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•	 Vsaka svetilka ima 10 super svetlih SMD-LED-žarnic z do 400 lumni  
svetlobnega toka in svetlobnim snopom v razponu 120°, ki  
razsvetli celotno delovno območje.

•	 Vključuje še dodatno 3-vatno LED-žarnico na koncu  
ohišja, ki se uporablja kot smerna svetilka. 

•	 Visokokakovostna litij-ionska baterija (2,2 Ah) ima dolgo dobo trajanja,  
je brez spominskega učinka in izprazni se bistveno počasneje kot klasične  
nikelj-manganske baterije.

•	 Svetilka je dobavljena skupaj z omrežnim polnilnikom  
in polnilnikom za polnjenje v avtomobilu.

•	 Interval delovanja: 3/6 ur.
•	 Interval polnjenja: 4 ure.
•	 Najmanjša/največja dolžina: 260/280 mm.

•	 Zmogljiv endoskop s pištolnim  
ročajem in barvnim TFT-zaslonom  
89 mm.

•	 Modul digitalne kamere  
premera 5,5 mm omogoča  
slikovni prenos skoraj brez  
izgub do ročne naprave. 

•	 Kapsula za kamero je  
vodotesna na dolžini do 3  
metrov in ima abrazijsko  
odporno lečo iz kaljenega stekla.

•	 Možnost snemanja in  
predvajanja statičnih in video  
posnetkov na ročni napravi ali  
video v živo prek USB-/AV-priključka.

•	 Integrirani pomnilnik (128 MB)  
omogoča shranjevanje do 80 slik  
ali 90-sekundnega video posnetka na  
ročni napravi – z mikro SD-kartico  
(ni vključena), vloženo v razširitveni reži,  
po potrebi povečate zmogljivost pomnilnika.

•	 Vključuje upravljanje digitalnega zooma in vrtenje/obračanje  
slik  –  idealen za delo na tesnih mestih ali delo z ogledalom.

•	 Napajanje na litij-ionske baterije, 4-urna neprekinjena uporaba.
•	 Dobavljen z AV-izhodnim kablom in USB-kablom za povezavo na  

PC: možnost snemanja, shranjevanja in skupne uporabe  
slik in video posnetkov.

•	 Garnitura zajema zrcalo 45°, magnetno pritrdišče in omrežni polnilnik.

BREZŽIČNA PALIČNA ČRNA LED-SVETILKA, 360°,  
10 SMD + 3 W

DIGITALNI ENDOSKOP  
PROSCOPE 2, Ø 5,5 MM

Cena brez DDV

LED360EU €73.50

LED360GEU €73.50

LED360REU €73.50
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315.00
Cena brez DDV

€
VS8221EU
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•	 Standardne odprtine nasadnega ključa so velikosti  
od 6 do 24mm, dolgi ključi pa od 8 do 19 mm.

•	 Komplet vključuje ragljo z 72 zobci z  
jezičkom za spremembo smeri, udobnim  
ročajem in gumbom na pritisk za hitro  
sprostitev, podaljške, ključe za vžigalne  
svečke, univerzalni zgib in T adapter.

38 DELNI KOMPLET 6-ROBIH METRIČNIH NASADNIH 
KLJUČEV WALLDRIVE® – 3/8 PALČNO KVADRATNO 
VODILO

•	 Zajema  
dvosmerne  
raglje na 48  
zobov z udobnim  
ročajem, ključe za  
vžigalne svečke, podaljške,  
nasadne ključe (ženski del)  
za vijake torks TRX-Star*, vijačne  
nastavke, inbus ključe,  
nastavke, vrtljivi ročaj in  
dopolnilni pribor.

GARNITURA 6-TČK. METRIČNIH 
NASADNIH KLJUČEV  
WALLDRIVE®, 172-DELNA, 
KVADRATNO VODILO  
1/4”, 3/8” IN 1/2”

•	 Nasadni ključi in dodatki iz toplotno obdelanega, 
utopno kovanega krom-vanadijevega jekla s 
svetlečim poliranim premazom.

•	 Velikosti od 8 do 32mm
•	 Komplet vključuje ragljo z 72 zobci z  

jezičkom za spremembo smeri,  
udobnim ročajem in gumbom na pritisk  
za hitro sprostitev,  podaljške, ključe za  
vžigalne svečke, univerzalni zgib in T adapter.

•	 Vsebina je prikazana na notranji strani pokrova.
•	 Vsebina: Nastavki s 1/2” kvadratnim vodilom; 

8-32mm, ključi za vžigalne svečke s 1/2’’ kvadratnim 
vodilom; 16, 21mm podaljški; 75, 125, 250mm,  
raglja z 72 zobci z jezičkom za spremembo smeri 
in gumbom  za hitro sprostitev, univerzalni zgib s 
1/2’’ kvadratnim vodilom, 3/8” kvadratno vodilo 1/2” 
kvadratni moški adapter.

28 DELNI KOMPLET 6-ROBIH METRIČNIH 
NASADNIH KLJUČEV WALLDRIVE®  
1/2 PALČNO KVADRATNO VODILO

•	 Pladenj iz  
nerjavečega  
jekla z magnetoma premera 85 mm, vloženima pod 
pokrovoma, ki ne puščata prask.

•	 Velikosti: 240 x 140mm.
•	 Magneta sta dovolj močna, da držita  

viličaste ključe, nasadne ključe in klešče.
•	 Orodje zadrži tudi,  

če posodo obrnemo  
na glavo.

MAGNETNA ZBIRALNA POSODA Z 
DVEMA MAGNETOMA  
240 X 140 MM

•	 Posoda iz  
nerjavečega  
jekla s premerom 150 mm.

•	 Močan magnet premera 80 mm  
s pokrovom, ki ne pušča prask.

•	 Odličen pripomoček za odlaganje vijakov, matic  
in podložk med razstavljanjem.

•	 Pritrdite ga na kakršnokoli  
površino iz železa.

MAGNETNA ZBIRALNA 
POSODA PREMERA 150 MM

•	 Steblo iz utrjenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla  
s satinirano zaključno obdelavo.

•	 S šestkotnimi nastavki za uporabo z ragljo.
•	 Zaobljen in teksturiran ročaj in nabijalne kapice.
•	 Vsebina: ploščati: 6 x 38, 5 x 100, 6 x 125, 8 x 150,  

8 x 200, 10 x 200mm, Phillips; #2 x 38,  
#1 x 75, #2 x 100,  
#2 x 150, #3 x 150mm.

11-DELNI KOMPLET UDARNIH 
IZVIJAČEV

•	 kvadratni nastavki – T8, T10, T15, T20, T25,  
T27, T30, 3/8 inčni kvadratni nastavki – T40, T45,  
T47, T50, T55, 1/2 inčni kvadratni nastavki – T60,  
Security TRX-Star* inbus nastavki; 1/4 inčni kvadratni  
nastavki – T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H,  
3/8 inčni kvadratni  
nastavki – T40H, T45H, 

VIJAČNI NASTAVKI  
KRATKI S TORX,  
ZN, INBUS  
PROFILOM -  
SET 38  
KOSOV

•	 Dolgi in kratki zobčasti,  
klinasti, imbusni ter  
zvezdasti in  
varnostni  
TRX  
nastavki.

•	 Komplet  
vključuje 3/8  
in 1/2 palčne  
10 mm adapterje  
s kvadratnim  
vodilom za vijačne  
nastavke imbus iz  
krom-vanadijevega 

•	 jekla.

74 DELNI KOMPLET VIJAČNIH  
NASTAVKOV – ZVEZDASTI  
TRX/VARNOSTNI TRX/IMBUSNI/ 
KLINASTI/ZOBČASTI Z 1/2’’ IN  
3/8’’ KVADRATNIM VODILOM

•	 Izdelano iz utrjenega in kaljenega krom-vanadijevega  
jekla s svetlečim poliranim premazom.

•	 Edinstvena oblika stebla poveča prenos navora z obroča  
WallDrive® na držalo, saj uporabniku omogoča pritisk na 
ploščat del viličastega ključa in ne na rob.

•	 15° nagib tako na viličastem kot obročnem koncu za lažji 
dostop v manjših prostorih.

•	 Velikosti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm.
•	 Dobavljeno v   

shranjevalnem  
pladnju.

12-DELNI KOMPLET  VILIČASTO 
OBROČNIH KLJUČEV

•	 Izdelan iz krom-vanadijevega jekla 6150.
•	 3/8 in 1/2 inčni adpaterji s kvadratnim vodilom  

za inbus ključ do 10 mm.
•	 V priročnem, izredno odpornem kovčku so vijačni  

nastavki zloženi pod kotom, kar omogoča  
preprosto izbiranje.

NASTAVKI TORX/NEZAOBLJENI/
INBUS/VARNOSTNI  - SET 56 
KOSOV

•	 Nastavki  
inbus: 4, 5,  
6, 7, 8, 10, 12mm (od vsakega  
po eden 30 in 75 mm); nastavki torks TRX-Star*; T20, T25,  
T30, T40, T45, T50, T55, T60 (od vsakega po eden  
30 in 75 mm); 12-klinastozobi nastavki : M5, M6, M8,  
M10, M12 (od vsakega po eden 30 in 75 mm):  
pogonski adapterji: kvadratno vodilo  
3/8” x inbus 10 mm , 
 kvadratno vodilo  
1/2” x inbus 10 mm.

GARNITURA VIJAČNIH  
NASTAVKOV TORKS TRX-STAR/ 
12-KLINASTOZOBI/INBUS,  
42-DELNA, KVADRATNO  
VODILO  
3/8” IN 1/2”

75.60
Cena brez DDV

€
AK7953

70.35
Cena brez DDV

€
AK7952

252.00
Cena brez DDV

€
AK7955

37.80
Cena brez DDV

€
AK4933

42.00
Cena brez DDV

€
AK6197

37.80
Cena brez DDV

€
AK21974

81.90
Cena brez DDV

€
AK6313

29.40
Cena brez DDV

€
AK21956

40.95
Cena brez DDV

€
AK21942

5.78
Cena brez DDV

€
AK231

8.93
Cena brez DDV

€
AK2312
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•	 Posoda s krtačo za  
čiščenje delov iz  
pihane plastike.

•	 Lahka prenosna enota, primerna  
za namestitev na delovno mizo.

•	 Primerna so samo vodotopna čistila.
•	 Najmanjša/največja delovna  

zmogljivost: 7,5/16 l.
•	 Zunanje mere: 250 x 660 x 460 mm.

PRENOSNA  
POSODA S  
KRTAČO ZA 
ČIŠČENJE  
DELOV

•	 Varnostni zadrževalni 
sistem za vijačne vzmeti, 
zasnovan za uporabo v 
kombinaciji s  
kompresorjema  
Sealey št. RE231  
in RE232.

•	 Hitra montaža ter 
 preprosto in hitro  
upravljanje.

•	 Št. modela RE23RS
•	 Brez kompresorja za 

vijačne vzmeti.  

ZADRŽEVALNI SISTEM ZA 
VIJAČNE VZMETI V  
POVEZAVI S  
KOMPRESORJEM

•	 Izjemno  varčen  model,  dobavljen  v  razstavljeni  obliki  z  namenom   
zmanjšanja  prevoznih  stroškov  – od  kupca  zahteva  nekaj  sestavljanja.

•	 Zasnova  hitrega  zlaganja  omogoča  preprosto  shranjevanje  in  prevoz.
•	 Močna  vrtljiva  kolesca.
•	 Ob  893  mm  dolgem  podaljšku  kraka  dvigne  1000  kg.
•	 Tehta  le  74  kg  in  je  idealen  za  uporabo  na  terenu  ali  v  delavnici.
•	 Dostop  do  stranske  črpalke  je  možen  s   

pomočjo  odstranljive  ročice.

DVIGALO MOTORJEV - PREGIBNO  KAPACITETA DO 1T

•	 Min./maks.  višina   
sedla: 145/504mm.

•	 Dolžina  šasije:  690mm.
•	 Hidravlična  enota   

v  enem  kosu,  s  težkim   
podnožjem.

•	 Funkcija  dviga  Super   
Rocket  pripelje  dvižno   
roko  v  stik  s  točko   
dviga  z  enim   
samim  pritiskom   
na  ročico.

HIDRAVLIČNO PREMIČNO 
DVIGALO PREMIER  3 T

•	 Hidravlična enota s 
kapaciteto 1500 kg  
na nožno upravljanje

•	 Hitrejša in preprostejša 
uporaba kot pri vijačnem 
kompresorju na ragljo.

•	 Čeljusti imajo plastično  
prevleko, da ne zdrsnejo  
z/poškodujejo vzmeti.

•	 Primera za vzmeti od Ø 102 
mm do Ø 160 mm.

HIDRAVLIČNA ENOTA ZA STISKANJE 
VIJAČNIH VZMETI, 1500 KG

•	 Namenjena  podpori  in  ohranjanju  ustreznega   
položaja  motorjev  med  vzdrževalnimi  deli.

•	 Idealno  za  podpiranje  motorja  med  
menjavanjem  nameščenih  dušilnikov  vibracij  
in  določenih  delov  karoserije.

•	 Za  pomoč  pri  odstranjevanju  menjalnikov   
in  prenosnih  mehanizmov.

PODPORA ZA PRIDRŽANJE 
MOTORJA

 Kapaciteta (KG) Širina Cena brez DDV

ES300 300KG 660/1420mm €96.60

ES502 500KG 760/1460mm €105.84

		ES300

		ES502

130.20
Cena brez DDV

€
SM222

210.00
Cena brez DDV

€
3003CXQ

294.00
Cena brez DDV

€
RE231

65.79
Cena brez DDV

€
RE23RS

294.00
Cena brez DDV

€
SC10



4

•	 Dolžina kabla in spone: 1,8 m
•	 Kompozitno ohišje z vgrajenim 

prostorom za shranjevanje spon in 
ročajem za prenašanje.

•	 Dve bateriji, povezani vzporedno, 
za visok konični in zaganjalni tok.

•	 Indikatorji LED za stanje in  
polnjenje.

•	 Testni gumb za stanje baterije.
•	 Nameščena vtičnica 12V za  

katerokoli napravo 12V, ki ima 
priključek za vtičnico cigaretnega 
vžigalnika v avtomobilu.

•	 Dobavljeno z omrežnim polnilcem 
in adapterjem z dvojnim vtikačem 
za polnjenje v avtomobilu.

PRENOSNI BOOSTER ZA POMOČ 
NA CESTI ROADSTART® – 12V, 
ZAGONSKI TOK 3200 A

•	 Delovni/največji navor: 
400lb.ft(544Nm)/480lb.ft(653Nm).

•	 Največji možni navor: 500lb.ft(680Nm).
•	 Kombinirano izbirno stikalo za  

hitrost in smer vrtenja.
•	 Primerno za dolgotrajno uporabo  

v vulkanizerskih delavnicah.

PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK  
Z DVOJNIM KLADIVOM, ½  
PALČNO KVADRATNO VODILO

•	 Zaradi majhnosti primerna za delo okoli  
motorjev, kjer je malo prostora.

•	 Vključuje nastavitev za odvijanje ter  
sprožilno ročico za vklop.

•	 Utrjen sestav prestav in  
primeža je primeren za  
delo v profesionalnih delavnicah.

•	 Izpušna cev se lahko vrti za 360°,  
da se pretok zraka  
preusmeri stran od uporabnika.

MINI PNEVMATSKA RAGLJA  – ⅜ 
PALČNO KVADRATNO VODILO

•	 Zmogljiv, kompakten baterijski udarni  
vijačnik s sprožilnikom za vrtenje naprej,  
nazaj in spreminjanje števila vrtljajev.

•	 Proizvede dobrih 386 Nm (285lb.ft)  
navora, kar zadošča za  
odvijanje kolesnih matic.

•	 Dobavljen z dvema paketoma  
nikelj-kadmijevih baterij 19,2 V in  
1-urnim omrežnim polnilnikom.

BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK 
19,2 V, KVADRATNO VODILO ½”  
Z 2 BATERIJAMA  
(285LB.FT)

•	 Ponuja veliko funkcij, ima pa tudi posebej oblikovan in  
izoliran ročaj, da lahko zmanjša vibracije.

•	 Izpušna cev, ki zagotavlja nizko raven hrupa, se lahko  
vrti za 360°, da se pretok zraka preusmeri stran  
od uporabnika.

•	 Raglja je primerna za delo v  
motornem predelu ali na drugih  
mestih, kjer je prostor omejen.

KOMPAKTNA PNEVMATSKA 
RAGLJA SERIJE GENERATION – ¼ 
PALČNO KVADRATNO VODILO

•	 Zaradi majhnosti primerna za delo  
okoli motorjev, kjer je malo prostora.

•	 Vključuje nastavitev za odvijanje ter sprožilno ročico za vklop.
•	 Pnevmatski motor s kakovostnimi  ležaji za brezhibno  

in učinkovito delovanje.
•	 Izpušna cev se lahko vrti za 360°,  

da se pretok zraka preusmeri stran  
od uporabnika.

MINI PNEVMATSKA RAGLJA  – ¼ PALČNO  
KVADRATNO VODILO

•	 Vpenjalna glava Jacobs brez ključa za  
preprosto in hitro menjavo nastavkov.

•	 Ulito ohišje iz lahkega kompozitnega materiala preprečuje 
učinek mraza na uporabnikove roke.

•	 Z možnostjo spremembe smeri vrtenja ter  kontrolnim  
gumbom nad ohišjem motorja.

•	 Pnevmatski motor s kakovostnimi ležaji za brezhibno  
in učinkovito delovanje.

•	 Izpuh v ročaju z  
vgrajenim dušilcem  
zmanjša raven hrupa.

PNEVMATSKI VRTALNIK  Z 10 
MM VPENJALNO GLAVO BREZ 
KLJUČA

•	 Omogoča preoblikovanje, glajenje ali brušenje  
robov na ulitkih.

•	 Izpušna cev se lahko vrti za 360°, da se pretok zraka 
preusmeri stran od uporabnika.

•	 Varnostna ročica preprečuje nenamerni vklop.
•	 Primeren za profesionalno  

rabo v delavnicah.

SREDNJE VELIK BRUSILNIK ZA 
PNEVMATSKO BRUŠENJE

•	 Zagotavlja  do  1000  Amp  največje  
začetne  zagonske  moči.

•	 Dolžina  kabla  in  spone:  0,5  m.
•	 Pred  polnjenjem  lahko  zažene  do  30   

avtomobilov,  odvisno  od  časa,   
potrebnega  za  zagon   
posameznega  avtomobila.

•	 Komplet  za  nadzor  moči   
z  možnostjo  testiranja.  

•	 Prikaz  prek  5  LED  indikatorjev.
•	 Možna  tudi  uporaba  kot  12-voltna   

napajalna  enota  – vključno  z  vtičnico,   
ki  je  podobna  vtičnici  za  vžigalnik.

•	 Dobavljeno  z  omrežnim  polnilcem  in  
adapterjem  z  dvojnim  vtikačem  za   
polnjenje  v  avtomobilu.

PRENOSNI BOOSTER ZA POMOČ NA 
CESTI 12V ZAGONSKI TOK 1000A

176.40
Cena brez DDV

€
RS1

430.50
Cena brez DDV

€
RS103

56.70
Cena brez DDV

€
GSA634

259.35
Cena brez DDV

€
CP1950

71.40
Cena brez DDV

€
SA630

88.20
Cena brez DDV

€
SA602

126.00
Cena brez DDV

€
SA620

63.00
Cena brez DDV

€
SA652

71.40
Cena brez DDV

€
SA631
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•	 Robustna zasnova z vgrajenimi vzmetenima teleskopskima montažnima držaloma.
•	 Kavlja z mehko oblogo omogočata dobro zaščito pred trdim  

pokrovom motornega prostora.
•	 36 SMD-LED-žarnic dobro osvetli celoten motorni prostor s svetlobnim  

snopom 120°.
•	 Najmanjša/največja širina pokrova  

motornega prostora: 1230/1940 mm.

ZLOŽLJIVA 36-SMD-LED-SVETILKA, 12 V, MONTAŽA 
POD POKROVOM MOTORNEGA PROSTORA

•	 30 svetlečih diod je namenjenih za 
svetilko pregledovanje, 7 svetlečih 
diod na koncu pa za  
usmerjevalno baterijo.

•	 Kljuka, ki jo je mogoče vrteti  
za 360°, in magnet na hrbtni  
strani za prostoročno uporabo.

•	 Indikator stanja baterije z  
eno samo svetlečo diodo.

•	 Dobavljeno v kompletu  
z običajnim in polnilcem  
za uporabo v avtomobilu.

BREZŽIČNA POLNILNA SVETILKA 30 + 7 
SVETLEČIMI DIODAMI

•	 36 SMD-LED-žarnic dobro osvetli celoten motorni prostor s  
svetlobnim snopom pod kotom 120°.

•	 Najmanjša/največja širina pokrova motornega prostora: 1230/1940 mm.
•	 Baterija: litij-ionska, 7,4 V – 2,0 Ah.
•	 LED-indikatorja prikazujeta status  

polnjenja in končanega polnjenja.

ZLOŽLJIVA BATERIJSKA 36-SMD-SVETILKA NA 
LITIJ-IONSKE BATERIJE Z MOŽNOSTJO POLNJENJA, 
MONTAŽA POD POKROVOM MOTORNEGA PROSTORA

•	 Kompozitno ohišje, mehko na  
otip, z ergonomskim ročajem.

•	 Vsebuje 12 super svetlih  
SMD-LED žarnic s svetlobnim  
tokom 400 lumnov.

•	 Svetilka je opremljena s kavljem,  
vrtljivim za 360°, in z magnetom  
na zadnji strani za  
prostoročno uporabo.

•	 Svetilki so priloženi:  
omrežni polnilnik,  
polnilnik za  
polnjenje v  
avtomobilu in prostostoječe stojalo.

BREZŽIČNA PALIČNA 12-SMD-LED SVETILKA NA 
LITIJONSKE IN MOŽNOSTJO POLNJENJA 

•	 Odlikuje jo 26 zelo svetlih LED žarnic, 21 jih je namenjenih  
za pregledovanje, 5 žarnic na koncu pa služi kot usmerjena baterija.

•	 Dva  obešalna  kavlja,  ki  se  vrtita  360  °,   
omogočata  delovanje  brez  uporabe   
rok  ter  vodoravno  ali  navpično  uporabo  svetilke.  

SVETILKA BREZŽIČNA Z 21+5 LED ŽARNICAMI  - 
ZA POLNENJE – LITHIJEVA BATERIJA

•	 Prenosna reflektorska svetilka v 
ulitem aluminijastem ohišju  
s stojalom iz jeklene  
cevaste konstrukcije.

•	 Vključuje 130 super bright LED 
diod z daljšo življenjsko dobo od 
običajnih halogenk.

•	 Primerna za osvetlitev delavnic, 
garaž in drugih prostorov z malo 
svetlobe.

130 LED PRENOSNA DELOVNA 
SVETILKA - 230V

•	 Prenosna reflektorska luč v  
prašno lakiranem  
ohišju iz litega aluminija s  
cevnim jeklenim stojalom.

•	 Vrhunska COB-LED-tehnologija  
omogoča ultra močno  
osvetlitev prostora pri nižjih  
stroških od klasične  
halogenske razsvetljave.

•	 Enakomeren svetlobni snop  
pod kotom 120°.

•	 Dobavljena z omrežnim  
kablom in BS-atestiranim vtičem.

PRENOSNA REFLEKTORSKA  
LED-LUČ,  
20 W, 230 V

•	 S 30 super svetlimi SMD-LED žarnicami  
za osvetlitev prostora s svetlobnim  
snopom 120°.

•	 Svetlobni tok: 1200 lm.
•	 Primerna za razsvetlitev garažnih  

delavnic in drugih prostorov  
brez električnega omrežja.

•	 Vremensko odporen dizajn z  
vklopno-izklopnim  
klecnim stikalom.

•	 Vgrajena litij-ionska baterija,  
7,4 V – 2,0 Ah, z možnostjo polnjenja.

BREZŽIČNA PRENOSNA  
REFLEKTORSKA 30-SMD-LED-LUČ

73.50
Cena brez DDV

€
LED037

29.40
Cena brez DDV

€
LED307EU

84.00
Cena brez DDV

€
LED036

50.40
Cena brez DDV

€
LED130P

115.50
Cena brez DDV

€
LED120P

84.00
Cena brez DDV

€
LED109CEU

60.06
Cena brez DDV

€
LED026EU

48.30
Cena brez DDV

€
LED2105EU
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•	 Polnjenje  na  treh  mestih.
•	 Funkcija  izpuščanja  zraka.
•	 Primerno  za  standardne  400-gramske  kartuše.
•	 Dobavljeno  skupaj  s  togo  podaljševalno  cevjo   

in  hidravlično  spojko  na  potisk  s  štirimi  čeljustmi.
•	 Idealno  za  avtomobilske,  kmetijske   

ali  industrijske  delavnice  z   
veliko  dela.

MAZALKA ZA MAST

•	 Kromirana jeklena cev za izsesavanje s T-ročajem. 
•	 Posebej priročna za odstranjevanje  olja z   

menjalnikov  in diferencialov.
•	 Dobavljeno z gibljivo cevko za izsesavanje  

dolžine 200  mm.

ČRPALKA ROČNA ZA  
IZSES. OLJA

•	 Samosesalna črpalka z jeklenim ohišjem in ročico.
•	 Z 2”BSP adapterjem in potopno cevjo  

za posode od 25 do 205 l.
•	 Primerna za olja, protizmrzovalne tekočine,  

odmaščevalce in druge nekorozivne tekočine.
•	 Z enim gibom načrpamo  

približno 300ml tekočine.

HEAVY DUTY ROČNA 
ČRPALKA ZA OLJE

•	 Izdelano  iz  polietilena  visoke   
gostote  z  UV  stabilizatorjem.

•	 Težka  stenska  konstrukcija   
ostane  trdna  tudi   
v  stiku  z  vročim  oljem.

•	 Poseben  ustnik,  ki  preprečuje   
pljuskanje  tekočine  čez   
rob  med  prenašanjem   
ali  nalivanjem.

POSODA ZA ODPADNO 
OLJE/TEKOČINO 17L

iegeniegen
toolstools

•	 Izdelano iz visokokakovostnega jekla  
z gumijastim ročajem.

•	 Sklopljena dolžina: 355mm.
•	 Zunanji obroč se iztegne do 520 mm  

ter ponuja večjo moč vzvoda.
•	 Dobavljeno z dvostranskimi ključi  

17-19 mm in 21-23 mm.

3-DELNI KOMPLET NASADNIH 
KLJUČEV IMPACT Z RAZTEGLJIVIM 
PODALJŠKOM L – ½ PALČNO 
KVADRATNO VODILO

•	 Robustni zaboji, odporni proti udarcem, z aluminijastimi ročaji.
•	 Opremljeni z dvojnima aluminijastima zaklepoma za večjo varnost.
•	 Prozoren pokrov za enostaven pregled vsebine.
•	 Dobavljeni z odstranljivimi plastičnimi zaboji.
•	 Zunanje dimenzije (D x Š x V): 490 x 425 x 110 mm.

KOVČEK ZA DELE Z  
12 ODSTRANLJIVIMI  
PREDELKI

•	 Univerzalen sesalni pripomoček za izvlek udrtin v pločevini  
z vgrajenim generatorjem/indikatorjem vakuuma. 

•	 Zadrži trden oprijem na pločevini, medtem ko z drsnim kladivom lahko 
uravnamo udrtine – popolnoma brez poškodb laka.

•	 Idealen pripomoček za začetno uravnavanje karoserije. 
•	 Dobavljen s sesalnimi blazinami Ø 75, Ø 100 in  

Ø 125 mm in kavljem.
•	 Dolžina: 730 mm

PLUNGER TYPE AIR VAKUUMSKI PRIPOMOČEK ZA 
IZVLEK UDRTIN V PLOČEVINI Z DROČNIKOM

•	 Izredno težke, toplotno obdelane,  
visokokakovostne jeklene  
komponente so skrbno oblikovane  
in izdelane tako, da lahko  
izkušen avtoklepar z njimi uravna  
vse vrste udrtin in zmečkanin  
izza pločevine. Karoserijski  
lak ostane pri tem  
nepoškodovan.

•	 Garnitura omogoča velike  
časovne prihranke pri popravilih.  
Dobavljena je v vreči na  
patentno zadrgo

•	 Vsebina: kavljasti vzvodi, tračno  
železo 45º–90º, tračno železo, tračno  
železo 45º, vrečka, klin za okna, plastični  
luknjač, plastične zaokrožene konice  
za privijačenje, zadrževalo vrat, železo z ukrivljenim 
zaokroženim jezičkom in kavljem.

GARNITURA ZA POPRAVILO UDRTIN V PLOČEVINI  
BREZ LAKIRANJA, 33-DELNA

18.90
Cena brez DDV

€
AK44

9.45
Cena brez DDV

€
AK46

10.50
Cena brez DDV

€
S0472

21.00
Cena brez DDV

€
DRP03

35.70
Cena brez DDV

€
TP68

37.80
Cena brez DDV

€
APAS12R

157.50
Cena brez DDV

€
RE012

525.00
Cena brez DDV

€
RE102
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•	 Zmogljivi  
nastavki iz  
krom-molibdena,  
12-klinastozobi in  
inbus, za uporabo  
z udarnim vijačnikom,  
kvadratno vodilo 3/4”.

•	 Primerni za uporabo v gospodarskih vozilih.
•	 Vsebina garniture: 12-klinastozobi nastavki:  

M16, M18; nastavki  
inbus: 14, 17, 19, 21,  
22, 23, 24 mm.

GARNITURA MOČNIH 
VIJAČNIH NASTAVKOV:  
12-KLINASTOZOBI  
IN INBUS, 9-DELNA,  
KVADRATNO  
VODILO 3/4”

•	 Zamenljive  
čeljusti in  
robustno  
ogrodje,  
zasnovan je  
za odstranjevanje 
kroglastih zglobov na 
gospodarskih vozilih.

SEPARATOR ZA KROGLIČNE 
ZGLOBE, ZA GOSPODARSKA  
VOZILA•	 Natančno izmeri moč akumulatorske tekočine,  

tekočine za čiščenje vetrobranskih stekel,  
tekočine proti zmrzovanju in redukcijskega  
sredstva AdBlue z meritvijo lomnega količnika  
svetlobe, ki prehaja skozi mešanico.

REFRAKTOMETER – OPTIČNI 
TESTER

•	 Lokaliziranje problemov s tlakom pnevmatskih 
zavornih sistemov na gospodarskih  
vozilih, hitro in učinkovito.

•	 Primeren za uporabo na cesti  
ali v delavnici.

•	 S tremi velikimi merilniki 0–20  
bar (0–300 psi) z gumijastim  
odbojnim naslonom.

•	 Točkovni adapter:  
M15 x 1,5 mm.

TESTER PNEVMATSKIH ZAVOR NA 
TEŽKIH TOVORNIH VOZILIH S  
3 MERILNIKI

•	 Komplet za snemanje zobnikov in ležajev.
•	 Orodje za snemanje ležajev iz  

kovanega jekla.
•	 10 tonski hidravlični cilinder z  

dovolj moči, da odstrani še tako  
trdovratne ležaje, škripce in osi.

•	 Vsebina: 10 tonski hidravlični  
cilinder, krak 100 mm; 3 kosi, krak  
150 mm; 3 kosi, krak 200 mm; 3 kosi,  
dvojna glava, trojna glava, podaljšek;  
25 x 50 mm x 1 kos, 25 x 100 mm x 1 kos, 
glavni ročaj; 200 mm x 4 kosi, snema, 
separator 75-105 mm, vijak 5/8”, komplet 
za popravilo cilindra, matica cilindra.

KOMPLET HIDRAVLIČNIH  
SNEMALCEV – 25 KOSOV

•	 Zmogljiv separator  
za kroglične zglobe  
z zamenljivimi čeljustmi.

•	 Izvajalec lahko izbere  
pravilno velikost čeljusti, ne da bi moral  
celotno garnituro prinesti k vozilu.

•	 Uporablja se ročno  
ali z dobavljenim  
12-tonskim hidravličnim  
valjem/ovnom.

9-DELNI SEPARATOR ZA  
KROGLIČNE ZGLOBE,  
HIDRAVLIČNI IN  
ROČNI,  
ZA TEŽKA  
TOVORNA  
VOZILA

•	 Primerna  
za širok spekter  
gospodarskih vozil.

•	 S popuščanjem  
vijakov lahko hitro 
dosežemo nastavitev, ki 
ustreza premeru pesta.

•	 Štirje zamenljivi adapterski  
čepi omogočajo  
natančno nastavitev.

GARNITURA ZA NASTAVITEV  
SKLOPKE, ZA  
GOSPODARSKA  
VOZILA

•	 Omogoča testiranje  
injektorjev pod pritiskom.

•	 Nameščen je merilnik premera 88 mm z 
gumijasto zaščito, ki prikazuje  
vrednosti tako v psi kot barih.

•	 Odličen za preverjanje vzorca atomizacije 
goriva in pritiska odpiranja šob.

•	 Prozoren zbiralnik s finim filtrom in dvema 
cevema za priklop na injektorje.

TESTER ŠOB 
INJEKTORJEV  
DIZELSKIH  
MOTORJEV

•	 Dobavljen v prenosnem kovčku s podaljškom 210 mm 
za vrtenje sproščene matice ter nasadnim ključem 
velikosti 32 mm.

OJAČEVALNIK NAVORA ZA 
MOMENTNI KLJUČ ZA KOLESNE 
MATICE 65:1

•	  Hidravlično delovanje, primeren za 
odstranjevanje noge pnevmatike na 
gospodarskih in kmetijskih vozilih. 

•	 Uporaba v povezavi s  
hidravlično črpalko  
in cevjo (nista vključeni).

HIDRAVLIČNI SNEMALNIK 
NOGE PNEVMATIKE

COMMERCIAL VEHICLE 

105.00
Cena brez DDV

€
SX095

88.20
Cena brez DDV

€
SX500

88.20
Cena brez DDV

€
CV030

63.00
Cena brez DDV

€
VS0052

441.00
Cena brez DDV

€
CV012

273.00
Cena brez DDV

€
VS3814

231.32
Cena brez DDV

€
VS932

346.50
Cena brez DDV

€
VS2058

252.00
Cena brez DDV

€
PS982

420.00
Cena brez DDV

€
TC966
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•	 Inovativno orodje prihrani čas, denar in težave.
•	 Namesti manšeto homokinetičnega  

zgloba brez demontaže  
pogonskih gredi iz vozila ali  
homokinetičnega zgloba s  
pogonske gredi. 

•	 Brez napora in umazanije!
•	 Prihranite 70 % časa  

in preprečite poškodbe 
homokinetičnega zgloba. 

•	 Kompozitno ohišje s  
preprostim nadzornim  
ventilom, ki obratuje  
s standardnim stisnjenim  
zrakom v katerikoli delavnici.

•	 Orodje je primerno za avtomobile  
in majhne dostavnike. 

ORODJE ZA MANŠETO 
HOMOKINETIČNEGA ZGLOBA

PROFESIONALNI PRIPOMOČEK ZA IZVLEK UDRTIN 
V PLOČEVINI

•	 Profesionalni pripomoček za izvlek 
udrtin v ploščah in karoseriji.

•	 Oblikovan aluminijast ročaj in 
sprožilnik za (de)aktiviranje sesalne 
funkcije omogočata tehniku 
natančno upravljanje.

•	 Primeren  
za testiranje  
etilenglikolnih  
mešanic  
protizmrzovalnih tekočin. 
Rotor za kompenzacijo temperature samodejno uravna 
rezultat ne glede na temperature hladilnega sredstva. 
Raven zaščite pred zamrzovanjem je prikazana na 
lestvici v Celzijevih  
stopinjah.

ORODJE ZA TESTIRANJE  
PROPILENGLIKOLNIH  
PROTIZMRZOVALNIH  
TEKOČIN Z DVEMA  
ROTORJEMA

•	 Natančno  izmeri  moč  akumulatorske  tekočine,  tekočine   
za  čiščenje  vetrobranskih  stekel  in  tekočine  proti   
zamrznitvi  z  izmeritvijo  refrakcijskega  indeksa  svetlobe,   
ki  prehaja  skozi  mešanico.

•	 Primeren  za  sintetične   
mešanice  tekočin   
proti  zamrznitvi.

REFRAKTOMETER - OPTIČNI  
TESTER HLADILNE TEKOČINE,  
KISLINE BATERIJ IN TEKOČINE  
ZA ČIŠČENJE STEKEL .

•	 Primeren za  
testiranje  
propilenglikolnih  
mešanic  
protizmrzovalnih tekočin.

•	 Rotor za kompenzacijo temperature samodejno uravna 
rezultat ne glede na temp. hladilnega sredstva.

•	 Raven zaščite pred zamrzovanjem je prikazana na lestvici v 
Celzijevih stopinjah.

ORODJE ZA TESTIRANJE  
PROPILENGLIKOLNIH  
PROTIZMRZOVALNIH  
TEKOČIN Z DVEMA  
ROTORJEMA

•	 Sortiment  
tesnil in čepov  
karterja za vsakodnevno rabo v servisni delavnici.

•	 Izpustni čepi karterja: M10 x 1,0, M12 x 1,5, M13 x 1,5,  
M14 x 1,5, M15 x 1,5,  
M16 x 1,5,  
M18 x 1,5,  
M20 x 1,5 mm.

IZPUSTNI ČEPI IN TESNILA 
KARTERJA, 534-DELNI  
SORTIMENT

•	 Visokokakovosten stetoskop
•	 S priključkom – sondo je mogoče hitro odkriti izvor 

hrupa, na primer udarjanje bata, obrabljene 
prestave in ležaje, poškodovane ventile, okvare 
vodne črpalke in počena tesnila. 

•	 Pomaga izslediti vzrok  
ropotanja in škripanja  
v armaturni plošči.

STETOSKOP

•	 Kovan  jeklen  trup  s  kemično  počrnjenimi  potisnimi  in  
prilagoditvenimi  vijaki za  odpornost  proti  koroziji.

•	 Popolnoma  prilagodljiv.
•	 Zev:  18-22  mm.

NASTAVLJIVO ORODJE ZA 
ODSTRANJEVANJE ZGLOBOV

•	 Omogoča   
nespremenjeno   
lego  gredi  alternatorja   
med  odstranjevanjem   
zadrževala  jermenice.

•	 Možnosti  uporabe: avtomobili  
znamke Alfa Romeo, Audi, BMW,  
Citroen, Fiat, GM, Mercedes,  
Mitsubishi, Renault, Seat, Škoda, Volvo, VW.

ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE  
JERMENICE  
ALTERNATORJA  
- SET 13 KOSOV

•	 Visokokakovostno 
ilito aluminijasto 
Orodje.

•	 Primerno za  
pred-napenjanje 
kombinacije lamele 
(potisno ploščo) in sklopke  
pred ponovnim sestavljanjem.

OR. ZA MONT. SKLOPKE SAMO

 Velikost Cena brez DDV

AK100 Ø75MM €29.40
AK101 Ø100MM €31.50
AK102 Ø125MM €33.60

		AK
100

		AK
101 		AK

102

136.50
Cena brez DDV

€
BSL103

69.30
Cena brez DDV

€
VS005

21.00
Cena brez DDV

€
VS4121

21.00
Cena brez DDV

€
VS4120

61.43
Cena brez DDV

€
VS663

18.90
Cena brez DDV

€
VS871

19.53
Cena brez DDV

€
AK3811

46.20
Cena brez DDV

€
SX401

294.00
Cena brez DDV

€
VS011
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•	 Omogoča natančne  
avtomobilske razširitve  
po standardu SAE in DIN  
na 3/16” oz. 4,75mm ceveh.

•	 Lahko ohišje je kot nalašč za  
spajanje nadomestnih odsekov  
na zavorni cevi na vozilu.

•	 Primerno  za  jeklene  cevi.

KOMPLET ORODJA ZA MIKRO 
RAZŠIRJANJE IN UKRIVLJANJE 
CEVI (ZA UPORABO  
V AVTU)

•	 Vključen   
rezalnik  cevi   
z  okvirom  za   
vlivanje  v  kalupe   
in  vgrajenim  orodjem   
za  fino  obdelavo.

•	 Kalupi:  3/16”,  1/4”,  5/16”,   
3/8”,  7/16”,  1/2”,  5/8”.

ORODJE ZA OBLIKOVANJE IN 
REZANJE CEVI - SET 10  
KOSOV - PRIMEREN ZA BAKER,  
MEDENINO, ALUMINIJ

•	 Levi potisni vijak  
za uporabo  
pri znamkah  
Ford, Citroen  
in Renault.

•	 Posodobljen  
komplet  
adapterjev je  
primeren za vrsto  
vozil, ki se uporabljajo  
v Veliki Britaniji.

•	 Možnosti  uporabe:  
avtomobilske znamke  
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen,  
Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar,  
Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault,  
Rover, Saab, Seat,  
Škoda, Subaru, Toyota,  
Vauxhall, VW, Volvo.

ORODJE ZA MENJAVO ZAVORNIH 
PLOŠČIC - KIT 18 KOSOV

•	 Obsežna  
garnitura za  
hitro in učinkovito  
demontažo/montažo kolesnih ležajev, puš na  
vzmetenju in tesnil na mestu samem.

•	 Plošče in tulci se lahko uporabljajo tudi v standardni   
delavniški stiskalnici, če dostop  
na mestu samem  
ni mogoč.

GARNITURA ZA DEMONTAŽO/
MONTAŽO LEŽAJEV IN PUŠ, 
26-DELNA

•	 Ne zahteva nobenega zunanjega  
vira napajanja – preprosto  
napolnite in črpajte.

•	 Vsebnost: 2,5 l hidravlične  
tekočine – izperite celoten  
sistem z enim samim  
polnjenjem brez 
tveganja, da  
bi izpraznili rezervoar.

•	 Opremljena s pokrovom  
premera 42 mm,  
primerna za večino  
evropskih modelov.

POSODA ZA PREZRAČEVANJE 
ZAVOR  S PRIPOMOČKI 2.5 L,  
Φ 42MM, ZA VEČINO EVROPSKIH 
AVTOMOBILOV •	 Hitro,  preprosto  in  učinkovito  

prezračevanje  zavor  in  sklopk  z  
uporabo  zraka  iz  pnevmatik.

•	 Inovativna  zasnova   
združuje  ventil  za  nadzor   
pritiska  zraka,  zelo   
dolgo  cevko  za  zrak,   
ki  je  primerna  za   
uporabo  pri  večjih   
vozilih,  ter  magnetni  
zbiralni  podstavek,   
ki  preprečuje   
naključno  razlitje.

•	 Primerno za uporabo  
na ABS zavornih sistemih. 

AVTOMATSKA NAPRAVA  
(POSODA) ZA PREZRAČEVANJE 
ZAVOR IN SKLOPK

•	 Odlično orodje za demontažo cevi, montiranih z  
objemkami na stalni tlak, ki so običajne v sodobnih vozilih.

•	 Orodje omogoča hitro in učinkovito delo.
•	 Objemke odprite ročno s prsti ali s  

kvadratnim pogonom 1/4”.

ORODJE ZA VZMETNE  
CEVNE OBJEMKE

•	 Primerno   
za zavorne   
bate s funkcijo  
potiska nazaj  
in navijanja.

•	 Vključuje leve in  
desne sestave  
potisnih vijakov.

•	 Možnosti  uporabe:  
avtomobili znamke  
Alfa Romeo, Audi,  
BMW, Citroen, Fiat,  
Ford, GM, Honda,  
Jaguar, Lancia, Lincoln,  
Mazda, Mitsubishi,  
Nissan, Opel, Peugeot, Proton,  
Renault, Rover, Saab,  
Seat, Subaru, Toyota,  
Vauxhall, VW, Volvo.

ORODJE ZA MENJAVO ZAVORNIH 
PLOŠČIC. SET 30 KOSOV

•	 Levi potisni vijak  
potreben za  
uporabo pri  
znamkah Ford,  
Citroen in Renault.

•	 Pomaga preprečevati  
poškodbe batov in tesnil.

ORODJE ZA MENJAVO ZAVORNIH 
PLOŠČIC (LEVI -  FORD, CITROEN,  
RENAULT)

•	 Obsežna osnovna garnitura  
adapterjev za širok  
spekter uporabnih  
možnosti na vozilih.

•	 Orodje se uporablja za  
stiskanje in sočasno  
rotiranje zavornega bata  
nazaj v ohišje.

•	 Vključuje tlačne vijake z levim  
in desnim navojem.

•	 Tlačni vijaki z levim navojem   
se uporabljajo za znamke Citroen,  
Ford in Renault.

•	 Natančno izdelane adapterske plošče s 
tlačnimi vijaki in reakcijsko ploščo.

GARNITURA ZA STISKANJE  
ZAVORNIH BATOV,  
52-DELNA

ORODJE ZA DELO S PUŠAMI NA 
PREDNJEM VZMETENJU –  
SKUPINA VAG
•	 Primerno za odstranitev/namestitev   

zadnje montažne puše  
na prednje spodnje vilice.

•	 Uporaba mogoča na  
mestu samem, brez  
odstranjevanja  
aluminijastega ohišja

•	 Uporabite ga le z  
24mm ključem.

•	 Dobavljeno v  
prenosnem kovčku.

615.53
Cena brez DDV

€
VS7023A

18.90
Cena brez DDV

€
VS1669

163.80
Cena brez DDV

€
PFT11

25.20
Cena brez DDV

€
AK506

63.00
Cena brez DDV

€
VS0282

105.00
Cena brez DDV

€
VS0285

21.00
Cena brez DDV

€
VS0243

157.50
Cena brez DDV

€
VS0287

85.68
Cena brez DDV

€
VSE4781

88.20
Cena brez DDV

€
VS820

20.48
Cena brez DDV

€
VS0205
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•	 Vzmetene klešče za odstranjevanje  
žebljičkov za oblazinjenje brez  
povzročanja poškodb na žebljičkih.

•	 Lahek dostop do utesnjenih prostorov,  
kakršni so pokrovi odbijačev.

•	 Dolžina: 240mm.

KLEŠČE ZA  
ODSTRANJEVANJE  
ŽEBLJIČKOV ZA 
OBLAZINJENJE

•	 Renault/Nissan 1.5D, 1.9D, 2.2D & 2.5D dCi.
•	 Pokriva motorne kode K9K, F9Q, G9T, G9U.
•	 Ti motorji so lahko vgrajeni tudi v vozilih  

Vauxhall/Opel, Suzuki,  
Mitsubishi in Dacia.

KOMBINIRANA GARNITURA ZA  
NASTAVLJANJE/BLOKIRANJE 
DIZELSKIH MOTORJEV RENAULT/
NISSAN/VAUXHALL, JERMENSKI 
POGON

•	 Glavna orodja za zamenjavo  
krmilnega jermena na  
dizelskih motorjih  
Renault/Nissan  
1.5D, 1.9D,  
2.2D &  
2.5D dCi.

•	 Pokriva motorne  
kode K9K, F9Q,  
G9T, G9U.

•	 Ti motorji so lahko  
vgrajeni tudi v vozilih  
Vauxhall/Opel, Suzuki, Mitsubishi in Dacia.

•	 Garnituro sestavljajo: zaporni zatiči za  
ročično gred, orodja  
za napenjalnik jermena  
in nastavne plošče  
za odmično gred.

KOMBINIRANA GARNITURA ZA  
NASTAVLJANJE/BLOKIRANJE DI-
ZELSKIH MOTORJEV RENAULT/
NISSAN/VAUXHALL, JERMENSKI 
POGON

•	 Orodje za zamenjavo za motorje VAG 
2.0 TDi v avtomobilih znamke Audi;  
A4/A6, Škoda; Octavia II, VW; Golf, Golf 
Plus, Jetta, Touran.

•	 Kleščice za  
odstranjevanje  
sponk na oblogah,  
iz najlona,  
ojačanega s  
steklenimi vlakni,  
vmesna vzmet med ročajema.

•	 Dovolj majhnih dimenzij za uporabo na 
težko dostopnih mestih.

•	 Dolžina: 100 mm.

ORODJE ZA  
NASTAVLJANJE  
VAG 2.0 TDI

KLEŠČICE ZA  
ODSTRANJEVANJE  
SPONK NA OBLOGAH, 
2 KOSA

•	 Komplet štirih čistilcev ohišij  
dizelskih injektorjev,  
centrirnega orodja in ročice.  

•	 Uporablja se za čiščenje  
ohišij injektorjev  
pri menjavi injektorjev. 

•	 Pomaga pri izogibanju  
povratnega pretoka zaradi  
slabo nameščenih injektorjev.

6 DELNI KOMPLET ČISTILCEV ZA 
OHIŠJA DIZELSKIH  
INJEKTORJEV

•	 Orodja,  
oblikovana  
za lažje odstranjevanje  
žebljičkov oblazinjenja.

•	  Izdelana iz odporne plastike za  
zmanjševanje poškodb na opažnih  
ploščah.

ORODJE ZA OBLAZIN- 
JENJE IN TAPETE –  
5 DELNI  
KOMPLET

•	 Primerno za odstranjevanje trdovratnih  
dizelskih injektorjev Bosch/Delphi.

•	 Komplet vsebuje dva adapterja za  
različne načine izvleka.

•	 Prožen zglob, ki omogoča  
uporabo drsnega  
kladiva v  
tesnih prostorih.

•	 Dobavljeno z  
navodili v kovčku.

ORODJE ZA IZVLEK  
INJEKTORJEV BOSCH/DELPHI

•	 Ključi za filter v obliki  
kape, izdelani iz 7 in 16  
širine jekla, ki lahko  
prenesejo do 115 Nm navora.

•	 Elektro-črna obdelava za zaščito pred rjo.
•	 Uporaba skupaj s 3/8 ali 1/2 inčnimi  

ključi s kvadratnim vodilom.
•	 Dobavljeno  v  kovčku.

NASTAVKI ZA OLJNE  
FILTRE - SET  
15 KOSOV

•	 Verjetno najnaprednejše  
avtomobilsko merilno tipalo  
na tržišču, s širokim razponom  
funkcij za učinkovito avtodiagnostiko  
in preprosto kontrolo kratkih stikov  
in slabih masnih povezav.

•	 Vključuje osciloskopsko funkcijo za  
vizualno testiranje signalov  
avtokomponent, z dodatnim prikazom  
največje/najnižje  
voltaže, frekvenc  
in vklopne dobe.

MERILNO TIPALO ZA  
AVTOMOBILSKE  
ELEKTRIČNE  
FUNKCIJE,   
0–30 V

•	 Obsežni glavni komplet  
za nastavitev/zaklep za časovno  
usklajevanje motorjev 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8,  
1.9, 2.0, 2.5 v vozilih Audi, Seat, Škoda in VW.

•	 Vključuje vodila za nastavitev pozicije za servsiranje, ki  
omogoča razne  
servise na avtomobilih  
skupine VAG.

GLAVNI KOMPLET ZA NAMES-
TITEV/ZAKLEP JERMENA/ 
VERIGE NA DIZELSKIH IN  
BENCINSKIH MOTORJIH VAG

•	 Primerno  za  uporabo pri  zamenjavi   
(pogonskega)  jermena  pri   
dizelskih  motorjih  s   
sistemom  vbrizga   
goriva črpalka-šoba   
(Pumpe  Duse),  ki   
so  vgrajena  v   
vozila  skupine  VAG   
in  Ford  Galaxy od  
leta 1999 naprej.

•	 Dobavljeno v  
shranjevalnem kovčku.

KOMPLET ZA NASTAVITEV/ZAK-
LEPANJE FAZE DIZEL MOTORJEV 
– AVTOMOBILI SKUPINE VAG S 
SISTEMOM VBRIZGA GORIVA 
ČRPALKA-ŠOBA (PUMPE DUSE)  
DUSE 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD   
JERMENSKI POGON

12.60
Cena brez DDV

€
RT/KIT

10.50
Cena brez DDV

€
RT004

3.78
Cena brez DDV

€
RT011

21.00
Cena brez DDV

€
VSE2358

92.40
Cena brez DDV

€
VS2055

92.40
Cena brez DDV

€
VS2049

54.60
Cena brez DDV

€
VS7003

177.45
Cena brez DDV

€
PP100

239.40
Cena brez DDV

€
VSE5044

95.76
Cena brez DDV

€
VSE5951

157.50
Cena brez DDV

€
VSE5042A

178.50
Cena brez DDV

€
VSE5871A
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•	 Celovit komplet za  
testiranje  
kompresije in  
uhajanja  
bencinskih in  
dizelskih motorjev.

•	 Vključuje instrument  
za iskanje zgornje  
mrtve lege, idealno,  
kadar motor nima  
časovnih oznak na  
ročični gredi.

•	 Obiščite spletno stran  
podjetja Sealey za vse  
uporabe v vozilu.

KOMPLET ZA TESTIRANJE  
KOMPRESIJE IN UHAJANJA  NA 
DIZELSKIH IN BENCINSKIH  
MOTORJIH DO ZGORNJE  
MRTVE LEGE

•	 Tester brez pokrova uporablja sistem koničnih adapterjev 
za zatesnitev in vzpostavitev tlaka v hladilnem sistemu.

•	 Adapterji se lahko uporabljajo namesto navojnih  
čepov ali bajonetnih pokrovčkov.

•	 Garnitura zajema črpalko z manometrom in štiri  
sistemske adapterje za  
širok spekter uporabnih  
možnosti na vozilih.

GARNITURA ZA TESTIRANJE 
TLAKA V HLADILNEM  
SISTEMU,  
5-DELNA

•	 Uporablja se v kombinaciji z modelom št. 
VS7009 – sistemom za polnjenje olja v  
menjalnike in motorje.

•	 Primeren je za avtomatske menjalnike  
v vozilih Toyota/Lexus .

ADAPTER ZA POLNJENJE 
OLJA V MENJALNIKE VOZIL 
TOYOTA/LEXUS

•	 Enota za polnjenje olja s črpalko, trilitrska kapaciteta.
•	 Dobavljena s petimi večnamenskimi in tremi specifičnimi 

adapterji za polnjenje olja v avtomatske menjalnike.
•	 Zajema regulacijski  

ventil za nivo olja in  
zmanjševanje tlaka.

3-LITRSKI SISTEM ZA  
POLNJENJE OLJA  
V MENJALNIKE

•	 Gibalni  vijaki  in  lita  
čeljust  iz  utrjenega  
ogljikovega  jekla.

•	 Čeljusti  za  ovijanje  
vzmeti  za   
dodatno  varnost.

•	 Primerno  za  uporabo  
v  primerih  omejenega  
prostora  pod   
okrovom  kolesa.

•	 Uporabite  skupaj  s  
1/2  inčnim  ključem  s  
kvadratnim  vodilom.

•	 Maksimalen  zev   
230  mm.

ORODJE ZA STISKANJE 
VZMETI

•	 Uporablja se v kombinaciji z modelom št. 
VS7009 – sistemom za polnjenje olja  
v menjalnike in motorje.

•	 Primeren je za avtomatske  
menjalnike v vozilih VAG  
(VW–AUDI–SEAT–ŠKODA).

ADAPTER ZA POLNJENJE 
OLJA V MENJALNIKE VOZIL 
VAG

•	 Petkrat močnejši  
ključi od običajne 
izvedbe, preizkušeni  
za 500 Nm.

•	 Inovativen dizajn z 
zaščitnim kovinskim 
barvno kodiranim tulcem, 
ki preprečuje razširitev 
oboda ključa.

ULTRA MOČNI NASADNI 
KLJUČ ZA ALU  
PLATIŠČA

•	 Inovativen  
dizajn z zaščitnim  
kovinskim barvno  
kodiranim obročem,  
ki preprečuje razširitev  
oboda ključa.

•	 Vsak 6-točkovni ključ ima ovoj in vložek 
proti poškodbam alu platišč in matic.

•	 Velikosti ključev:  
17, 19, 21 mm.

GARNITURA ULTRA MOČNIH 
NASADNIH KLJUČEV ZA ALU 
PLATIŠČA, 3-DELNA, 
KVADRATNO 
VODILO 1/2”

•	 Uporablja se za merjenje povratnega toka goriva 
v dizelskih vozilih z do šestimi valji, ki imajo vbrizg 
goriva po skupnem vodu.

•	 Dobavljeno z merilnimi cevmi za kratkotrajne teste 
in merilnimi stekleničkami za dolgotrajnejše in 
zanesljivejše preverjanje.

•	 Dobavljeno v kovčku.

KIT ZA TESTIRANJE  
VBRIZGA DIESEL

•	 Odlična za popravilo navojev na čepih posode 
za olje, menjalnika in diferenciala.

•	 Velikosti navojnih svedrov: M13 x 1.5, M15 x 1.5, 
M17 x 1.5, M20 x 1.5mm.

•	 Dobavljeno v   
shranjevalnem kovčku.

KOMPLET ZA POPRAVILO 
NAVOJA ČEPA  
KARTERJA

•	 Imejte zmeraj pri roki pravi ključ za čep karterja.
•	 Eno orodje za 8 najpogostejših velikosti čepov.
•	 Velikosti: imbus; 10, 12, 14, 17mm,  

kvadratni; 3/8”, 1/2”, 8, 10mm.
•	 Primerno za čepe motorjev, menjalnikov  

in zadnje preme.

RAGLJA ZA ČEP  
KARTERJA 8 V 1

•	 Odlična  
za popravilo  
navojev na  
izpustnih čepih  
karterja, menjalnika  
in diferenciala.

•	 Uporablja se za vrezovanje  
nekoliko večjeganavoja, v  
katerega se nato vstavita nov  
večji izpustni čep in tesnilo.

•	  Velikosti navojnega  
svedra: M15 x 1,5 mm.

GARNITURA ZA POPRAVILO 
NAVOJA IZPUSTNEGA ČEPA  
ZA OLJE – M15

 Cena brez DDV

SX03917 17MM	 €21.00
SX03919 19MM €21.00
SX03921 21MM €21.00

		S
X0
391

7

		S
X0
391

9

		S
X0
392

1

63.00
Cena brez DDV

€
SX039

94.50
Cena brez DDV

€
VS2048

42.00
Cena brez DDV

€
VS660

23.10
Cena brez DDV

€
VS650

14.70
Cena brez DDV

€
VS615

26.46
Cena brez DDV

€
AK3841

238.50
Cena brez DDV

€
VSE3156

151.20
Cena brez DDV

€
VS0033

18.90
Cena brez DDV

€
VS70091

23.10
Cena brez DDV

€
VS70092

94.50
Cena brez DDV

€
VS70095
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Euroton d.o.o.  
Cesta v Mestni log 90
1000 Ljubljana 

Tel.: 01/530-30-00
Fax: 01/530-30-05
www.euroton.si

PE LJUBLJANA, Cesta v Mestni Log 90, 1000 Ljubljana  01/530-30-07
PE LJUBLJANA, Tržaška 383, 1000 Ljubljana  01/200-26-70
PE LJUBLJANA-STEGNE, Ul. Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana  0590/87-717
PE LJUBLJANA - ČRNUČE, Šlandrova ulica 4, 1000 Ljubljana  01/530-30-11
PE LJUBLJANA - MOSTE, Zaloška cesta 145, 1000 Ljubljana  01/530-30-10
PE LJUBLJANA - BEŽIGRAD, Dunajska c. 128, 1000 Ljubljana  01/530-30-13
PE KRANJ, Šuceva 23, 4000 Kranj  04/234-48-65
PE LESCE, Alpska cesta 43, 4248 Lesce  04/535-38-03
PE VELENJE, Cesta Františka Foita 4, 3320 Velenje  03/898-73-20
PE CELJE, Šmarjeta 5, 3211 Škofja vas  03/491-87-00
PE CELJE CENTER, Mariborska 86, 3000 Celje  03/428-62-70
PE MARIBOR, Osojnikova ul. 17, 2000 Maribor  02/471-67-40
PE ROGATEC, Ceste 6, 3252 Rogatec  03/810-71-40
PE PTUJ, Rajšpova ul. 18, 2250 Ptuj  02/749-10-00
PE MURSKA SOBOTA, Markišavska ul. 8, 9000 Murska S.  02/530-03-70
PE NOVO MESTO, Podbevškova ul. 2, 8000 Novo Mesto  07/337-98-75
PE POSTOJNA, Tržaška 57, 6230 Postojna  05/75-42-340
PE NOVA GORICA, Vojkova cesta 49, 5000 Nova Gorica  05/302-21-12
PE KOPER, Arjol 1a, Bertoki, 6000 Koper  05/631-04-03

•	 Inovativno dvonamensko orodje, zasnovano za  
potiskanje in vzvratno rotiranje zavornih klešč.

•	 Hitro in preprosto, enoročno upravljanje.
•	 Iz lahkih in trpežnih materialov, ki omogočajo  

uporabo na najobičajnejših izvedbah zavornih klešč.
•	 Uporabno za v levo ali v desno rotirane  

zavorne klešče.

GARNITURA ZA STISKANJE  
ZAVORNIH BATOV, 5-DELNA

•	 Hitra in preprosta uporaba maksimira zaslužek.
•	 Vključuje upravljanje z enim gumbom,  

regulacijski ventil pretoka in samodejni izklop.
•	 Priključen na vozilo uporablja mineralno olje  

in priključek za stisnjeni zrak za ustvarjanje dima.
•	 Gumasti stožci velikosti (Ø): 10–45, 30–65, 50–85, 70–100 mm.
•	 Mineralno olje ni vključeno v dobavo.

DIMNO DIAGNOSTIČNO ORODJE  
DETEKTOR NETESNOSTI

63.00
Cena brez DDV

€
VS0211

945.00
Cena brez DDV

€
VS870


