z3703

Voziček SW Stahl
v vrednosti 629,90 € + DDV

DVIGALA - DELI

Akcijska cena

89,00 € + DDV
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2022/2023
OPREMA - VULKANIZACIJA
CENTRIRNI STROJ

CENTRIRNI STROJ

Profesionalni stroj za uravnoteženje pnev-matik priznanega
italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA
19«. Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova.
Ustavitev v položaju neuravnote-ženosti. Samodejno
merjenje razdalje in pre-mera platišča ter izbira med 7
programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program
za leplenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer
10” - 30” (10”- 26” samodejno), širina 1,5” - 22”. Natančnost
merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/minuto
<100. Izdelano v Italiji.

Barvni monitor full HD 22’’, industrijski računalnik s
statično 3D grafiko trdega diska, maksimalni premer
koles 44 palcev, samodejni cikel, hitrost rotacije >100
rpm, pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna
ustavitev koles, ultrazvočni merilnik širine koles, laserski
kazalec za pozicioniranje uteži, premer platišča do 30’’,
stožci in centrirna puša, program za leplenje uteži za
krake platišča, program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT,
teža platišča do 80 kg, premer 10”-30”, širina 1,5” - 22”,
natančnost merjenja 1 g, trajanje merilnega cikla 6
sekund, dvigalo za pnevmatike GAR325 (opcijsko).

Kat. št.: ER250R

Kat. št.: ERP280WS

Akcijska cena

Akcijska cena

Cena velja do prodaje zalog.

Cena velja do prodaje zalog.

2.199,00 € + DDV

ROKA ZA
MERJENJE ŠIRINE
Za ER250R, ER238R, ER236R, ER238RFM,
za 3. parameter.

Kat. št.: GAR301
Akcijska cena

329,00 € + DDV

4.899,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ
Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu
zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejni
preklop v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje
meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za
uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritev širine
platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in
LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitev platišča. Program
za leplenje uteži za kraki platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program
varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10”
- 30” (10” - 26” samodejno), širina 1,5” - 22”. Natančnost merjenja 1 g.
Trajanje merilnega cikla 6 sekund.

Kat. št.: ER255WS

Kat. št.: ERP255WS

Akcijska cena

Akcijska cena

Pnevmatsko vpetje platišča.

Cena velja do prodaje zalog.

3.299,00 € + DDV

3.699,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ WB1024

CENTRIRNI STROJ HC1024FA

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5
ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje
lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje,
hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund,
polmer platišč 10” - 24” (256 - 610 mm), glasnost
<70db, LCD ekran, zanesljiv uporabniški vmesnik.

17’’ LED monitor, natančnost ±1g, hitrost rotacije
200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč
10” - 24” (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev,
glasnost <70db, širina platišč 1.5” - 20” (40 - 510
mm), enostaven programski sistem. Enostavna
zasnova gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih
centrirnih programov (statični, dinamični), ALU
programi, optimizacija, avtomatsko merjenje
lastnosti pnev-matik/platišč, avtomatsko
kalibriranje in avtodiagnoza.

Kat. št.: 007935017275
Akcijska cena

Kat. št.: 007935017805
Akcijska cena

1.059,00 € + DDV

1.550,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ,
DVOJNA HITROST - 22’’

MONTIRNI STROJ,
DVOJNA HITROST - 24’’

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER.
Trdna konstruk-cija zagotavlja varne in ustrezne delovne
pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta.
Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč
10” - 22”. Širina koles maksimalna 12”, premer največ 1050 mm
(41”). Opcijsko pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z
pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in
ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne
plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi
do 381 mm širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino
oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov
pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10” - 24”. Vrtljivost do
1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno
upravljanje s pnevmati-kami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

Kat. št.: GA2441V.22

Kat. št.: GA2641D.24

Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

2.049,00 € + DDV
Kat. št.: GA2441IV.22

Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

2.390,00 € + DDV
Kat. št.: GA2641ID.24

S podpihom.

S podpihom.

Akcijska cena

Akcijska cena

2.599,00 € + DDV
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2.990,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

MONTIRNI STROJ,
INVERTER MOTOR - 26’’

POMOŽNA ROKA ZA
MONTIRNI STROJ SPACE

S podpihom. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja
visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina
stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do
431 mm širine. Stranska ličilna lopata prilagodljiva v dveh
položajih za hitrejše delo. Mehanizem za ločevanje platišča
z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost,
da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča
z 12« - 26«. Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka
PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP
in RUNFLAT.

Omogoča lažjo demontažo in montažo
nizkoprofilnih in run flat pnevmatik.
Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik.

Kat. št.: GA2645ID.26
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

3.199,00 € + DDV

POMOŽNA ROKA ZA
MONTIRNI STROJ SPACE

Kat. št.: PLUS73
Akcijska cena

759,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ TC12232V

Ojačana struktura. Izboljšana učinkovitost
obremenitve Space Saver - po najboljših močeh smo
se potrudili, da smo izpolnili zahteve naše stranke,
zdaj pa je nova serija bolj ergonomska in omogoča
širok delovni prostor Dodatno različni dodatki za
največjo možno prilagoditev.

Velikost vpenjanja platišc zunaj 12-23.
Max. premer koles 1143 mm (45” ).
Max. širina koles 406 mm(16” ).
Delovni pritisk 8-10 bar.
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph).
Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW.
Dimenzije 1130×900×1050 mm.
Glasnost <75dB, 2 hitrosti.

Kat. št.: PLUS83H
Akcijska cena

Kat. št.: 007935017240
Akcijska cena

1.090,20 € + DDV

POMOŽNA ROKA ZA
MONTIRNI STROJ TC1223
Za NIZKOPROFILNE in RUNFLAT pnevmatike
proizvajalca Magneti Marelli.

1.099,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ HC1224LL2V
VKLJUČNO S POMOŽNO ROKO ZA RUN FLAT PNEVMATIKE,
2 hitrosti. Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25” Max. premer koles
1143 mm (45”). Max. širina koles 406 mm (16”).
Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph).
Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Max. navor plošče 1078 Nm.
Dimenzije 1130×900×1050 mm. Glasnost <75dB.
OPCIJSKO: leverles - za delo brez montirnega vzvoda.

Kat. št.: 007935017875
Akcijska cena

1.990,00 € + DDV
Kat. št.: 007935017885
Kat. št.: 007935017270
Akcijska cena

470,00 € + DDV

S podpihom.

Akcijska cena

2.169,00 € + DDV

POSODA ZA PODPIH

DVIGALKA PNEVMATSKA

Z MANOMETROM, prostornina 19 L, 11 bar,
omejen z varnostnim ventilom, teža 13 kg.

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm,
maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm,
delovni tlak maksimalno 8 bar.

Kat. št.: 8365
Akcijska cena

Kat. št.: TL-BA020
Akcijska cena

129,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

199,00 € + DDV
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VULKANIZACIJA
MONTIRNO ŽELEZO
Dolžine 500 mm, s plastično zaščito
za ALU platišča.

Kat. št.: 63150
Akcijska cena

22,00 € + DDV

KLJUČ NASADNI ZA PLATIŠČA
17/19/21 mm, 3-delni set,
Z ZAŠČITO ZA ALU PLATIŠČA.

Kat. št.: 007936331030
Akcijska cena

15,00 € + DDV

PASTA ZA MONTAŽO
PNEVMATIK 5 KG, BELA

KLJUČ ZA MONTAŽO
VENTILČKA
Za uvlek gumijastih ventilov vseh dolžin
v odprtino za platišča. Preprosta uporaba
z dvokomponentnim ročajem prepreči
poškodbe, saj je uporaba brez ročajev nad
robom platišča s T-ročajem krom vanadij.

Kat. št.: 150.2139
Akcijska cena

6,00 € + DDV

KLJUČ ZA POŠKODOVANE
KOLESNE VIJAKE IN MATICE
Za odvijanje poškodovanih vijakov in matic
dimenzije 17, 19mm, dvostranski

Kat. št.: 913.1280
Akcijska cena

32,78 € + DDV

MERILEC TLAKA, DIGITALEN

Idealno za montažo in demontažo pnevmatik
v povezavi z jeklenimi, lahko kovinskimi in
aluminijastimi platišči.

Za preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah in za
polnjenje pnevmatik z ventilom za avtomobilske
pnevmatike, 4 preklopljiva merilna območja
psi - bar - MPa - kg/cm², maksimalni tlak 8 barov,
manometer Ø 59 mm.

Kat. št.: 100.4010
Akcijska cena

Kat. št.: 6794
Akcijska cena

11,95 € + DDV

17,95 € + DDV

MOMENT KLJUČ
1/2” 20–200 Nm

RADIRKA ZA
ODSTRANJEVANJE NALEPK

3 % natančnost, z obračljivim gumbom.

Za odstranjevanje nalepk, ostankov lepil in barve na
lakiranih površinah, M8 90 x 15 mm.Gumeni radirni kolut
nevtralne barve prepreči razmazovanje na površini.
Dovoljeno je največ 4000 vrtljajev/min.”

Kat. št.: BT141901
Akcijska cena

Kat. št.: 515.1243
Akcijska cena

79,00 € + DDV
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5,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

OPREMA - INDUSTRIJSKI GRELCI
RADIRKA Z LAMELAMI ZA
ODSTRANJEVANJE NALEPK

INDUKCIJSKI GRELNIK
ZA LEPLJENO STEKLO

Za odstranjevanje nalepk, ostankov lepil in barve na
lakiranih površinah, M8 100 x 24 mm, radirni kolut
nevtralne barve prepreči razmazovanje na površini,
dovoljeno je največ 4000 vrtljajev/min.

Moč indukcijskega grelnika 2.400 W, opremljena
z induktorjem za odstranjevanje stekel in z
gumbom za vklop. Primerno za odstranjevanje
lepljenega ste-kla (sprednja, zadnja in stranska
stekla, panoramska streha …).

Kat. št.: 515.1247
Akcijska cena

Kat. št.: 048805
Akcijska cena

12,50 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELEC
3.7 KW LG39
POWERDUCTION zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla,
oz.aluminija blizu kablov, cevi ali kateregakoli drugega dela, občutljivega na toploto brez razstavljanja. Opremljen z enoto za hlajenje
tekočine (ni priložena) v nekaj minutah segreje kovinske dele brez
prekinitve. Bistveno za sprostitev krmilne zanke (poravnava koles),
odstranitev vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitev zarjavelih
vijakov, sprostitev krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, sprostitev
zagozdenih pogonskih gredi v pestu, odstranitev izpušnih cevi, visoke
zmogljivosti ogrevanja, segreje se neposredno v jedru kovine, na
globini 6 mm, 3 m dolg induktorski kabel, ki omogoča delo na višini,
funkcija PFC (korekcija faktorja moči.

799,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELEC
5 KW LG50

Kat. št.: 055599

Kat. št.: 58583

5000W, nastavljivo po korakih 500W.
Segrevanje okrog 1000 ° C

3700W, nastavljivo po korakih 250W.
Segrevanje okrog 800 ° C

Akcijska cena

Akcijska cena

2.499,00 € + DDV

2.150,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELNIK 1.2 kW
Powerduction 10R je zasnovan za gretje, zarjavelih
mehanskih delov, kot so obrabljene matice in
vijake, v nekaj sekundah. Še posebej se priporoča
v avtomobilski, kmetijski, vzdrževalni in
kovinski gradnji.

OPREMA - POLNILCI
AKUMULATORJEV, BOOSTER, PRIBOR
POLNILEC, VZDRŽEVALEC
AKUMULATORJA
Kompakten polnilnik baterij z
mikroprocesorjem in inteligentno funkcijo
polnjenja, ki zaradi odličnega delovanja
zagotavlja profesionalno obnovo baterije.

Kat. št.: 062504
Akcijska cena

490,00 € + DDV

I-BAT TESTER AKUMULATORJA,
ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA
Preizkus akumulatorja, zmogljivosti polnjenja in vrednosti
padca napetosti, opremljen s komunikacijo Bluetooth.
Univerzalni tester, ki vam omogoča preverjanje stanja same
baterije in njenih komponent - alternatorja in zaganjalnika.
Prav tako je mogoče preveriti padce napetosti pod
obremenitvijo zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo
med vožnjo (ogrevanje oken, luči...). Naprava deluje s
sistemoma Android in IOS, tako da vizualizacija poteka na
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, nato pa je
mogoče ustvariti bazo podatkov ali natisniti poročilo.

Kat. št.: 007935660400
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

39,99 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA C7
Primeren za 12 V - 24 V akumulatorje, 12 V (14 Ah) - 230 Ah, 24 V
(14 Ah) - 120 Ah, funkcija obnovitve za popolnoma izpraznjene
baterije, 4 različni načini polnjenja, samodejno zaznavanje vrste
baterije, ohišje odporno na prah in vlago.

Kat. št.: 007950007150
Akcijska cena

Kat. št.: 0 189 999 07M
Akcijska cena

99,50 € + DDV

59,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.
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POLNILEC AK. GYSFLASH
PRO 102.12 HF

POLNILEC AK. GYSFLASH
PRO 101.12 CNT

Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik, ki lahko
napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma
stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na
steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svinčena kislina/
AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do
100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik
prilagodite v stabilizirano napajanje z napetostjo in
nastavljivim največjim tokom.

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z invertersko
tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju.
Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in
litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat)
pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.

Kat. št.: 029606
Akcijska cena

Kat. št.: 026988
Akcijska cena

599,00 € + DDV

555,50 € + DDV

POLNILEC AK. GYSFLASH
PRO 121.12 CNT

POLNILEC AKUMULATORJEV,
BATIUM 7.12

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško
tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem
ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti
svinčenih in litijevih baterij (litij-ionski standard + litij
- fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na
vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja
za najsodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata
za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega
programa, shranjevanje zgodovine polnjenja,
priključitev dodatnih modulov na vrata SMC
(tiskalnik, čitalnik črtne kode ...).

230 V, 105 W, za 6 - 12 V, za akumulatorje od 15-130
Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/AGM/VRLA/
LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem,
ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava
polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100
% polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita
elektronike vozila - ni potrebe po izklaplanju
akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane
baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z
normalnim polnjenjem.

Kat. št.: 026971
Akcijska cena

Kat. št.: 024496
Akcijska cena

655,44 € + DDV

89,90 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJEV,
BATIUM 15.24

POLNILEC AK. GYSFLASH
PRO 103.24 CNT

6 - 12 V, 24 V, 35 - 225 Ah, z avto-matskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi
s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja
izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno
povprečen tok med »boost« fazo. Obenem
zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih
baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira
stanje baterije in uravnava polnjenje glede na
potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije,
ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele
napetost do 1V.

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Polnilnik
z invertersko tehnologijo. USB povezljivost omogoča
100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali
litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagno-stika podpira
do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike.
Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri
uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila.
Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča
preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega
sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja
vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z
napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji
«Auto-Detect» in «Auto-Restart».

Kat. št.: 024526
Akcijska cena

Kat. št.: 025684
Akcijska cena

129,90 € + DDV

BOOSTER, 12 V,
MINI NOMAD PRO 700
2000 A, 600 A, USB, lithium, 6 Ah. Vgrajena
litijeva baterija, ki ima izje-mno razmerje med
močjo in velikostjo za zagon 12 V bencinskih in
dizelskih motorjev. Zagonski tok maksimlano
1500 A, LED lučka, USB priklop 2 x 2,1 A in 1 x 10 A
(za napajanje elektronskih naprav).

Kat. št.: 027510
Akcijska cena

135,99 € + DDV
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715,98 € + DDV

POLNILEC AK. GYSFLASH
PRO 123.12 CNT
Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo
120 A. Polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12
V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat)
pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami.
Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje
najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali
litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A
akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov
razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje nape-tosti
akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost
FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265
V. Prisotni funkciji «Auto-Detect» in «Auto-Restart».

Kat. št.: 025677
Akcijska cena

699,50 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 900

BOOSTER, 12/24 V, STARTPACK

Powerduction 10R je zasnovan za gretje, zarjavelih mehanskih
delov, kot so obrabljene matice in vijake, v nekaj sekundah.
Še posebej se priporoča v avtomobilski, kmetijski,
vzdrževalni in kovinski gradnji.

Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, z
dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 22 Ah
zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za pogon vozil od
osebnih avtomobilov do tovornjakov in avtobusov. 12
V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni samodejni polnilnik
zagotavlja hitro polnjenje not-ranjih baterij, bakreni kabli
2 x 1,80 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A spone. Zvočni alarm
v primeru napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC
napajanje prenosnih naprav.

Kat. št.: 027084
Akcijska cena

Kat. št.: 025448
Akcijska cena

439,00 € + DDV

309,00 € + DDV

BOOSTER 12 V, 140 AH, 4500 A

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600

Naprava, ki temelji na super kondenzatorjih, brez
klasičnih baterij. Izredno visok izhodni tok, kratek
čas polnjenja in trpežni, dolgotrajni, zmogljivi
kondenzatorji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, so
nedvomno značilnosti, ki jih ne more doseči nobena
klasična naprava z vgrajeno baterijo, dovzetno za
nepovratno izpraznitev.

Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov
bencinskih ali dizelskih), 12V DC napajanje,
kompakten in lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija
notranjega testerja baterije, označuje stanje
napolnjenosti, z 3 LED diodami za optimalno
uporabo. Zmogljiva integrirana baterija 22 Ah,
s katero postane GYSPACK 600 zelo uporaben
prenosni 12 V napajalnik za številne električne
naprave.

Kat. št.: 007936311000
Akcijska cena

Kat. št.: 027336
Akcijska cena

395,00 € + DDV

MAZALICA ZA MAST
500 ccm, ročna.

109,00 € + DDV

ČRPALKA ZA
ADBLUE ZA SOD

OLJNA OPREMA

Električna črpalka (12 V, 230 V) za AdBlue®, zasnovana za
namestitev na 205 L sod in IBC rezervoarjih, kjer je dostopna
luknja, večja od premera 55 mm. Za priključitev na rezervoarje
IBC, opremljene z vijačnim dostopom DN150, uporabite adapter
60527. Dvojna moč - omrežje ali 12 V, kar daje pretok 19 L/minuta.
Primerno tudi za tekočine na vodni osnovi, kot so antifriz in
tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Priloženi 2 m cev,
vrtljiva dozirna šoba, bobnasti nastavek 2”.

Kat. št.: 64301L
Akcijska cena

29,50 € + DDV

Kat. št.: 7272 TC
Akcijska cena

139,00 € + DDV

ČRPALKA ZA ADBLUE ZA IBC

ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Komplet primeren za polnjenje vozil iz rezervoarjev IBC.
Sestavljen iz nosilca za pritrditev rezervoarja, električne
črpalke, merilnika pretoka, ročne ali avtomatske šobe,
dovodne cevi EPDM 6 m in sesalnih priključkov CDS.
Opremljen z digitalnim merilnikom pretoka IN-LINE
min-max pretok 10-150 L/min, električno črpalko za
Adblue 230 V, 50 Hz, 40 L/min, avtomatsko šobo iz
nerjavečega jekla AD80 za AdBlue, zunanjim sesalnim
priključkom S60x6, antistatično gumijasto cevjo 10
barov za dizelsko gorivo 6 m.

Primerna za sode 60 / 200 / 220 l, za tekočine AUS32,
vodo, maziva, tekočino za pranje vetro-branskega
stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in
drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l / min,
priklopna sesalna cev 350 - 980 mm, z 2 m gibljivo cevjo,
temperaturno območje od -5 do 45 °C, glavni materiali
polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

Kat. št.: 097-5611-230
Akcijska cena

Kat. št.: 8332

690,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

Akcijska cena

39,95 € + DDV
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ROČNA ČRPALKA ZA
PREČRPAVANJE OLJA

ČRPALKA ZA
PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka s kapaciteto 16 l / min, sesalna cev s
teleskopom do 1200 mm, primerna za sod s
prostornino: 60 / 200 / 220 l.

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja
s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava
je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je
za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju.
Opcijsko matica za montažo na sod.

Kat. št.: 007935016780
Akcijska cena

Kat. št.: 007935017110
Akcijska cena

18,50 € + DDV

145,00 € + DDV

VOZIČEK ZA SOD OLJA,
200 L S ČRPALKO

PIŠTOLA ZA
POLNJENJE OLJA

Voziček 180 - 200 L s črpalko 5:1 in elektronsko
pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz
sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja
transportno varnost, udobje delovanja, popolno
strokovnost in visoko raven servisiranja vozil
v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma
samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je
preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Z digitalno skalo, električnim merjenjem,
pomnilnikom in avtomatskim ventilom.

Kat. št.: 007935016760
Akcijska cena

Kat. št.: 007935017815
Akcijska cena

419,00 € + DDV

74,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA
POLNJENJE OLJA

LOVILEC OLJA
Z ASPIRATORJEM

Z digitalno skalo, električnim merjenjem,
pomnilnikom in avtomatskim ventilom,
pred-izbiro količine.

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne
dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po
dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan
tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo
(temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost
je 2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št.: 007935017825
Akcijska cena

Kat. št.: 007935016710
Akcijska cena

129,00 € + DDV

199,00 € + DDV

LOVILEC OLJA Z
MERILNO POSODO
Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu
pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo
olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega
jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana,
ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju
notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka
naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo
tekočine je potreben samo en tehnik.

LOVILEC OLJA
Rezervoar 76 L, delovna temperatura
40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za ¼”,
vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116
PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.

Kat. št.: 007935016720
Akcijska cena

Kat. št.: 007935017095
Akcijska cena

219,00 € + DDV

185,00 € + DDV
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Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

LOVILEC OLJA PVC

OLJNI BAR

Za 2 x 200 l ali 4 x 60 l sode.

3 pipe, digitalni merilec pretoka.

Kat. št.: 007935011040
Akcijska cena

Kat. št.: 027-1342-C00
Akcijska cena

169,00 € + DDV

849,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST,
PNEVMATSKA

PNEVMATSKA
VZDRŽEVALNA ENOTA

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo
za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za
enostavno upravljanje. Za sod 20 - 60 kg,
črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, pištola
z adapterjem, cev 2 m.

1/2’’ mazalnik za nadzor mešanice olja
in zraka, največji izhodni tlak 7-150 psi,
največji vhodni tlak 215 psi, pretok 3100 L,
polavtomatski izpustni ventil.

Kat. št.: 007935017140
Akcijska cena

299,00 € + DDV

OPREMADELAVNICA SPLOŠNO
IME
DVIGALKA 2000 KG

Kat. št.: 37001 TC
Akcijska cena

68,73 € + DDV

DVIGALKA 3000 KG
Višina dviga 80-495 mm, 3000 kg,
dimenzije 640 x 342 x 174 mm, teža 37 kg.

Višina dviga 135-335 mm, 2000 kg.

Kat. št.: 1880
Akcijska cena

39,99 € + DDV

NAPRAVA ZA PRANJE DELOV
Za pranje delov kapacitete 80 l, deluje v zaprtem krogu z
zbiranjem tekočine z dna. Opremljen je s črpalko pretoka
20 l/min, na katero je priključena gibljiva jeklena cev, ki
se po nastavitvi ne deformira. Izpust cevi je usmerjen
na območje očiščenega predmeta, zapremo pokrov in
počakamo na rezultat. Pralni stroj ima polico, na katero
lahko postavite posodo za uporabljene čistilne tekočine.
Dovoljena količina čistilnega sredstva je 50 l.

Kat. št.: T06220
Akcijska cena

139,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

Kat. št.: 05.084.02L
Akcijska cena

139,90 € + DDV

DVIGALO ZA MENJALNIK
(DIFERENCIAL)
Nosilnost 500 kg, vključno z dodatnim
nastavljivim nosilcem za poravnavo menjalnika,
nožna črpalka, varnostni ventil pred
preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja
višina 1990 mm, minimalna višina 1140 mm.

Kat. št.: 05.084.05P
Akcijska cena

189,50 € + DDV
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DVIGALO ZA MOTOR
Nosilnost 1000 kg, bat z dvojnim učinkom.

PREČNA TRAVERZA
ZA URAVNAVANJE
Orodje za postavitev bremena v vodoravni
položaj, nosilnost 800 kg.

Kat. št.: 05.085.08
Akcijska cena

239,00 € + DDV

Kat. št.: 05.085.13
Akcijska cena

39,00 € + DDV

STISKALNICA, 30 TON

SET PUŠ

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle,
kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160
mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna
razdalja 820 mm, pnevmatsko-hidravlična črpalka, tudi z
ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža
150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko
nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.

Primerna za uporabo na hidravlični stiskalnici.

Kat. št.: 03.031.32LT
Akcijska cena

Kat. št.: 03.031.33
Akcijska cena

690,00 € + DDV

149,00 € + DDV

VARILNI APARAT M3,
AUTO 3 VARILNE PIŠTOLE

ODSESOVALEC
ZA IZPUŠNE PLINE

T3 GYS AUTO je 400 V varilni stroj MIG-MAG s pištolskimi
priključki, priporočljiv za varjenje jekla, nerjavečega jekla,
aluminija in za trdo spajkanje jekla z visoko natezno trdnostjo
z žicami CuSi iCuAl (idealen za popravila karoserije). Sinergijski
način - naprava določi optimalno hitrost žice glede na izbiro
vrste in premera žice ter varilnega toka. Dve standardni pištoli
z koluti ø 200 mm in ø 300 mm v napravi ter ena pištola z
vgrajenim kolutom ø 100 mm omogočajo delovanje s tremi
različnimi debelinami, vrste žic pa pomenijo znaten prihranek
časa. Premer žice 0,6-1 mm. Funkcija shranjevanja zadnjih
delovnih nastavitev za vsako pištolo posebej.

Extractor 2000 mobilni odjem plina za avto, kombi tovornnjak.
Sesalna zmogljivost 2000 mc/h, moč motorja 1,1 kw, največja
višina (od središča šobe) 650 mm, najmanjša višina (od šobe),
350 mm, Ø šoba 235 mm, Ø plinska cev 152 mm, dolžina
gibljive cevi 10 mt, cevi 150°C.

Kat. št.: 032958
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

1.695,00 € + DDV

BATNI KOMPRESOR 50 L, 8 BAR
Enovaljna kompresorska črpalka, cilindri iz sive litine,
direktni pogon, regulator izhodnega tlaka z
manometrom in hitro spojko, tlačna posoda
prostornine 50 l z izpustom kondenzata, ročica
velikega zadnjega kolesa za lažji transport, sesalni
pretok 227 l/min, moč motorja 1,5 kW (230 V).

Kat. št.: 03.032.01
Akcijska cena

749,00 € + DDV

BATNI KOMPRESOR,
270 L, 11 BAR
Dvovaljna, dvostopenjska črpalka, cilindri iz sive
litine, jermenski pogon s kovinsko zaščito prenosa,
hladilnik zraka, direktni priklop na tlačno posodo,
“Condor” tlačno stikalo, regulator izhodnega tlaka z
manometrom in dvema hitrima spojkama, sesalni
pretok 670 l/min, moč motorja 4 kW.

Kat. št.: E 692/11/270
Kat. št.: E 243/8/50
Akcijska cena

146,70 € + DDV
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omejena zaloga
Akcijska cena

999,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

SET DELAVNIŠKI
VOZIČEK Z ORODJEM

REGLOSKOP
Za nastavitev svetlobnega snopa vseh vrst žarometov,
z digitalnim luxmetrom, vizir z zrcalom, leča 180 mm,
natančen drsni sistem za višino 23-135 cm.

Set vsebuje delavniški voziček z orodjem v peni za
3 predale (BT153207), pnevmatski vijačnik 1/2’’ 1.450
Nm (BT160100), set orodja 172-delni (BT023172).

Kat. št.: BT153380
Akcijska cena

Kat. št.: HBA18D.V
Akcijska cena

479,00 + DDV €

390,00 € + DDV

ORODJE - MOTOR OLJE

SET ORODJA ‘’DEVIL’’

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA
V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

Set vsebuje pnevmatski vijačnik 1.600
Nm (515.1200), nasadne ključe za platišča
(BT691010) 5 kosov, magnetni pladenj 150
mm (800.0150) 2 kosa, magnetni pladenj 110
mm (BT691159) 2 kosa, stensko uro 400 mm.

15

mm

17

mm

19

mm

21

mm

22

Z 63-delnim polnim setom priključkov, zagotavlja popolnoma
avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja, samodejno zaznava
pretok olja, baza podatkov, na voljo preko spletnega portala,
hitro zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah
vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja,
adapter in filter, online osveževanje podatkov, natančne
tehtnice za merjenje količine olja, stekleno okence za vizualni
pregled čistoče olja, vgrajen tiskalnik, garancija 2 leti.

mm

∞

Kat. št.: 515.2110OP

Kat. št.: 007935110779
naprava z malim setom adapterjev - 2.850 €

Dobavljivo decembra 2022.

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

Akcijska cena

89,90 € + DDV

3.250,00 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA
V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

KOMPLET PROFILOV
ZA MENJAVO OLJA

ATX 180 najvišja stopnja čistosti, brez onesnaženja olja, ki
ga zagotavljata dve črpalki, ločeni krogi olja in samodejni
postopek čiščenja, integrirana baza podatkov, jasna indikacija
kakovosti olja in tlaka olja med servisom, natančne tehtnice
za količine olja, samodejno preverjanje temperature olja
za menjalnik, postopek splakovanja se začne samodejno
- takoj, ko olje doseže pravilno temperaturo, način merilne
palice - nadomestna metoda menjave olja prek kontrolne
odprtine, integriran postopek odstranjevanja oljne posode in
menjave prenosnega oljnega filtra, priloženi kompleti 3 setov
priključkov.

Poseben profil, posebni vložki za montažo in
demontažo plastičnega vijaka za izpust olja na
plastični posodi za olje, zunanji šestrobni nastavek
v skladu z DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3, natančno
prilegajoči se profili za pravilno aktiviranje,
s T-ročajem, za ročno uporabo.

Kat. št.: 1010320002XX
V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 150.1020
Akcijska cena

Akcijska cena

4.650,00 € + DDV

21,81 € + DDV

KLJUČ ZA
OLJNI FILTER

Trak prevlečen z gumo
dolžine 460 mm.

Tračni ključ za oljni filter, Ø 65-11 0mm.

3 kraki, 69-130 mm.

Kat. št.: 1021
Akcijska cena

Kat. št.: BT711108
Akcijska cena

Kat. št.: 08410L
Akcijska cena

8,03 € + DDV

7,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

18,90 € + DDV
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ADAPTER ZA POLNJENJE OLJA

GRT KLJUČEV ZA IZPUST OLJA

VAS 6617/12, za VAG DSG menjalnik 7-stopenjski.

Štirikotni ključ 8, 10, 11, 13 mm ter šestkotni
8, 10, 12, 14, 12.5, 17 mm.

Kat. št.: 24038L
Akcijska cena

Kat. št.: 1015 BGS
Akcijska cena

17,90 € + DDV

47,30 € + DDV

ADAPTER M9 ZA MERJENJE
KOMPRESIJE DIZEL

PRESTREZNA POSODA
Prostornina 16 L, z iztočnim tulcem.

MOTOR

Adapter za preskus dizelskega kompresija (lažne
vžigalne svečke). Primerno tudi za uporabo s
številnimi drugimi običajnimi kompleti za testiranje
stiskanja, kar povečuje obseg aplikacij, ki so na voljo.

Kat. št.: 5746
omejena zaloga

Kat. št.: BT716002
Akcijska cena

Akcijska cena

15,00 € + DDV

17,40 € + DDV

SET ZA DEMONTAŽO
ELEKTROD ZA ŽARILNIH SVEČK

KOMPLET ZA ČIŠČENJE
SEDEŽA VBRIZGALNIH
ŠOB IN JAŠKA

Primeren za navoje žarilnih svečk
M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25.

21-delni komplet za čiščenje sedežev vbrizgalnih
šob in kanalov žarilnih svečk, vključno s 4
čistilnimi ščetkami, držalom za ščetke, 3 rezkarji
za sedež vbrizgalnih šob, vodilom rezkarja,
snemalnikom tesnilnega obroča in
podaljškom nosilca za ščetke.

Kat. št.: BT551300
Akcijska cena

Kat. št.: 8698
Akcijska cena

99,00 € + DDV

95,10 € + DDV

TESTER ZA PREVERJANJE KOMPRESIJE
BENCINSKIH MOTORJEV

DIZELSKIH MOTORJEV

Za preprosto merjenje
kompresijskega tlaka, območje
merjenja do največ 300 Psi,
vključno z adapterji in tlačnimi
cevmi z gumijastim konusom.

18-delni komplet za testiranje
kompresije na dizelskih motorjih,
omogoča profesionalno preverjanje in
oceno stanja motorja, manometer 0–70
bar/0–1.000 psi, dolžina cevi 36 cm,
vgrajen ventil za razbremenitev tlaka.

Kat. št.: BT581100
Akcijska cena

Kat. št.: BT581000
Akcijska cena

30,56 € + DDV
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68,46 € + DDV

IZVLEKAČ BAKR.
TESNILA
INJEKTORJA
Specializirano orodje, ki se uporablja
za odstranjevanje bakrenih podložk
za tesnjenje dizelskih injektorjev, kjer
vstopijo v glavo valja.

Kat. št.: 5450
Akcijska cena

55,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

KOMPLET ZA ČIŠČENJE
Omogoča učinkovito čiščenje odprtin injektorjev,
odprtin šob za vbrizgavanje v glavah cilindrov in
sedežev injektorjev, primeren za široko paleto
vozil, pomaga preprečiti povratni udarec zaradi
slabo nameščenih injektorjev.

KOMPLET ZA DEMONTAŽO
ŽARILNIH SVEČK
16-delni komplet za montažo in demontažo žarilnih
svečk in profesionalno popravilo navojev žarilnih svečk,
vključno s snemalnikom za zataknjene žarilne svečke,
stopenjski sveder 7 x 5,5 in 9 x 5,5 mm, rezilo za
navoje M8 x 1,0 - M10 x 1,0 in 6,3 mm (1/4”) - 28 UNF
za rezanje navoja žarilne svečke in nosilec za navojni
sveder s funkcijo raglje. Med zamenjavo žarilnih svečk
se lahko zgodi, da se starejša žarilna svečka med
odstranjevanjem prelomi in tako del maši navoj.

Kat. št.: BT561030
Kat. št.: 9324 BGS
Akcijska cena

29,90 € + DDV

alternativni artikel 98297 BGS
Akcijska cena

69,00 € + DDV

PNEVMATSKA UDARNA
PIŠTOLA ZA ŽARILNE SVEČKE

KOMPLET ZA POPRAVILO
CEVI GORIVA

Komplet ključev z nizkim navorom, posebej zasnovan
za odstranjevanje zagozdenih dizelskih svečk ter
pritrdilnih elementov majhnega premera ali vijakov
razdelilnika. Štiri prednastavljene nastavitve navora:
10 Nm, 20 Nm, 30 Nm, 40 Nm. Komplet vsebuje 1/4””D
dodatke: 1 x kardanski zglob, 1 x 50 mm podaljšek, 1
x 100 mm podaljšek. 5 x posebne vtičnice za žarilne
svečke: 8, 9, 10, 11 & 12 mm.

Glavni komplet cevi za gorivo in konektorje, razvit za
zamenjavo ali popravilo cevi za gorivo in konektorje iz
trde plastike, ki jih najdemo v sodobnih vozilih. Komplet
omogoča učinkovito, strokovno popravilo, ki je v skladu z
izdelki OEM. Komplet vsebuje moške cevne konektorje
in ženske hitre konektorje v ravnih in kotnih oblikah
ter dolžine ustreznih plastičnih cevi. Priložene so tudi
dolžine posebej izbrane gumijaste cevi za gorivo,
rezalnik cevi in konektorja ter dvojne ušesne
sponke. Nadomestni set 85 konektorjev.

Kat. št.: 6035 / S3224
Akcijska cena

Kat. št.: 37199
Akcijska cena

179,00 € + DDV

245,00 € + DDV

ORODJE ZA NASTAVITEV
SKLOPKE SAC

NASADNI KLJUČI
ZA LAMBDA SONDE

Kombinirani komplet za poravnavo sklopke, ki vključuje
orodja za poravnavo kratke plošče sklopke v slogu BMW
in tradicionalna orodja za poravnavo sredinske plošče
za SAC, kot tudi na drugih sklopkah. Vpenjalni okvir
združuje pritrdilne reže s 3 in 4 vijaki.

Za vijačenje lambda sond in senzorjev,
velikosti SW 22, SW 27, SW 22, SW 27, SW 29.

Kat. št.: 7027
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

229,00 € + DDV

TERMO KAMERA Z UV LUČJO

Kat. št.: BT601020
Akcijska cena

39,00 € + DDV

KLJUČ ZA NAFTNI FILTER
2,0/2,2 HDI

Toplotna kamera, ki ustvarja vizualno barvno sliko.
Uporablja se lahko za prikaz toplote na vseh vrstah
komponent in sistemov. Uporablja se lahko tudi za hitro
iskanje vročih in hladnih točk v hladilnih sistemih,
klimatskih sistemih, izpušnih, sesalnih kolektorjev,
izpušnih sistemov, kolesnih ležajih, zavornih sistemih,
električnih vezjih in tudi pnevmatikah dirkalnih
avtomobilov, izbirno neposredno polnjenje na svetilki.

Posebej zasnovan tako, da omogoča hitro
odstranitev ﬁltra za gorivo brez poškodb
plastičnega pokrova. Omogoča tudi ponovno
zategovanje do navora, da se prepreči
puščanje zraka in druge okvare.

Kat. št.: 6515
Akcijska cena

Kat. št.: 5270
Akcijska cena

399,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

8,03 € + DDV
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KLJUČ ZA FILTER GORIVA
PSA HDI 109 MM

ORODJE ZA RAZTEGLJIV
STRETCH JERMEN

Posebej namenjen odstranjevanju in
nameščanju ﬁltrov za gorivo.

Idealen za pritrditev raztegljivih
pasov na široko paleto vozil.

Kat. št.: 4575
Akcijska cena

Kat. št.: 7522
Akcijska cena

29,70 € + DDV

MOTOR - FAZA
ORODJE ZA NASTAVITEV
MOTORJA FORD 1.0 2018 - ECOBOOST
Oprema za najnovejše različice 1 L bencinskega
motorja EcoBoost se je glede na prvotni EcoBoost
bistveno spremenila. Gonilnega jermena,
namočenega v olje, ni več, najnovejša zasnova
je verižna, kar pomeni, da so se spremenila tudi
orodja za krmiljenje motorja.

Kat. št.: C01/0229
Akcijska cena

169,00 € + DDV

DIESEL
PIŠTOLA ZA SPIRANJE
DPF FILTRA
Potrebna tekočina za pranje 007950026120
in čiščenje 007950026125.

Kat. št.: 007950026130
Akcijska cena

65,00 € + DDV

6,50 € + DDV

ORODJE ZA NASTAVITEV
MOTORJA PSA EB2
Za motorje 1.2 EB2 z jermenom v olju za Citroen, DS,
Peugeot, Opel. Orodje za zaklepanje leve in desne
odmične gredi, OEM 109-2C; 109-2D, blokada vztrajnika
(ročične gredi) OEM 109-2B (Opel EN-52127-2).

Kat. št.:
Akcijska cena

68,00 € + DDV

IZBIJAČ ZA ŠOBE Z VIBRO
PNEVMATSKO PIŠTOLO
Profesionalno pnevmatsko kladivo z vgrajenim
regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo.
Zagotavlja 2200 udarcev na minuto (bpm), dolžina
giba 98 mm, ekstraktor dizelskih injektorjev omogoča
učinkovit prenos udarne sile in vibracij na katerikoli
adapter z navojem 5/8” UNF, vključuje 7 adapterjev za
dizelske injektorje - Siemens (2), Denso, High Pressure
M12, Delphi, M16 Denso in Bosch Dual, dodatno orodje
za odstranjevanje tesnila ventila za Denso, adapter za
injektor in Boschevo orodje za demontažo injektorja.

Kat. št.: 6263
Akcijska cena

399,00 € + DDV

PODVOZJE
IZBIJALO ZA VIBRO KLADIVO

IZBIJALO ZA VIBRO KLADIVO

Odstranjuje in zrahlja rjo z vibracijami z uporabo
zračnega kladiva 6031, idealno za kroglične spoje
in zarjavele ali korodirane komponente, splošno
uporaben za različne nastavke.

Izjemno dolg komplet, idealen za odstranjevanje
zarjavelih vijakov. Primerno za vibracijsko kladivo 6031,
dolžina 177 mm, velikosti 5.2, 6.5, 6.9, 7.7, 9.3, 12.7 mm,
set 6 kosov.

Kat. št.: 6335
Akcijska cena

Kat. št.: 6097
Akcijska cena

11,54 € + DDV
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47,38 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

STISKALNICA ZA MENJAVO
VZMETI S PEDALOM IN
TLAČNO PLOŠČO

ORODJE ZA NOTRANJI
ZGLOB VOLANSKE LETVE
32-40 mm.

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje
vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo
udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov
s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95
% vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za
preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno
stojišče, preprosta in varna uporaba, nožni pedal ter
tlačna plošča za lažje delo.

Kat. št.: 500.8805-2
Akcijska cena

1.149,00 € + DDV

MOTOR - HLADILNIK
KOMPLET ZA POLNJENJE
IN ODZRAČEVANJE
28-delni komplet 20 adapterjev, značilnih
za vozila, vakuumska polnila postaja,
univerzalno uporaben.

Kat. št.: BT521150
Akcijska cena

155,22 € + DDV

MERILEC AD-BLUE+
HLADILNE TEKOČINE
Optični indikator z različnimi funkcijami: preverjanje
gostote baterijske kisline, preverjanje učinka zaščite
pred zmrzovanjem pri hladilni tekočini (razdeljeno
v etilen in propilen), preverjanje učinka zaščite pred
zmrzovanjem pri vodi za vetrobransko steklo na
osnovi etanola in alkohola, preverjanje amoniaka
AdBlue ® (AUS32), nastavljiv okular. Natančnost
merjenja +/–5 %.

Kat. št.: BT536010
Akcijska cena

34,00 € + DDV

Kat. št.: 620230
Akcijska cena

84,50 € + DDV

NAPRAVA ZA POLNJENJE
IN ODZRAČEVANJE
HLADILNEGA SISTEMA
4-delni komplet, za polnjenje hladilnih sistemov,
univerzalna izvedba s hitro spojko, ustrezen za
skoraj vsa običajna vozila.

Kat. št.: BT521100
Akcijska cena

39,00 € + DDV

SPOTER ZA PLOČEVINO
Štirje razpoložljivi načini - varjenje z zvezdasto podložko
za tolčenje plošč, varjenje z valovito žico, idealno za
ukrivljene profile (npr. oboki koles), krčenje za manjše
udarce in zaključna dela. Primerno za uporabo z
grafitnim svinčnikom. Vsebina - točkovno drsno kladivo
(1,1 kg / 1x) in podporno konico za zvezdasto podložko
(1x), zvezdasti podložki (3 paketi), kontaktna elektroda
fi16mm (1 paket), vpenjalo za drsno kladivo (1x).

Kat. št.: 055353
Akcijska cena

389,00 € + DDV

POLIRKA ZA MANJŠE POVRŠINE

KLJUČ NASADNI SET

Baterijska, 10,8 V, primerna za poliranje manjših
površin kot so žarometi, elektronski nadzor hitrosti,
spremenljivo nastavljiv, število obratov nastavljivo od
1.500 - 3.000 vrtljajev/minuto, set vsebuje 2 plošči ter
blazinice premera Ø 80 in Ø 100 mm (6 kosov), navoj
gredi M 10.

Vsebina: 11 x 1/4 “- 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5
mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11
mm, 12 mm; 13 x 1/2 “ 13 mm, 14 mm, 15 mm,
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm,
24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm. 6-kotni proﬁl.

Kat. št.: 9259
Akcijska cena

Kat. št.: 6919
Akcijska cena

69,95 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

KAROSERIJA

ORODJE

24,50 € + DDV
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KLJUČ OBROČNI Z RAGLJO
5-delni komplet izdelan je v skladu z DIN3113.
Fino ozobljen, z 72 zobmi, kot za povratno
nihanje 5°, ravna oblika, mat kromirano,
krom vanadij v praktični torbi za shranjevanje
z ušesci za obešanje.

Kat. št.: BT013105
Akcijska cena

35,00 € + DDV

KOMPLET PODALJŠKOV
1/4” + 3/8” + 1/2”
9-delni komplet, notranji štirirobni nastavek v skladu z DIN
3120/ISO 1174 s kroglično prestrezno zarezo, štirirobni nastavek
z nagibnim nastavkom s krogličnim mehanizmom, kot nagiba
8°, iz kakovostnega krom-vanadijevega jekla za posebej dolgo
življenjsko dobo.

Kat. št.: BT020009
Akcijska cena

29,00 € + DDV

KOMPLET KLEŠČ ZA STISKANJE CEVI
90° UPOGNJENE

KOMPLET IZVIJAČEV,
6 KOSOV
6-delni komplet, izdelano skladno z DIN/ISO,
neprekinjeno kaljeno rezilo, ergonomska ročica
za natančno delo, prečna odprtina za obešanje
ali kombiniranje z dodatnim ročajem, izdelava
iz krom-vanadijevega jekla skrbi za židkost in
odpornost na obrabo.

Kat. št.: BT031000
Akcijska cena

10,00 € + DDV

ROČICA, PODALJŠEK 1/2”
Štirirobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s
krogličnim aretirnim mehanizmom, idealen za težko
dostopna območja, brunirana glava.

Kat. št.: 918.1292
Akcijska cena

33,90 € + DDV

RAVNE

3-delni komplet za preprosto stiskanje
prilagodljivih cevnih napeljav do 24 mm za
popolno zaustavitev pretoka, obstojen na
temperaturo do 160 °C.

Kat. št.: BT521015
Akcijska cena

10,00 € + DDV

Kat. št.: BT521010
Akcijska cena

9,20 € + DDV

KOMPLET KLEŠČ ZA
OBJEMKE ZA CEVI, 9-DELNI

RAČNA Z RAGLJO,
1/2”, OZEK DIZAJN

9-delni komplet, vsebuje 7 različnih posebnih klešč, idealen
za montažo in demontažo posebnih objemk na sistemih
za tekočine in napeljave za cevne objemke CLIC in CLIC-R,
primeren za vzmetne tračne objemke vključno z dvema
jezičkoma za odstranjevanje tesnilnih obročev.

Posebno tanka oblika omogoča delo brez težav tudi
v tesnih prostorih. Pogon: 12,5 mm (1/2””).
Posebej tanka zaskočna glava. Z drobnimi zobmi z
72 zobmi. Zelo majhen vrtljivi kot, 5°.
Povečate maks. navor za 50 %, max navor 770Nm.
Preizkušeno v skladu z DIN 3122: 2017 in ISO 33115:
2018. Material: krom vanadij.
Posebej priročen 2K ročaj.
Z vstavkom in hitrim izmetom.

Kat. št.: BT521000
Akcijska cena

Kat. št.: 06012L
Akcijska cena

77,00 € + DDV
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22,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

RAČNA Z RAGLJO,
3/8”, OZEK DIZAJN

RAČNA, SET 1/2”
IN 1/4”, OZEK DIZAJN

Posebno tanka oblika omogoča delo brez težav
tudi v tesnih prostorih. Pogon: 10 mm (3/8“), posebej
tanka zaskočna glava, z 72 drobnimi zobmi, zelo majhen
vrtljivi kot 5°, povečan maks. navor za 50 %, max navor
770Nm, preizkušeno v skladu z DIN 3122: 2017 in ISO
33115: 2018, material krom vanadij, posebej priročen 2K
ročaj, z vstavkom in hitrim izmetom.

Posebno tanka oblika omogoča delo brez težav,
tudi v tesnih prostorih.Pogon: 12,5 mm (1/2””) / 6,3 mm
(1/4””). Posebej tanka zaskočna glava.
Z drobnimi zobmi, 72 zobmi.
Zelo majhen vrtljivi kot, 5°.
Povečajte maks. navor za 50 %.
Preizkušeno v skladu z DIN 3122: 2017 in ISO 33115:
2018. Material: krom vanadij.
Posebej priročen 2K ročaj.
Z vstavkom in hitrim izmetom.

Kat. št.: 06038L
Akcijska cena

Kat. št.: 06026L
Akcijska cena

19,90 € + DDV

39,90 € + DDV

SET TORBE Z ORODJEM

ORODJE SET Z RAGLJA KLJUČI

Torba za orodje “Multibag XL”, 160 kosov, idealen
spremljevalec za vsakodnevno delo. Zelo robustna
poliestrska tkanina s tkanino 600 x 600 denijev
in plastično podlago, ščiti orodje pred različnimi
vremenskimi vplivi.

176-delni vrhunski izbor s kombiniranimi ključi z ragljo,
udarnimi nasadnimi maticami in visokokakovostnimi
kompleti imbus ključev!

Kat. št.: Z5000
Akcijska cena

Kat. št.: 07635L
Akcijska cena

109,00 € + DDV

109,90 € + DDV

ORODJE SET V KOVČKU

PIŠTOLA ZA ZRAK, SET 3 KOSI

172-delni komplet natičnih ključev 1/4” (6,3 mm), 3/8” (10
mm), 1/2” (12,5 mm), hitro iskanje pri pravilni izbiri orodij,
olajšano privijanje in odvijanje z dvokomponentnim ročajem.
Dvokomponentne preklopne raglje z vgrajenim desnim/levim
tekom, preklop z ročajem in sprožitev z gumbom. Ureditev in
ﬁksiranje orodij s priključnim varovalom. Ustrezno izdelano,
skladno z DIN. Orodja iz kakovostnega krom-vanadijevega
jekla, za posebej dolgo življenjsko dobo, mat kromirano.

3-delni komplet, po ena izpihovalna pištola z
dolžino cevi 11 cm, 30 cm in 50 cm. Izpihovalna cev iz
kovine. Plastična ročica s funkcijo obešanja, 1/4”PT
priključni navoj, najv. delovni tlak 6,3 bar (90PSI),
idealna za izpihovanje, odpihovanje, čiščenje in
odstranjevanje tujkov.

Kat. št.: BT023172
alternativni artikel 07784L / 917.0779
Akcijska cena

79,00 € + DDV

Kat. št.: BT160500
Akcijska cena

13,00 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK
1/2’’ T-REX

MINI PNEVMATSKI
VIJAČNIK 1/2’’

Močni udarni izvijač z 1/2 “”ročajem in dvosmernim
udarnim mehanizmom s sistemom tlačnega mazanja.
Iz kompozitnih materialov, teža zgolj 1,9kg, 1280
Nm. Natančen gumb za vklop, leva / desna rotacija.
Priporočljivo tako za avtomobilske servise, servise
pnevmatik in zasebne uporabnike. Odlična vrednost
za denar, nizka teža in visoka zanesljivost.
Mehanizem dvojnega kladiva: maks. navor:
1280 Nm, merjen na nas. ključu, število vrtljajev:
8000, delovni tlak: 6,3 bara, kompozit aluminijasto ohišje, le 1,9 kg

12,5 mm (1/2””) pogon.
Ekstra kratka dolžina: 115 mm.
Visoko zmogljiv mehanizem jumbo kladiva. Sistem
proti utrujenosti zaradi nizke neto teže. Enoročno
preklapljanje za vrtenje v smeri urinega kazalca/v
nasprotni smeri urinega kazalca. Zelo nizke vibracije.
Trikratna izbira navora. Z nedrsečim ročajem.
1/4” dovodni nastavek vključen.

Kat. št.: 007936331020
Akcijska cena

Kat. št.: S3285
Akcijska cena

81,95 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

59,90 € + DDV

19

2022/2023
POSODA MAGNETNA,
140 x 240 MM

POSODA MAGNETNA,
ø 150 MM

Z 2 magnetoma, za shranjevanje vijakov in drugih
mehanskih majhnih delov, stran magneta prevlečena
s plastiko, nerjaveče jeklo.

Z 1 magnetom, za shranjevanje vijakov in drugih
mehanskih majhnih delov, stran magneta
prevlečena s plastiko, nerjaveče jeklo.

Kat. št.: 800.0151
Akcijska cena

Kat. št.: 800.0150
Akcijska cena

8,00 € + DDV

4,90 € + DDV

CEV ZA ZRAK, RAVNA

MAGNETNA ZAPESTNICA

Notranje preme 8 mm, 10 m, vključno s hitro spojko,
odporna na olje in kislino.

Majhni deli so vedno pripravljeni za
uporabo, izjemno močan magnet,
univerzalno ustrezna velikost.

Kat. št.: 3130
Akcijska cena

Kat. št.: BT156910
Akcijska cena

19,95 € + DDV

3,90 € + DDV

SET ZA RAZSTAVLJANJE
ZARJAVELIH SPOJEV

SET ZA ZAREZOVANJE
NAVOJEV, NAVOJNI

Za uporabo z vsemi zračnimi kladivi -LASER 6031.
Različni adapterji uporabljajo vibracije zračnega dleta
za sprostitev zarjavelih in korodiranih delov.
Odstrani globoko rjo z vibracijami.

TiN, M2-M18, 110-kosov, ﬁni in normalni navoj,
držalo za orodje, držalo za matrice, adapter.
Navojni svedri in matrice za navoje v velikostih:
M2 x 0,4, M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0,
M6 x 0,75, M7 x 1,0, M7 x 0,75, M8 x 0,75, M8 x
1,0, M8 x 1,25, M5, M x 0. 1.0, M9 x 1.25, M10 x
0.75, M10 x 1.0 M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 0.75,
M11 x 1.0, M11 x 1.25 M11 x 1.5, M12 x 12 x 1.5 M,
1.2 x 1.5 1,5, M12 x 1,75, M14 x 1,0, M14 x 1,25,
M14 x 1,5, M14 x 2,0, M16 x 1,0, M16 x 1,5, M16
x 2,0, M18 x 1,5

Kat. št.: 5359
Akcijska cena

Kat. št.: 82251L
Akcijska cena

90,00 € + DDV

129,90 € + DDV

ZLOŽLJIV NOŽ Z
ARETIRNIM MEHANIZMOM

LUČ DELAVNIŠKA
LED MINI

Idealno za rezanje in žaganje, gladko in valovito
brušeno rezilo, pred zdrsom zaščiten ročaj in odprtina
za palec, vključno s palčnimi nastavki za odpiranje,
s sponko za pas na hrbtni strani.

Z ozko glavo 150/75 lm cob LED SMD LED
luč, 1200MAH LI-ION, tanko steblo.

Kat. št.: BT102905
Akcijska cena

Kat. št.: 007935030220
Akcijska cena

10,00 € + DDV
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LUČI

25,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

LUČ DELAVNIŠKA ROČNA,
600 LUMNOV

LUČ DELAVNIŠKA Z
OZKO GLAVO MINI

Prenosna LED svetilka COB 15W je polnilna svetilka z
magnetnim podstavkom in kavljem, ki se lahko vrti
za 180°. Opremljen je s tehnologijo «Chip On Board»,
ki je sestavljena iz sklopa množice LED diod, ki tvorijo
en sam vir svetlobe. To mu daje odlično svetlobno
moč in idealno osvetlitev za vse vrste dela.

Svetilnost 500 lumnov, tanko steblo,
zgornja luč 250 lumnov.

Kat. št.: 057760
Akcijska cena

Kat. št.: 007935030230
Akcijska cena

39,00 € + DDV

LUČ DELAVNIŠKA, LED
Značilnosti in speciﬁkacije: 3W spredaj COBLED
prinaša več kot 240 lumnov, zgornja LED z valovno
dolžino UV svetlobe 395 ~ 410um, zložljiva glava 120
stopinj, magnet na spodnjem delu ročaja, viseče kljuke
na spodnjem in zgornjem delu ročaja, priključek za
polnjenje z indikatorjem napolnjenosti, čas delovanja
2-3 ure, čas polnjenja 3-4 ure, adapter 5V 1A CE
mini-USB kabel.

Kat. št.: 007935030020
Akcijska cena

35,90 € + DDV

35,90 € + DDV

LUČ DELAVNIŠKA,
PREPOGIBNA
Idealen za dela, neodvisna od omrežja, 10-vatna COB
LED + 1 x 5-vatna LED naglavna svetilka, brezstopenjska
zatemnitev, s funkcijo polnilne postaje USB (polnjenje
zunanjih naprav). Odvajanje toplote skozi hladilna rebra
na zadnji strani, s kontrolno LED diodo za kontrolo
pred izpraznitvijo, 360° upogljivo, magnetno stojalo,
vključno s samodejno izklopno polnilno postajo, izbirno
neposredno polnjenje na svetilki.

Kat. št.: 150.4490
Akcijska cena

34,90 € + DDV

LUČ DELOVNA,
ZA POKROV MOTORJA

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO
ZAVORNE TEKOČINE

15W SMD LED, dve stopnji svetilnosti, 500-1150
Lumnov, nastavljiva širina, kabel 5 metrov.

Za 5 l posode, tlak 1,2 bar. Enostaven za uporabo, dve
stopnji pritiska se izogneta nepravilnim nastavitvam,
primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo,
impulzni pretok zavorne tekočine.

Kat. št.: 007935030070
Akcijska cena

Kat. št.: 03.9302-1500.4
Akcijska cena

56,50 € + DDV

349,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO
ZAVORNE TEKOČINE

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO
ZAVORNE TEKOČINE FB30S

Za 5 l posode, nastavitev spremenljivega tlaka
0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno
upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko
viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.

Za 5-30 l posode, 3 tlaki 0,4-3,5 bar, hitro in
učinkovito delo s fiksnimi tlačnimi stopnjami, ročni
izbor tlaka med 0,4-3,5 bar. Primerno za vse običajne
sisteme zavor in sklopk, odvzem uporabljene zavorne
tekočine, stalni delovni tlak zahvaljujoč elektronski
regulaciji tlaka EDR, primerno za zavorne tekočine z
nizko viskoznostjo. Uporabite lahko različne velikosti
pločevinke zavorne tekočine. Samodejni izklop in
zvočni opozorilni signal, ko je pločevinka prazna.

Kat. št.: 03.9302-1502.4
Akcijska cena

Kat. št.: 03.9302-3015.4
Akcijska cena

479,00 € + DDV

879,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

ZAVORE
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NAPRAVA ZA MENJAVO
ZAVORNEGA TEKOČINE BF-12

NAPRAVA ZA MENJAVO
ZAVORNE TEKOČINE

Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo
zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je
potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne
adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni
tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski
rezervoar 5-metrska cev, varnostni ventil 3 bar.

Za varno menjavo zavorne tekočine s hkratnim
polnjenjem. Naprava se upravlja ročno. Črpalko
zavorne tekočine črpa v ekspanzijsko posodo in
tako ustvarja nadtlak v sistemu, kar pomeni, da
je mogoče zavorno tekočino odvajati v zbiralno
posodo neposredno pri zavorni čeljusti/zavornem
cilindru kolesa. Rezervoar za polnjenje zagotavlja,
da se ekspanzijska posoda samodejno napolni
brez prelivanja.

Kat. št.: 007935016730
Akcijska cena

Kat. št.: 01453L
Akcijska cena

199,00 € + DDV

POKROV ZA POSODO
ZAVORNE TEKOČINE
Pokrov za odzračevanje zavor z 90-stopinjskim
adapterjem, notranji premer 50,7 mm, adapter pod
kotom 90° za omejena območja, primerno za vozila
Hyundai, Mitsubishi in Nissan z OE pokrovčkom 58531
07000 (Hyundai, Kia), za uporabo z odzračevalci zavor.

Kat. št.: 7516
Akcijska cena

19,98 € + DDV

129,00 € + DDV

KOMPLET ZA ZAVORNE KLEŠČE
41-delni komplet za ponastavitev zavornih batov vseh
običajnih avtomobilskih znamk, vključno z vretenom,
ki se vrti v levo in desno. BRILLIANT TOOLS komplet
univerzalnih orodje za ponastavitev zavornih batov
BT701050 je obsežna ponudba za ponastavitev
zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk.
Priložena vretena, ki se vrtijo v levo in desno, orodja za
ponastavitev zavornega bata pazljivo in enakomerno
potiskajo bate nazaj. S tem se tesnila zaradi
neenakomernega pritiska ne poškodujejo.

Kat. št.: BT701050
Akcijska cena

119,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ROBLJENJE
ZAVORNEGA VODA

MATICE ZA KONUS
ZAVORNIH CEVI

Primerni za neposredno uporabo na zavornih oz.
hidravličnih napeljavah na vozilu, za preprosto in hitro
robljenje 4,75 mm (3/16”) zavornih napeljav, omogoča
enojno in dvojno robljenje.

Mešani komplet moških in ženskih pocinkanih
zavornih matic v metričnih in imperialnih oblikah,
moške metrične zavorne matice 10 x 1 mm, moške
imperialne zavorne matice 24tpi x 3/8” UNF - 20 x
dolge, ženske metrične zavorne matice 10 x 1 mm
- 15 x kratke, ženske imperialne zavorne matice
24tpi x 3/8” UNF - 10 x kratke.

Kat. št.: BT706008
Akcijska cena

Kat. št.: 31881
Akcijska cena

29,00 € + DDV

35,00 € + DDV

ORODJE ZA PONASTAVITEV
ZAVORHIH BATOV

NASTAVKI ZA
ZAVORNE ŠKARJE

Orodje za ponastavitev je primerno za večino
evropskih in japonskih vozil. Uporaba je hitra
in preprosta ter tako prihrani čas.

Za demontažo zavornih čeljusti pri menjavi
zavornih ploščic Audi A4, A5, S5, Q5, Q7, S8,
Porsche Cayenne, Macan, Cayman,
Mercedes-Benz, Ford, BMW, Alfa Romeo.

Kat. št.: BT706000
Akcijska cena

Kat. št.: 6697 BGS
Akcijska cena

17,00 € + DDV
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49,95 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

ORODJE ZA PONASTAVITEV
ZAVORNEGA BATA
Primeren je za skoraj vse običajne tipe vozil s plavajočim ali
pritrjenimi sedli, brez vgrajene funkcije ročnega zaviranja,
stabilna izvedba z utrjenimi postavitvenimi ploščami, za
ponastavitev zavornih batov brez poškodovanja. Omogoča
centrirano ponastavitev brez zatikanja, potreben pri
vzdrževalnih delih in pri izmenjavi zavornih oblog brez
poškodb manšet, batov in cilindrov. Mehanika raglje z
vretenom (preklopljivo) zmanjša uporabo sile. Delovno
območje 40–68 mm.

Kat. št.: BT706007
Akcijska cena

23,00 € + DDV

ELEKTRIKA
DVIŽNA MIZA, 1000 KG

ČRPALKA TLAČILKA, 1 L
Iz visokokakovostnega polietilena, za različne
kemikalije, kot so pralna in čistilna sredstva, topila in
drugo, primerna za čistilo za zavore, razpršilna glava iz
medenine, ki jo je mogoče nastaviti in zakleniti, tesnila
iz fluorokavčuka (FKM), primerno za dela nad glavo.

Kat. št.: 07384L
Akcijska cena

16,70 € + DDV

PREIZKUŠEVALEC TOKA
6V - 24 V, medenina.

Idealna za dvig baterij hibridnih in električnih vozil,
motorjev in drugo, nožna hidravlična črpalka, sferične
kroglice na ploščadi za natančno pozicioniranje,
opcijsko kovinski pokrov, maksimalna višina 1800 mm,
minimalna višina 500 mm, dimenzije platforme 1300 x
800 x 70 mm, nosilnost 1000 kg, najlon kolesa z zavoro,
hidravlična nožna črpalka.

Kat. št.: 05.085.16
Akcijska cena

1.790,00 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR VW
Priljubljena paleta priključkov Volkswagnovih električnih
senzorjev. Asortiman vsebuje moške in ženske konektorje
skupaj z neizoliranimi sponkami in tesnili za vodotesno
povezavo in tesnjenje. Senzorje je mogoče uporabiti
na katerem koli delu vozila. Uporablja se predvsem v
motornem prostoru za zaščito tokokrogov in pomembnih
senzorjev za sistem upravljanja motorja.

Kat. št.: 37397
Akcijska cena

36,80 € + DDV

Kat. št.: 32200SB
Akcijska cena

5,10 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR ZA
VBRIZGALNIKE DELPHI IN DENSO
Celovita paleta priključkov za električne senzorje
do injektorjev Delphi & Denso. Priloženi so trije
priključki vsake vrste.

Kat. št.: 37549
Akcijska cena

54,00 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR
2PIN MOŠKI

ELEKTRIČNI KONEKTOR
2PIN MOŠKI

AMP Econoseal J 2 -polni ženski
komplet priključkov.

AMP Econoseal J 2 -polni ženski
komplet priključkov.

Kat. št.: 37533
Akcijska cena

5,65 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

Kat. št.: 37532
Akcijska cena

5,50 € + DDV
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ELEKTRIČNI KONEKTOR,
TIP 250, 145 KOSOV
Priljubljen komplet električnih priključkov
in orodje za odstranjevanje 7475.

Kat. št.: 37400
Akcijska cena

28,02 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR BMW
Priljubljena paleta električnih priključkov za
BMW in Mercedes-Benz. Komplet vsebuje 9
vrst 2-polnih konektorjev in 3 vrste 3-polnih
konektorjev. Vsak priključek je opremljen
s pravilnim številom neizoliranih sponk in
vremensko odpornih tesnil po potrebi za
izdelavo vodotesnega tesnila. Uporablja se
predvsem v motornem prostoru za zaščito
vezij in pomembnih senzorjev za sistem
upravljanja motorja. Idealen izbor za vse
avtomobilske elektrotehnike, ki delajo na
popravilih senzorjev ali kabelskih snopov.

Kat. št.: 37409
Akcijska cena

39,00 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR
ZA BOSCH INJEKTOR

ELEKTRIČNI KONEKTOR
VW S TESNILOM

Celovita paleta priključkov električnih senzorjev za
Boscheve injektorje. Priloženi so trije priključki vsake
vrste. Pri odstranjevanju injektorja uporabite Laser
del št. 7802.

Set neizoliranih moških in ženskih sponk in tesnil
za paleto Volkswagnovih električnih senzorjev.
Terminali in tesnila so na voljo v posameznih
nadomestnih polnilnih pretisnih omotih. Idealna
ponudba za vse avtomobilske elektrotehnike, ki
delajo na popravilih senzorjev.

Kat. št.: 37550
Akcijska cena

Kat. št.: 37399
Akcijska cena

59,00 € + DDV

59,00 € + DDV

ELEKTRIČNI KONEKTOR
FORD, 20 KOSOV

ELEKTRIČNI KONEKTOR
VW, 6.3 SERIJA

Priljubljena paleta električnih priključkov za Ford.
Komplet vsebuje 5 vrst 2 -polnih priključkov, 3 vrste
3 -polnih priključkov, 1 vrsto 4 -polnega priključka,
2 vrsti 6 -polnih priključkov in 2 vrsti 8 -polnih
priključkov (moški in ženski). Vsak priključek je
opremljen s pravilnim številom neizoliranih sponk
in vremensko odpornih tesnil, kjer je to potrebno
za ustvarjanje vodotesnega tesnila. Senzorji se
lahko uporabljajo na območju vozila, predvsem v
motornem prostoru za zaščito vezij in pomembnih
senzorjev za sistem upravljanja motorja.

Nadomestni priključki za električne senzorje VAG.
Ta izbor vsebuje tako moške kot ženske konektorje
skupaj z neizoliranimi sponkami in tesnili za
vodotesno povezavo in tesnjenje. Senzorje lahko
uporabite na katerem koli delu vozila. Uporablja
se predvsem v motornem prostoru za zaščito
tokokrogov in pomembnih senzorjev za sistem
upravljanja motorja. Idealen izbor za vse, ki delajo
na popravilu senzorjev ali kabelskih snopov.

Kat. št.: 37413
Akcijska cena

Kat. št.: 37398
Akcijska cena

51,75 € + DDV

PREIZKUŠEVALEC TOKA

21,26 € + DDV

ORODJE ZA OTROKE

Za 6-12V, 24V; s kontrolno konico
in zaščitnim pokrovčkom.

Robustna škatla s praktičnim ročajem je bila posebej
razvita za otroško roko in omogoča majhnemu
rokodelcu, da svoje orodje razvrščeno odnese na
kraj uporabe. Škatla za orodje vsebuje vrtalnik,
akumulatorski vijačnik, klešče, kladivo, vijačni ključ,
žago in drugo.

Kat. št.: BT121900
Akcijska cena

Kat. št.: 100073
Akcijska cena

4,00 € + DDV
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OSTALO

17,50 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

JEDILNI PRIBOR ZA OTROKE

KOMPLET JEDILNEGA PRIBORA

3-delni komplet.

3-delni komplet.

Kat. št.: 100212
Akcijska cena

Kat. št.: 11100
Akcijska cena

9,90 € + DDV

ČISTILNE KRTAČE ZA
VRTALNIK
Primerno za vse notranje in zunanje projekte
čiščenja, še posebej za čiščenje platišč. ¼”” držalo za
akumulatorske vrtalnike. Trpežne najlonske ščetine.
Vsebina: nastavek za krtačo s premerom 4,9 cm,
nastavek za krtačo s premerom 8,4 cm, nastavek
za krtačo s premerom 10 cm, nastavek za krtačo s
premerom 12 cm.

Kat. št.: BT103110
Akcijska cena

12,00 € + DDV

16,90 € + DDV

ČRPALKA TLAČILKA, 2 L
Iz visokokakovostnega polietilena, za različne
kemikalije, kot so pralna in čistilna sredstva, topila in
drugo, ni primerna za čistilo za zavore, razpršilna glava
iz medenine, ki jo je mogoče nastaviti in zakleniti,
tesnila iz vitona, primerno za dela nad glavo.

Kat. št.: 150.8252
Akcijska cena

19,90 € + DDV

KRPA ZA VPIJANJE OLJA

OGLEDALO 41 MM

Podloga, ki absorbira kapljice olja, je izdelana iz
močnega polipropilena, odpornega na trganje, za
hitro vpijanje. Za absorpcijo do 2,6 L olja, zavorne
tekočine in tekočin na osnovi nafte, s hidrofobno
tehnologijo, tako da ploščice ne vpijejo vode.
Velikost 1000 mm x 800 mm s podlogo iz
plastične folije.

Z osvetlitvijo, raztegljiv 27-88 mm.

Kat. št.: 6054
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

4,68 € + DDV

Kat. št.: 30017SB
Akcijska cena

14,20 € + DDV

REZALNA PLOŠČA 125 MM

REZALNA PLOŠČA 125 MM

INOX Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali
modrega obarvanja, 1 mm.

z X-LOCK za hitro vpenjanje plošč, INOX, 1 mm.

Kat. št.: 2 608 603 171
Akcijska cena

Kat. št.: 2 608 619 264
Akcijska cena

0,99 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

1,00 € + DDV
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HSS-G SVEDER-SET

ROKAVICE ZAŠČITNE NITRIL

19-delni, 1-10 mm, spiralni svedri, prevlečeni
s titanovim nitridom

Kvalitetne nitrilne rokavice z gostoto 7,5 g, odporne
na olje, maziva in kemikalije, M - 099700120060,
L - 099700120070, XL- 099700120080

Kat. št.: 4004
Akcijska cena

22,15 € + DDV

Kat. št.: 0997001200%
Akcijska cena

14,50 € + DDV

OPREMA - DIAGNOSTIKA

NAJPOPOLNEJŠI TEHNIČNI
PODATKI, DIAGRAMI,
ELEKTRIČNE SHEME
Enoletna naročnina za tehniče informacije HaynesPro za
osebna vozila (opcija tovorni program), sistem vsebuje
informacije o identifikaciji vozila, redne preglede,
informacije o izvedenih prilagoditvah, maziva in tekočine,
tehnične podatke o motorju in njegovih prilagoditvah,
tehnične risbe, enoto za krmiljenje motorja, lokacijo
komponent, ABS, zračno blazino, varovalke in releje,
klimo, diagrame električnih sistemov, potrjena popravila
vzdrževanja in nasvetov, tehnične biltene, čas popravil,
organizator dela in drugo.

Kat. št.: Retis
Akcijska cena

Diagnostična naprava Foxwell je enostavna za uporabo, opremljena z zaslonom na dotik,
navigacijo za pomikanje po meniju in samodejnim branjem VIN. Edinstvena tehnologija
samoučenja podatkovnih parametrov iz Foxwella vam omogoča, da se naučite dobrih vrednosti
podatkov senzorjev v živo v prostem teku, KEKO, pospeševanju, pojemku, delni obremenitvi in
težki obremenitvi vsakega vozila, ki pride v vašo delavnico in jih zabeleži za nadaljnjo uporabo.
Vključuje aktiviranje, prilagoditve in kodiranje nadzornega modula, branje kod, aktivira
komponente, izvaja sistemske teste, programske krmilne module. Omogoča vam, da z orodjem
za skeniranje začasno aktivirate ali nadzorujete sistem ali komponento vozila. Pod pogojem, da je
modul mogoče ponovno kodirati, omogoča kodiranje in programiranje nadomestnega krmilnega
modula ali spreminjanje predhodno shranjenega napačnega kodiranja, kot to počnejo draga
tovarniška orodja. Brezžična bluetooth povezava omogoča vašemu diagnostičnemu orodju delo
na daljavo. Omogoča priklop videoskopa in osciloskopa. Vključena 3-letna posodobitev podatkov,
slovenski jezik.

399,00 € + DDV

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA
KTS 560
Napredni vmesnik modula, ki je popolnoma skladen
s PassThru, omogoča preprosto reprogramiranje
programske opreme proizvajalca vozil ter možnost
izvedbe vzporedne diagnostike – modul lahko
komunicira z do tremi vmesniki CAN in K-Line
istočasno – kar pomeni, da bodo vaši postopki hitrejši
in produktivnejši. KTS 560 - povečanje učinkovitosti
diagnostike v svoji profesionalni delavnici. Diagnoza
ECU in merilna tehnologija (enokanalnimultimeter)
z ISO, CAN in SAE protokol - diagnostični kabel OBD
- Bluetooth adapter. Na voljo bogata programska
oprema ESItronic.

Kat. št.: 0684400560
Akcijska cena

1.649,00 € + DDV

OSCILOSKOP FOXWELL OS100
Z videoskopom boste enostavno našli najbolj skrite napake, do
katerih mehanikovo oko ali otip ne sežeta. Sonda z miniaturno
kamero (premer 5,5 mm) je narejena tako, da je mogoče lečo
kamere speljati okoli vogala ali skozi majhne odprtine. To
ji omogočata tudi odpornost na tekočine in vgrajena lučka
LED. Videoskop pride serviserjem prav pri najrazličnejših
opravilih, saj jim prihrani ogromno časa. S kamero je na primer
mogoče preprosto preveriti ohranjenost notranjosti cilindrov,
saj miniaturno sondo potisnemo kar skozi odprtino vžigalne
svečke, ogrevalne sveče ali injektorja.

Kat. št.: OS100
Akcijska cena

695,00 € + DDV

VIDEOSKOP FOXWELL VS300

i50Pro

Z videoskopom boste enostavno našli najbolj skrite
napake, do katerih mehanikovo oko ali otip ne
sežeta. Sonda z miniaturno kamero (premer 5,5
mm) je narejena tako, da je mogoče lečo kamere
speljati okoli vogala ali skozi majhne odprtine. To ji
omogočata tudi odpornost na tekočine in vgrajena
lučka LED. Videoskop pride serviserjem prav pri
najrazličnejših opravilih, saj jim prihrani ogromno
časa. S kamero je na primer mogoče preprosto
preveriti ohranjenost notranjosti cilindrov, saj
miniaturno sondo potisnemo kar skozi odprtino
vžigalne svečke, ogrevalne sveče ali injektorja.

Namenjen je vsem tistim, ki v delavnici potrebujejo
manjšo sekundarno napravo za hitrejše rokovanje, ter so
osredotočeni na storitve hitrega servisa – menjava olja in
drugih tekočin, servisiranje akumulatorja, zavor, odpravljanje
blažjih tehničnih napak, brisanje vseh napak na vozilu,
nastavitev senzorja volana, DPF, dostop do podatkov ECU,
grafični prikaz, VIN branje in drugo.
5,5’’ TFT zaslon na dotik, 32 GB
notranji spomin in OBD povezava
preko diagnostičnega kabla.

Kat. št.: VS300

Kat. št.: i50Pro

Akcijska cena

Akcijska cena

69,00 € + DDV
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490,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

i70BT
i70BT je na novo razvit diagnostični skener z brezžičnim VCI Foxlink I. Podeduje enake Foxwellove
prednosti pri diagnostični tehnologiji avtomobilskih napak, kot so pokritost več proizvajalcev, servisne
funkcije in natančni testni podatki, zaradi česar je popolno orodje za zaposlene garaže ali delavnice,
ki potrebujejo najnovejšo tehnologijo po neprekosljivi vrednosti.
Zaslon 7’’, Android 9.0, pomnilnik 1 GB, shramba 32 GB, Bluetooth 4.0, WIFI, 3-letna brezplačna posodobitev
programske opreme, 35 servisnih funkcij, dimenzije 205 x 135 x 30 mm. Med prednosti naprave gotovo sodi
glede na zmogljivosti zelo ugodna cena, v katero je vključeno triletno brezplačno posodabljanje podatkov.

Kat. št.: i70BT
3-letna brezplačna nadgradnja
Akcijska cena

650,00 € + DDV

i70Pro

i80II

Zaslon 8’’, Android operacijski sistem, pomnilnik 2 GB,
shramba 32 GB, kamera spredaj 5 miljonov pik, Bluetooth
4.0, WIFI, HDMI, 3-letna brezplačna posodobitev
programske opreme, 35 servisnih funkcij in napredne
funkcije kot so programiranje, kodiranje in
aktiviranje komponent, priklop osciloskopa
itd., dimenzije 230 x 155 x 21 mm.

Zaslon 10,1”, operacijski sistem Android 9.0, pomnilnik
6 jedrni, 2 GB, shramba 128 GB, Bluetooth 5.0, HDMI,
kamera 13 miljonov pik, z LED svetilko, baterija
10000 mAh, 35 servisnih funkcij in napredne
funkcije kot so programiranje, kodiranje in
aktiviranje komponent, priklop osciloskopa
itd., dimenzije 272 x 163 x 39 mm.

Kat. št.: i70Pro
3-letna brezplačna nadgradnja
Akcijska cena

989,00 € + DDV

Kat. št.: i80II
3-letna brezplačna nadgradnja
Akcijska cena

1.512,00 € + DDV

KO INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
OBIŠČE VAŠO AVTOMEHANIČNO
DELAVNICO
Foxwell je profesionalni dobavitelj avtomobilskih diagnostičnih orodij, storitev in rešitev na poprodajnem trgu. Združujemo
industrijsko znanje, proizvodno strokovno znanje in tehnološke inovacije z namenom, da ponudimo širok portfelj izdelkov – vključno
z diagnostičnimi sistemi tabličnih računalnikov, čitalniki kod OBDII, skenerji ter drugimi nastajajočimi orodji za koristi naših strank.

Enostavna za uporabo, opremljena z navigacijo za pomikanje po meniju in
samodejnim branjem VIN.
Pomaga prihraniti čas za učenje uporabe optičnega bralnika.
Prikazuje podatke senzorjev vozila v živo v obliki besedila, grafov in merilnikov,
ter vam omogoča, da se osredotočite na kakršnekoli sumljive ali specifične
parametre podatkov.
Edinstvena tehnologija samoučenja podatkovnih parametrov iz Foxwella
vam omogoča, da se v živo naučite ustreznih vrednosti podatkov senzorjev
v prostem teku, KEKO, pospeševanju, pojemku, delni obremenitvi in težki
obremenitvi.
Vključuje aktiviranje, prilagoditve in kodiranje nadzornega modula.
Bere kode, aktivira komponente, izvaja sistemske teste, programske krmilne
module.
Omogoča začasno aktivacijo ali nadzor nad sistemom ali komponento vozila z
orodjem za skeniranje.
Omogoča delo na daljavo z brezžično Bluetooth povezavo.

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

Odporna na vodo in prah z zaščito IP67.
Pod pogojem, da je modul mogoče ponovno kodirati, omogoča kodiranje in
programiranje nadomestnega krmilnega modula ali spreminjanje predhodno
shranjenega napačnega kodiranja.
Možnost preproste priključitve izbirnega osciloskopa ali videoskopa na i70Pro
– naprava postane zmogljiva integrirana diagnostična rešitev.
S pomočjo funkcije diagnoze zgodovine shranjuje zapise o testiranih vozilih,
vključno z informacijami o vozilu in DTC iz prejšnjega testa.
Omogoča neposreden dostop do predhodno preizkušenega vozila ter vnovični
zagon diagnostične seje brez ponovne identifikacije vozila.
S pomočjo funkcije upravljanja s strankami i70 omogoča ustvarjanje in
urejanje računov strank.
Shranjuje in organizira vse podatke o strankah, ki so povezani s pripadajočimi
zapisi testnih vozil, kar je odlična pomoč za uspešno opravljanje
vsakodnevnega dela v delavnici.
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