36 AKCIA

SPIN ATF 2 - Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách OA s tlačiarňou

Profesionálne automatizované zariadenie určené na servis automatických prevodoviek, diferenciálov,
manuálnych prevodoviek.
Rýchle, efektívne, ľahké, bez námahy a pri zachovanie potrebnej čistoty pri výmene oleja. Zariadenie je
dodávané s potrebnými adaptérmi. V prípade potreby zapožičania adaptéra, môžete využiť našu požičovňu!
Možnosť predvedenia priamo u zákazníka.
Obj. č.: SPI02.023.16

cena

po zľave

3 899 €

AC HYDRAULIK - Podpera hydraulická VL6 (600 kg)

SW-STAHL – Montážny mostík
na motor a prevodovku

cena

Pre svoju veľkosť ideálna pre
ovládanie jednou rukou na brúsenie,
leštenie,... Hmotnosť 300 g.
Obj. č.: KS515.5030

65 €

105 €

cena 190 €

3/8“ - Obj. č.: KS515.5010

cena

po zľave

cena 119 €

Mini pneumatická račňa
s regulovateľnými otáčkami, pravý/
ľavý chod, malá veľkosť vhodná do
ruky, trojité zuby pre dlhú životnosť.
Povoľovací moment 34N, otáčky
420 r.p.m.
1/4“ - Obj. č.: KS515.5005

cena

149 €

cena 169 €

KS TOOLS – Mini
pneumatická priama brúska

po zľave

cena 100 €

KSTOOLS – Pneumatická
MINI račňa

cena

Praktický rázový skrutkovač
s povoľovacím momentom 108NM,
ľahká zmena smeru s prepínačom
„butterfly“ bez prehmatávania,
kompletne uzavretá hlava, nízke
vibrácie.
Obj. č.: HZ9010TB

cena

88 €

Hazet – Rázový pneumatický
skrutkovač na bity

po zľave

Brúska pre precízne opracovávanie
obrobkov v extrémne stiesnených
priestoroch, dĺžka hadice 1 500 mm,
priemer hadice 5 mm, výkon
190 Watt.
Obj. č.: HZ9032M

99 €

cena 140 €

po zľave

340 €

cena 475 €

Hazet – Stopková mikrobrúska

cena

Mostík vhodný na montáž
a demontáž motoru a prevodovky,
montážna šírka 750 – 1 450 mm,
maximálna hmotnosť 500 kg,
vyrobené z odolného materiálu.
Obj. č.: STA8341208
po zľave

cena

po zľave

Kvalitná podpera vyrobená v Nemecku s nožným
pedálom pre ľahkú manipuláciu, galvanizovaná,
bezpečnostný ventil proti preťaženiu, veľké a pevné
kolieska pre výbornú stabilitu, chrómová piestna
tyč a piest čerpadla pre dlhú životnosť. Maximálna
kapacita 600 kg, výška zdvihu 1 125/1 950 mm.
Obj. č.: STA7388323

po zľave

cena 4 499 €

105 €

cena 190 €

cena

po zľave

1/2“ - Obj. č.: KS515.5015

cena 100 €
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92 €

cena 192 €

Uťahovací moment 3 000 Nm,
spotreba vzduchu 11 l/s, pracovný
tlak 8 bar, hmotnosť 10,8 kg.
Obj. č.: SCHD322842

cena

20 €

cena 21,50 €

SCHNEIDER – Príklepový
uťahovák 1" SGS 1700-1"

po zľave

cena 18,50 €

10 m - Obj. č.: SCHD740013

Navíjací bubon vhodný na zavesenie
na stenu, otočný držiak na stenu 180
stupňov, hybrid-polymérová hadica,
automatické navíjanie hadice,
v balení je aj pripojovacia hadica,
odolné proti nárazom.
Obj. č.: KS515.3410
po zľave

cena

po zľave

17,50 €

KSTOOLS
– Bubon navíjací s tlakovou
hadicou, 10 mm, 15 m

cena

99 €

Maximálny tlak 15 bar, vonkajší
priemer 15 mm, vnútorný priemer
9 mm.
5 m - Obj. č.: SCHD740012

cena

cena

po zľave

Vďaka tejto filtračnej jednotky
udržíte svoje pneumatické náradie
vo výbornom stave po dlhý čas. Táto
jednotka sa skladá z redukčného
ventilu s filtrom a hmlovým
primazávačom. Regulačný rozsah
0-12 bar, poloautomatické
odvodňovanie.
Obj. č.: SCHD226026

SCHNEIDER – Hadica
na stlačený vzduch
s koncovkami

po zľave

SCHNEIDER – Filtračná
jednotka 2-jitá WE 2-itá 1/4 W

115 €

cena 210 €

695 €

cena 750 €

Uvedené ceny sú bez Dph

37
Kunzer – Kĺbová dielenská
LED lampa (18+5 LED)

KS TOOLS – LEDMAX dielenské
svetlo s dokovaciou stanicou
Ideálne svetlo do každej dielne,
spĺňa prísne požiadavky na náraz
a odolnosť, magnet, s LED kontrolkou
signalizáciu nabitie, vybitie, nabíjanie
v dokovacej stanici, kapacita batérie
3600mAh, doba nabíjania 3h, doba
svietenia 3h, svietivosť 42 lumenov.
Obj. č.: KS150.4310

24,90 €

89 €

cena

po zľave

cena

po zľave

18 LED diód bočné + 5 LED
bodové svietenie, AKU LiION
s kapacitou 2 000 mAh,
svietivosť približne 6 hod.,
doba nabíjania 3 hodiny,
silný magnet na pohodlnú
manipuláciu
Obj. č.: STA7800012

cena 33,10 €

cena 216 €

BUSCHiNG – Pojazdný stojan
na karosárske diely

cena 1 569 €

215 €

Uvedené ceny sú bez Dph

cena

po zľave

cena

499 €

cena 785 €

85 €

cena 155 €

Súprava 16 ks (SW8-SW19mm)
v kufríku s redukciami, 72 zubové,
kvalitné spracovanie chrómvanád, s 15 stupňovým vyhnutím,
prepínateľné.
Obj. č.: KS503.4666

129 €

cena 213 €

KS TOOLS
– Sada šesťhranných
nástrčkových kľúčov
s račňami a bitmi (179 ks)

Sada 1/4" + 3/8" + 1/2" nástrčových
kľúčov + orechy a bity a je dodávaná
v plastovom kufríku.
Obj. č.: KS917.0779
po zľave

Vigor - Sada nástrčných
kľúčov, 172 dielna
po zľave

cena

po zľave

420 €

cena 487 €

KS TOOLS – Súprava
nástrčkových kľúčov s račňou

Obj. č.: VIGV2461

Robustný a pevný dielenský
stôl so stabilnou oceľovou
konštrukciou s precíznym
zvarom, konštrukcia odolná voči
chemikáliám, elektrostatický náter,
a uzamykateľné dvierka.
Obj. č.: KS865.0003

cena 396 €

Hazet – Pneumatické nitovacie
kliešte na slepé nity
Profesionálne nitovacie kliešte
vhodné na každodenné používanie
a to s oceľovými, nerezovými,
hliníkovými ale aj medenými nitmi
do veľkosti 6,4 mm. Pracovný tlak
6,3 bar.
Obj. č.: HZ9037N-2

495 €

cena 959 €

KS TOOLS – Pracovný
dielenský stôl

cena

cena

po zľave

Hydraulické univerzálne sťahováky
s 8 možných variantov, extrémne
robustné vreteno s indukčne
tvrdeným závitom, sú zhotovené
zo špeciálnej ocele, dodáva sa
v plastovom kufríku.
Obj. č.: KS700.1200

Sada vhodná na montáž
a demontáž ložísk, silentblokov,
sada je ideálna pre tiché ložiská,
hydraulické ložiská, púzdra, gufera,...
Univerzálne použitie aj pre nákladné
poľnohospodárske stroje.
Obj. č.: KS700.1550

cena

KS TOOLS – Súprava 2+3
ramenných univerzálnych
sťahovákov

KS TOOLS - Sada na lisovanie
ložísk a silentblokov
v kufríku 29 dielna

cena

28 €

cena 48 €

515 dielov náradia.
Obj. č.: KS826.7515

po zľave

Pre svoju veľkosť ideálna pre
ovládanie jednou rukou na brúsenie,
leštenie,... Hmotnosť 300 g.
Obj. č.: KS515.1921

cena

cena

cena 280 €

849 €

po zľave

205 €

KS TOOLS – Sada ofukovacích
pištolí na stlačený vzduch

po zľave

KS TOOLS – Dielenský vozík RACING LINE
po zľave

cena

po zľave

Viacúčelový vozík vhodný na
odkladanie dielov. Možnosť
nastaviteľnej výšky a šírky, robustný
podvozok, protišmykový gumový
poťah. Maximálna nosnosť 100 kg.
Obj. č.: STA8694031

89 €

cena 247 €
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Magneti Marelli
– Nádoba na
vypúšťanie/odsávanie nádoby (80 l)

229 €

cena 320 €

cena

Continental – Zariadenie
na meranie napnutia
remeňa v HZ

249 €

Meranie v HZ, vhodné pre kontrolu
ozubených remeňov a remeňov
s V-rebrovaním, automatická
kalibrácia, LCD indikátor a akustický
signál merania.
Obj. č.: STA8400902

cena 345 €

cena

po zľave

Obj.č.: MAG007935016720
(s odmerným valcom)

po zľave

cena

po zľave

Mobilné prevedenie, objem nádrže je 80 l,
vyprázdňovanie pomocou stlačeného vzduchu,
dodáva sa v balení aj so sondami, rozmery
490x415x880 mm.
Obj.č.: MAG007935016710
(bez odmerného valca)

BUSCHiNG – Prípravok na
výmenu a odvzdušnenie
brzdovej kvapaliny

550 €

cena 750 €

cena

po zľave

Je určená pre osobné automobily,
kapacita 2 l, možnosť použitia
aj pri plnení a odvzdušnení
palivových filtrov a takisto je vhodné
aj pre vozidlá so systémom ABS.
Možnosť objednania aj nadstavca
pre plnenie brzdovej kvapaliny.
Obj. č.: BU50007

75 €

cena 103 €

BOSCH – AKU skrutkovač GSR
18-2-LI Plus, (2x2,0 Ah)

Hydraulický zdvihák, krátke - univerzálne
prevedenie ramena, rýchly prízdvih pomocou nášľapného pedálu,
zdvih min/max 140 mm - 483 mm, dĺžka 637 mm, hmotnosť 39,6 kg,
s vymeniteľnou gumovou pätkou pre šetrné zdvíhanie za prah, tiché
kolieska z odolného frézovaného nylónu.
Obj. č.: BU100078

449 €

cena

cena 690 €

Profesionálny AKU skrutkovač s 2x
2,0 Ah batériou, balenie v kufríku,
18 V, rýchloupínacie skľučovadlo,
elektronická ochrana motora EMP
pred preťažením, závit vŕtacieho
vretena ½“, led svetlo, ragulácia
otáčok, 3 ročná záruka na
zariadenie, 2 roky záruka na AKU.
Obj. č.: 06019E6120

cena

BUSCHiNG
- Zdvihák dielenský
pojazdný, zdvih 483 mm (3 t)

po zľave

cena

po zľave

Nahrievanie materiálu zvnútra
pomocou indukcie, napájanie U1 /
I1max 230 V, 50/60 Hz, spotreba
energie P1max 1,5 kVA, pracovná
frekvencia 25-60 kHz, Automatické
nastavenie PF (power factor): 0,99
(PFC), ochrana proti skratu na
výstupe, chladenie ventilátorom,
hmotnosť: 4,5 kg Rozmery (DxVxŠ):
200x140x75 mm.
Obj. č.: KMDHI-15

po zľave

KM – DHI-15 – Indukčný
nahrievač s príslušenstvom
v kufríku

199 €

180 €

cena 199 €

cena 229 €

OMA– Lis ručný hydraulický, 50 t,
stranový posuv

OMA – Lis ručný hydraulický, 25 t,
stranový posuv

cena

po zľave

Lis hydraulický na použitie v každej dielni, 25 ton,
stranový posuv hydraulického piestu, vysoké
prevedenie.
Obj. č. OM655B
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890 €

cena 1 040 €

BOSCH – GSB 19-2 RE
Príklepová vŕtačka

Profesionálna príklepová vŕtačka
s výkonom 430 W, najrýchlejšia
a najvšestrannejšia vŕtačka vo svojej
triede, 2-rýchlostná, skľučovadlo
s funkciou AUTO-LOCK, dodávka
v kufríku predvoľba otáčok,
hmotnosť 2,6 kg, 3 ročná záruka.
Obj. č.: 060117B500

cena

2 090 €

cena 2 631 €

po zľave

cena

po zľave

Lis hydraulický na použitie v každej dielni, 50 ton,
stranový posuv hydraulického piestu, vysoké
prevedenie. Držiak, nožná pumpa
Obj. č. OM658S

155 €

cena 165 €

Uvedené ceny sú bez Dph

