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DUŻY ZAKRES 
MOMENTÓW

DOKŁADNE I SZYBKIE 
USTAWIENIE MOMENTU 

DOKRĘCANIA

665

Mechaniczny klucz dynamometryczny z odczytem cyfrowym i mechanizmem zapadkowym, do prawostronnego 
dokręcania, dokładność: ± 3%
• Automatyczne wyłączenie po 30" jeśli moment przyłożony do klucza jest poniżej minimalnej nastawy
• Wyświetlacz pozostaje włączony przy ustawionej wartości momentu dokręcania
• Odczyt momentu dokręcania z rozdzielczością 0,1%
• Zasilanie: 1 bateria 3V (w zestawie)

PRECYZJA 
±3% precyzja przekraczająca 
wymagania normy

CZYTELNOŚĆ 
jasny, prosty układ

PŁYNNOŚĆ
nowy  mechanizm klikowy powoduje 
płynny ruch i większą dokładność

665/6
 006650006 655 g

665/20
 006650020 995 g

665/10
 006650010 725 g

665/30
 006650030 1260 g

665/10X
 006650011 725 g

NIEZAWODNOŚĆ 
mocny, solidny mechanizm zapadkowy 
Bety zapewnia płynne ruchy i kąt powrotu 
nie większy niż 5°

Nm  D (mm) A (mm) L (mm) 
665/6 10÷60 3/8 30 33 335 006650006
665/10 20÷100 3/8 30 33 375 006650010
665/10X 20÷100 1/2 30 37 375 006650011
665/20 40÷200 1/2 40 43 470 006650020
665/30 60÷330 1/2 40 43 590 006650030

494,00 zł
634,00 zł

548,00 zł
703,00 zł

499,00 zł
640,00 zł

641,00 zł
822,00 zł

503,00 zł
645,00 zł
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Przyrząd do regulacji kluczy 665 podczas kalibracji
• Przyrząd pozawala na regulację kluczy model 665 podczas kalibracji z użyciem mierników momentów siły modele 680 i 682, bez konieczności rozbierania klucza
• Kalibracja jest wykonywana w kilku punktach, aby skompensować nieliniowe zachowanie sprężyny
• Wyposażony w port mikro USB, aktualizacja oprogramowania

KALIBRACJA 
trzypunktowa kalibracja dla skorygowania 
nieliniowego zachowania sprężyny; 
może być wykonana bez konieczności 
rozbierania klucza

SZYBKOŚĆ 
szybka, sprawna 
regulacja momentu

665/SW
 006650100 40 g

DOSTĘPNY OD 
WRZEŚNIA

46,00 zł
58,00 zł
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MOMENTY 
DOKRĘCANIA 

ZNACZĄCO 
WIĘKSZE OD 

STANDARDOWYCH 
KLUCZY

42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

Komplet 8 kluczy płasko-oczkowych 
o zmniejszonej grubości
Płaska główka klucza ma tę samą grubość co jego ramię

 10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Komplet 8 kluczy płasko-oczkowych 
o zmniejszonej grubości
Płaska główka klucza ma tę samą grubość co jego ramię

  10-11-12-13-16-17-18-19 mm

Mocny i wysmukły: te dwa proste słowa w pełni określają 
cechy nowego klucza płasko-oczkowego Bety z końcówką 
płaską o zmniejszonej grubości. 
Grubość końcówki płaskiej jest zmniejszona o ok. 30% i 
równa grubości rękojeści, co pozwala użytkownikowi na 
pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zapewniając 
jednocześnie właściwości zdecydowanie przekraczające 
wymagania normy ISO 1711.
Pozostałe cechy klucza są takie same jak klasycznego klucza 
płasko-oczkowego Bety model 42: wytrzymałość, znakomita 
ergonomia, długotrwałe zabezpieczenie przed korozją.

IDEALNY DO 
NIEWIELKICH 
PRZESTRZENI

42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

 000420468

 000420469

700 g

710 g

42SLIM 42

DOSTĘPNY OD 
WRZEŚNIA

239,00 zł

232,00 zł

295,50 zł

286,00 zł
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DŁUGOŚĆ 
SZCZYPIEC: 180 mm

Nowe materiały użyte do wyrobu 
rękojeści oferują najlepszy 

kompromis pomiędzy miękkością 
a wytrzymałością, jednocześnie 

pozwalając uzyskać ergonomiczny 
rozkład sił oddziałujących na dłoń.

TWARDOŚĆ 
KRAWĘDZI 

TNĄCYCH: 65 HRC

Korpus szczypiec wykonany jest ze 
stali molibdenowej poddanej obróbce 
cieplnej zapewniającej elastyczność 
i wytrzymałość oraz pewny chwyt w 

każdych warunkach.

W pełni równoległe wąskie końcówki 
i ich smukły profil zapewniają pewny 
chwyt w każdych warunkach, także 
w miejscach o bardzo ograniczonej 

przestrzeni.

• INNOWACYJNY PRODUKT
• NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ 

CIĘCIA

Twardość krawędzi tnących 
wykonanych ze stali M2 =

Naprężenie ścinające - test statyczny =

Średnia żywotność krawędzi tnących 
(test ISO 5744)

-73%
+127%

1150HPC

Szczypce uniwersalne wzmocnione  z twardymi 
wkładkami tnącymi i przesuniętą osią obrotu,
chromowane satynowo, rękojeści z kompozytu 
dwumateriałowego

1150HPC
 011500618 290 g

OPATENTOWANE

Przesunięta oś obrotu powoduje, 
że punkt podparcia dźwigni jest 

bliżej miejsca cięcia, 
co zwiększa efektywność dźwigni.

POWIERZCHNIA 
CHROMOWANA 

MATOWO

139,00 zł
176,50 zł
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C45

C45/A

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/X
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
  (C45PX/3-2,0MT)

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/AX
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
  (C45PX/3-2,0MT)

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/W
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy
  (C45PW/3-2,0MT)

Zestaw mebli warsztatowych 
systemu C45/AW
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 
  (C45PW/3-2,0MT)

C45/X
 045000010 294 kg

C45/W
 045000020 260 kg

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 172 kg

C45/X C45/W

20
00

 m
m

490 m
m

2915 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

C45/AX
C45/AW

• Moduł stały z 7 szufladami 566x406 mm
• Moduł stały serwisowy
• Moduł stały dwudrzwiowy
• 3 szafki wiszące

• 3 panele perforowane
• 2 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 2 wsporniki ścienne, typ wąski

Elementy składowe:

• Moduł stały z 7 szufladami 566x406 mm
• Moduł stały serwisowy
• Wózek narzędziowy z 7 szufladami 532x406 mm
• Szafa dwudrzwiowa

• 3 panele perforowane
• 3 szafki wiszące
• 3 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 1 wspornik ścienny, typ wąski

Elementy składowe:

8.650,00 zł
11.090,00 zł

8.400,00 zł
10.770,00 zł

5.960,00 zł
7.645,00 zł

5.700,00 zł
7.320,00 zł
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ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

• 3 panele perforowane
• 3 szafki wiszące
• 3 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 1 wspornik ścienny, typ wąski

C45/B

C45/C

C45/BX
 045000043 275 kg

C45/BW
 045000053 260 kg

C45/CX
 045000063 275 kg

C45/CW
 045000073 260 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/BX
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
  (C45PX/2-1,3MT)

Zestaw mebli warsztatowych 
systemu C45/BW
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 
  (C45PW/2-1,3MT)

• Moduł stały z 5 szufladami 566x406 mm
• Moduł stały dwudrzwiowy
• Szafa jednodrzwiowa
• 2 szafki wiszące

• 2 panele perforowane
• 2 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 1 wspornik ścienny, typ wąski

Elementy składowe:

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/CX
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
  (C45PX/2-1,3MT)

Zestaw mebli warsztatowych 
systemu C45/CW
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 
  (C45PW/2-1,3MT)

• Moduł stały z 7 szufladami 566x406 mm       
• Moduł stały serwisowy
• Szafa jednodrzwiowa
• 2 szafki wiszące

• 2 panele perforowane
• 2 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 1 wspornik ścienny, typ wąski

Elementy składowe:

C45/BX C45/BW

C45/CX C45/CW

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

5.290,00 zł
6.785,00 zł

5.066,00 zł
6.495,00 zł

5.700,00 zł
7.330,00 zł

5.490,00 zł
7.045,00 zł
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 135 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 148 kg

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

Zestaw mebli warsztatowych systemu 
C45/BPX-1,3
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1.3MT)

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45/BPX-2,0
• Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
  (C45PX/3-2.0MT)

Zestaw mebli warsztatowych systemu 
C45/BPW-1,3
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 
  (C45PW/2-1.3MT)

Zestaw mebli warsztatowych systemu 
C45/BPW-2,0
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy  
  (C45PW/3-2.0MT)

C45/BPX-1,3 C45/BPW-1,3

• Moduł stały z 7 szufladami 566x406 mm
• Moduł stały z 5 szufladami 566x406 mm
• 2 panele perforowane

• 1 wspornik ścienny, typ szeroki
• 2 wsporniki ścienne, typ wąski

Elementy składowe:

C45/BPX-2,0 C45/BPW-2,0

• Moduł stały z 7 szufladami 566x406 mm
• Moduł stały z 5 szufladami 566x406 mm
• 3 panele perforowane

• 2 wsporniki ścienne, typ szeroki
• 2 wsporniki ścienne, typ wąski

Elementy składowe:

20
00

 m
m

490 m
m

1300 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

3.800,00 zł
4.881,00 zł

4.300,00 zł
5.515,00 zł

3.580,00 zł
4.593,00 zł

4.050,00 zł
5.190,00 zł
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ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

C45LMP

Lampa  LED do mebli warsztatowych systemu C45  
• Długość: 630 mm
• Łatwa do zamontowania pod szafką wiszącą za pomocą 
  samoprzylepnych uchwytów
• Przełącznik ON/OFF
• 570 lumenów

CP

Półka wisząca na butelki, wykonana ze stali
• Może być montowana do paneli na narzędzia

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

PM/6C

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, 
z uchwytem do zawieszania
 • Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm
• Może być mocowana do paneli systemów C45 i RSC55

PM/5C

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, 
z uchwytem do zawieszania
• Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm
• Może być mocowana do paneli systemów C45 i RSC55

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

 280x115x95 mm

 600x115x95 mm
 600x165x140 mm

  1361x463x38 mm  1361x463x38 mm   2041,5x463x38 mm  2041,5x463x38 mm

C45PX/3-2MTC45PX/2-1,3MT
 045000110 045000103 31,8 kg21 kg

C45PW/3-2MTC45PW/2-1,3MT
 045000120 045000113 30 kg20 kg

C45PX

Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną 
• grubość blatu: 38 mm

C45PW

Blat roboczy, drewniany
• grubość blatu: 38 mm

629,00 zł 405,00 zł

168,00 zł 214,00 zł

265,00 zł 198,00 zł

858,00 zł 607,00 zł
807,00 zł 519,00 zł

211,00 zł 268,00 zł

339,00 zł 250,00 zł

1.101,00 zł 779,00 zł
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C45MA
 045000212 29,4 kg

C45MS
 045000219 37 kg

C45MA

Moduł stały dwudrzwiowy, system C45
• Zamykany na zamek
• Półka z regulacją ustawienia 
  w pionie
• Wymiary wewnętrzne: 
  670x420 mm

C45MS

Moduł stały serwisowy, system C45
• Wbudowany kosz na śmieci
• Komora na rolkę ręcznika papierowego
• Szuflada

C45C7
 045000207 50 kg

C45C7

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, system C45
• 7 szuflad (532x406 mm), z prowadnicami kulkowymi
• 4 koła skrętne Ø 100 mm (1 z hamulcem)
• Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
• Zamek centralny z przodu
• Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
• Uchwyty wbudowane w ramę dla łatwiejszej obsługi

 649x458x861,5 mm

C45M5
 045000215 49,3 kg

C45M5

Moduł stały z 5 szufladami, system C45
• 5 szuflad (566x406 mm), z prowadnicami kulkowymi
• Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
• Zamek centralny z przodu
• Szuflady przystosowane 
  do wkładów profilowanych

C45M7
 045000217 54,3 kg

C45M7

Moduł stały z 7 szufladami, system C45
• 7 szuflad (566x406 mm), z prowadnicami kulkowymi
• Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
• Zamek centralny z przodu
• Szuflady przystosowane 
  do wkładów profilowanych

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

699,00 zł 924,00 zł

1.450,00 zł

1.206,00 zł 1.410,00 zł

897,00 zł 1.185,00 zł

1.862,00 zł

1.546,00 zł 1.806,00 zł
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TYP WĄSKI

TYP SZEROKI

C45AS1
 045000450 57,5 kg

C45AS2
 045000480 80 kg

C45AS1

Szafa jednodrzwiowa z blachy, 
ze wspornikami, system C45
• 4 wyjmowalne półki z regulacją 
  ustawienia w pionie
• Zamek
• Wymiary wnętrza: 590x430 mm

C45AS2

Szafa dwudrzwiowa z 
blachy, ze wspornikami,  
system C45
• 4 wyjmowalne półki z regulacją 
  ustawienia w pionie
• Zamek
• Wymiary wnętrza: 910x430 mm

C45PM
 045000301 10 kg

C45SS
 045000332 1,5 kg

C45PM

Szafka wisząca, system C45
 Szafka wisząca, 680x281x350 mm, wyposażona w sprężyny gazowe 
ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C45SS

Wspornik ścienny, typ wąski, 
do systemu C45

  680x281x350 mm
   1420x32,5x30 mm

C45PF
 045000311 5,3 kg

C45SL
 045000365 2 kg

C45PF

 Panel perforowany, 
system C45

C45SL

Wspornik ścienny, typ szeroki, 
do systemu C45

  1420x65x30 mm

 600x458x2000 mm  915x458x2000 mm

  1052x614,5x24 mm

212,00 zł 54,00 zł

415,00 zł

1.410,00 zł

44,80 zł

1.980,00 zł

271,00 zł 68,00 zł

531,00 zł

1.806,00 zł

56,00 zł

2.540,00 zł
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5958U

Zestaw 85 narzędzi, narzędzia do użytku uniwersalnego

5958U
 059580028 11,3 kg

Beta N.Ilość/Opis
17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm 42
12 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny  2÷10 mm 96N/SC12
13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie  10÷22 mm 920A/SB13
8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie  23÷32 mm 920A/SB8
1 przedłużacz 1/2" 125 mm 920/21 
1 przedłużacz 1/2" 255 mm 920/22
1 przegub 1/2" 920/25
1 pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem 920/42
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym  920/55
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  180 mm 1032
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  175 mm 1036
1 Szczypce nastawne 250 mm 1048

Ilość/Opis Beta N.

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm 1052
1 szczypce tnące boczne wzmocnione  160 mm 1084BM
1 nożyczki dla elektryków 1128BMX
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego  180 mm 1150BM
1 Szczypce półokrągłe, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego  160 mm 1166BM
7 wkrętak krzyżowy profil Phillips®  3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 

6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
1260

4 wkrętak krzyżowy profil Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - 
PH3x150 mm

1262/S

1 młotek ślusarski 300 g 1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm 1390
1 przymiar zwijany 5 m 1692
5 Pilniki półgładziki, z rękojeścią 200 mm 1719BMA8/S
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 1725
1 olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc 1754
1 nóż z odłamywalnym ostrzem 1771

2.410,00 zł
3.011,00 zł
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5945VUM

Zestaw 231 narzędzi, narzędzia do użytku uniwersalnego

MM10

MM140

MM61

MM210

MM105

Beta N. TR TRIlość/Opis Beta N.Ilość/Opis
21 klucz płasko-oczkowy 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-

21-22-24-27-30-32 mm
42 MM10

8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią  2-2,5-3-4-
5-6-7-8 mm

96T MM61

1 młotek ślusarski 300 g 1370 MM61
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 1390 MM61
2 przecinak płaski żebrowany 100-200 mm 35 MM61
5 pilnik półgładzik 200 mm 1719BMA8/S5 MM61
9 klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą   1,5-2-2,5-3-4-5-

6-8-10 mm
96BPC/SC9 MM105

1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych  1/4 -  1/4 895/1 MM105
1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych  1/4 -  3/8 895/3 MM105
1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych  5/16 -  1/2 895/6 MM105

13 nasadka sześciokątna 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900 MM105
9 nasadki sześciokątne, długie  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L MM105
5 nasadka 1/4" z końcówką trzpieniową sześciokątną  3-4-5-6-7 mm 900ME MM105
4 nasadki z końcówką wkrętakową płaską  0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-

1,2x8 mm
900LP MM105

4 nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips®  PH1-PH2-PH3-PH4 900PH MM105
7 Nasadki z końcówką trzpieniową  T10-T15-T20-T25-T27-

T30-T40
900TX MM105

1 łącznik przejściowy zwiększający  1/4 -  3/8 900/16 MM105
1 przedłużacz 1/4” 50 mm 900/20 MM105
1 przedłużacz 1/4” 100 mm 900/20L MM105
1 przedłużacz 1/4” 150 mm 900/21 MM105
1 przegub 1/4" 900/25 MM105
1 pokrętło z zabierakiem 1/4" 176 mm 900BG/30 MM105
1 pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/4" 115 mm 900/42 MM105
1 pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym  125 mm 900/55 MM105

17 nasadka sześciokątna 3/8"  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22 mm

910A MM105

1 łącznik przejściowy zmniejszający  3/8 -  1/4 910/15 MM105
1 łącznik przejściowy zmniejszający  3/8 -  1/2 910/16 MM105
1 przedłużacz - 3/8" 125 mm 910/21 MM105
1 przedłużacz - 3/8" 250 910/22 MM105
1 przegub 3/8" 910/25 MM105
1 pokrętło z przesuwanym zabierakiem 3/8" 210 mm 910/42 MM105
1 pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 3/8"  200 mm 910/55 MM105

21 nasadka 1/2" sześciokątna  8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920A MM105

1 Łącznik przejściowy zmniejszający  1/2 -  3/8 920/15 MM105
1 przegub 1/2" 920/25 MM105

1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2” 125 mm 920AN MM105
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2” 250 mm 920AN MM105
1 pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem 305 mm 920/42 MM105
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym  275 mm 920/55 MM105
3 nasadka 3/8" do świec zapłonowych  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-

20,8 (13/16")
956E MM105

5 wkrętak profil Torx®  T10-T15-T20-T25-T30 97TTX MM140
1 szczypce tnące boczne wzmocnione  160 mm 1084BM MM140
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego  180 mm 1150BM MM140
1 Szczypce półokrągłe, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego  160 mm 1166BM MM140
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  19÷60 mm 1032 MM140
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  19÷60 mm 1034 MM140
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  19÷60 mm 1036 MM140
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  19÷60 mm 1038 MM140
1 Szczypce nastawne 250 mm 1048 MM140
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm 1052 MM140

38 Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi 4-mm końcówkami 
wkrętakowymi i magnetycznym przedłużaczem

1256/C36-2 MM140

6 wkrętak krzyżowy profil Phillips®  04x2,5x50-0,5x3x75-
0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm

1201 MM210

1 wkrętaki płaskie, krótkie  0,8x4x30 mm 1201N MM210
4 wkrętak krzyżowy profil Phillips®  PH0x60-

PH1x80PH2x100PH3x150 mm
1202 MM210

1 Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®, krótkie  PH1x30 mm 1202N MM210
12 wkrętak profil Torx®  T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-

T30-T40-T45
1207TX MM210

1 wkrętak ze wskaźnikiem napięcia  0,5x3,5x100 mm 1253 MM210

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH 
SYSTEMU C45

5945VUM
 059450001 19,6 kg

wymiar szuflady 
modułów stałych

wymiar szuflady wózka, nadmiar 
gąbki do usunięcia wzdłuż perforacji

5.080,00 zł
6.425,00 zł
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C43

Wózek narzędziowy trzyczęściowy
Cechy charakterystyczne:
• Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego
• 3 łączone ze sobą moduły:
  moduł górny - skrzynka narzędziowa o wysokości 222 mm
  moduł środkowy o wysokości 168 mm, z 2 szufladami o wysokości 60 mm
   moduł dolny o wysokości 332 mm, z uchylnymi drzwiczkami o wysokości 280 mm, na kółkach
• Koła ø 128 mm
• Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 4 pozycjach
• System odłączania modułów- dostęp do wszystkich części
• Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia 
  i 2 pojemnikami na drobiazgi w pokrywie

C43
 043000003 15,5 kg

72
2 

m
m

306 m
m

495 mm

560,00 zł
712,00 zł
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1897

Wymiary użytkowe kabiny 600x520x320 mm
Wymiary całkowite 660x530x500 mm
Waga 38 kg
Blat roboczy blacha perforowana
Oświetlenie LED
Zużycie powietrza 340 l/min przy 7 atm
Zasilanie 220 V - 50 Hz

1897
 018970066 38 kg

1897/CRB

Korund do piaskarki 1897 - worek 
25 kg

1897/CRB
 018970101 25 kg

1897/MV

Mikrokulki szklane do piaskarki 
1897 - worek 25 kg

1897/G

Garnet do piaskarki 1897 - worek 
25 kg

1897/G
 018970104 25 kg

1897/MV
 018970103 25 kg

1897/KSA

Piaskarka stołowa model 1897,
w zestawie z odkurzaczem model 1871M/AS
• Automatyczne czyszczenie filtra
• Silnik dwustopniowy by-pass
• Napięcie: 230/240 V
• Moc maks.: 1200 W
• Maks. moc podłączanego elektronarzędzia: 2000 W
• Maks. ciśnienie powietrza zasilającego podłączane narzędzie 
  pneumatyczne: 15 bar
• Przepływ powietrza: 60 l/s
• Maks. ciśnienie ssania: 220 mBar
• Pojemność zbiornika: 35 l, wykonany z antystatycznego PE-HD
• Emisja dźwięku: <68 dB(A)
• Długość kabla: 7 m

1897/KSA
 018970660 49 kg

Piaskarka stołowa
Szczególnie zalecana do wykańczania powierzchni różnych materiałów (metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, ceramika, drewno itd.). Kabina jest wykonana z odpowiednio wzmocnionej blachy stalowej, co 
skutkuje solidnością konstrukcji i trwałością.
Kabina jest wyposażona w:
• drzwiczki załadunkowe z zamknięciem magnetycznym
• blat z perforowanej blachy
• standardowe przyłącze do odkurzacza, ø 36 mm
• okno wziernikowe z ochronnego poliwęglanu, 6 mm
• lampę LED 
• instalację pneumatyczną (wlot sprężonego powietrza)
• pistolet do piaskowania uruchamiany spustem

8.730,00 zł
11.200,00 zł

448,00 zł
568,00 zł

360,24 zł
456,00 zł

590,00 zł
748,00 zł

11.600,00 zł
14.900,00 zł
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W PEŁNI 
AUTOMATYCZNE 

DZIAŁANIE

1885

Urządzenie do wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów
Pozwala bezpiecznie przeprowadzić cały cykl czyszczenia we wszelkich typach automatycznych przekładni, za pomocą prostej procedury według wskazówek. 
Zapobiega uszkodzeniom wynikającym ze zużycia oleju w automatycznych skrzyniach biegów, tym samym pozwala uniknąć typowych awarii, w tym: 
nadmiernego hałasu skrzyni biegów, blokady przekładni, gwałtownej zmiany przełożenia, długiego czasu zmiany biegów.

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA
• Działanie w trybie automatycznym
• Procedura wg wskazówek krok po kroku na podstawie zintegrowanej bazy danych
• Utrzymywanie w równowadze ilości wprowadzanego oleju z taka samą ilością usuwanego 
  zużytego oleju, co gwarantuje, że układ zawsze zawiera odpowiednią ilość oleju
• Przepływomierz dla wizualnej kontroli ilości oleju 
• Wydruk danych każdej operacji

SPECYFIKACJA FUNKCJI AUTOMATYKI
• Płukanie środkiem czyszczącym (opcjonalne)
• Mycie przekładni
• Usuwanie oleju z miski olejowej
• Usuwanie oleju z konwertera
• Wprowadzanie oleju do konwertera

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Zasilanie: 220 V 50 Hz
• Podświetlane przezierniki kontrolne z 2 białymi LED
• 2 wagi elektroniczne
• Rozdzielczość wag elektronicznych +/- 10 g
• Płyta elektroniczna z podświetlanym wyświetlaczem graficznym
• Z urządzeniem dostarczany jest zestaw adapterów

1885
 018850010 70 kg

BAZA DANYCH 
DOSTARCZANA 
Z URZĄDZENIEM

21.450,00 zł
27.500,00 zł
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1893

Urządzenie do serwisowania układów klimatyzacji
Model w pełni automatyczny, w oprogramowaniu baza danych samochodów osobowych/ciężarowych z ilościami gazu, rodzajami i ilościami oleju sprężarkowego, 
oprogramowaniem autodiagnostycznym do rutynowych prac konserwacyjnych. Baza danych może być aktualizowana programowo.
Urządzenie może być obsługiwane zarówno ręcznie (sterowane przez operatora krok po kroku) jak i w trybie w pełni automatycznym (bez obecności operatora).

+
R134A (250 ml)

+
1234YF (250 ml)

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA
• Działanie w trybie automatycznym
• Baza danych samochodów osobowych/ciężarowych z ilościami gazu, 
  rodzajami i ilościami oleju sprężarkowego 
• Automatyczny odzysk gazu z przewodu
• Kompensacja uzupełnionej ilości gazu w przewodach
• Automatyczny zrzut gazów nieskroplonych
• Automatyczne zgłaszanie usterek i wymaganych prac konserwacyjnych
• Wskaźniki, ø 80 mm
• Próżniomierz cyfrowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Zbiornik gazu: 15 kg
• Pompa próżniowa: 75 l/min
• Waga elektroniczna: 50 kg
• Płyta główna z podświetlanym 
  wyświetlaczem 
• Prędkość odzysku: 500 rpm
• Zasilanie: 220 V

1893/134A
 018930001 70 kg

1893/1234YF
 018930012 70 kg

1893TR/CI

Środek kontrastowy 
UV do sprawdzania 
szczelności układu 
klimatyzacji w 
samochodach 
hybrydowych

1893TR/CI
 018930903 300 g

CZYNNIK 
ROBOCZY R134A

CZYNNIK 
ROBOCZY R1234YF

15.750,00 zł
20.200,00 zł

16.300,00 zł
20.900,00 zł

134,50 zł
168,00 zł
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 Maksymalny 
udźwig: 2 t

 Maksymalny 
udźwig: 2 t

Min. wysokość 75 mm
Maks. wysokość 500 mm

Min. wysokość 75 mm
Maks. wysokość 530 mm

3029/2T

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, z 4 kółkami
• Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia
• Stalowa rama i kółka z nylonu
• Minimalna wysokość: 75 mm

3029/2T
 030290020 36 kg

3029L/2T

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, długi
Umożliwia pracę przy pojazdach o małym prześwicie i punkcie 
podparcia dla podnośnika znajdującym się głębiej pod pojazdem.
• Kontrolowana prędkość opuszczania
• Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia
• Kółka z nylonu

3029L/2T
 030290120 41 kg

720 mm
290 mm

930 mm

320 mm

295 mm

940,00 zł
1.190,00 zł

1.060,00 zł
1.350,00 zł
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1895G

Generator sygnałów sterujących do elektrowtryskiwaczy (benzynowych i LPG) i 
elementów wykonawczych PWM
Umożliwia niezależne badanie poprawności działania takich części jak: 
• zawory elektromagnetyczne EGR
• elektrowtryskiwacze silników benzynowych i LPG
• zawory elektromagnetyczne regulacji turbiny o zmiennej geometrii 
• sprężarki do układów klimatyzacji nowej generacji

KORZYŚCI
• Umożliwia ocenę czy część działa mechanicznie poprawnie
• W połączeniu z myjką ultradźwiękową, pozwala skuteczniej 
  czyścić element, wymuszając ruch mechaniczny jego części 
  podczas fazy mycia
• Niezbędny do badania układów klimatyzacji, 
  aby sprawdzić czy sprężarka i jej zawór sterujący 
  działają poprawnie

SPECYFIKACJA
Sterowanie elektrowtryskiwaczami benzynowymi i LPG: 
• liczba wyjść: 4
• czas trwania testu: 1-60 s
• czas trwania impulsu: 5-10 ms
• zakres częstotliwości impulsu 1-10 Hz

Sterowanie urządzeniami PWM: 
• liczba wyjść: 1
• czas trwania testu: 1-60 min
• automatyczne lub ręczne
• regulacja cyklu pracy: 10%-85%
• regulacja częstotliwości sygnału: 120-250 Hz

Zawiera 4 złącza z gniazdami FASTON
Zasilanie: 110-220 V

1895/S

Wkładka - stelaż do myjki 
ultradźwiękowej 1895
Pozwala na prawidłowe umiejscowienie 
wtryskiwaczy w zbiorniku myjki 
ultradźwiękowej podczas mycia

1895/S
 018950501 410 g

1895G
 018950800 4 kg

74
 m

m

240 m
m

334 mm

340 mm

140 mm

269,00 zł
337,00 zł

4.360,00 zł
5.600,00 zł
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1465

1760/RSE

Wskaźnik poprawności sprężania silnika
Pozwala na sprawdzenie poprawności sprężania poszczególnych 
cylindrów w kilka sekund, bez konieczności podłączenia do silnika, 
za pomocą odpowiedniego oprogramowania, mierząc napięcie 
akumulatora pojazdu.

Detektor sygnałów sterujących
Pozwala na testowanie sprawności części takich jak: 
elektrowtryskiwacze układu common rail, elektrowtryskiwacze 
benzyny/LPG, wtryskiwacze piezoelektryczne, zawory 
elektromagnetyczne regulujące przepływ, zawory 
elektromagnetyczne EGR i cewki elektromagnetyczne

DANE TECHNICZNE
Napięcie robocze: 12V DC (akumulator pojazdu)
Wymiary: 140x75x30 mm
Długość przewodu z zaciskiem: 1300 mm

Przeprowadzenie diagnostyki poszczególnych elementów systemu 
elektrycznego wymaga tylko umieszczenie sondy blisko badanej 
części. 

W układach z częściami elektromechanicznymi/elektronicznymi 
sterowanymi przez jednostkę sterującą, narzędzie to umożliwia 
sprawdzenie czy:  
• jednostka sterująca jest zasilana i wykonuje swoją 
  funkcję sterowania 
• przewody łączące jednostkę sterującą z częścią są sprawne
• testowana część nie jest odłączona
• część nie ma zwarcia
• część działa pod względem elektrycznym

1465
 014650010 365 g

ZBADANIE SPRĘŻANIA 
ZAJMUJE TYLKO 
KILKA SEKUND!

1760/RSE
 017600170 365 g

 Krok 1 obliczanie prędkości obrotowej silnika (obr./min.)
 Krok 2 testowanie przebiegu napięcia akumulatora 

podczas każdego obrotu
 Krok 3 wyświetlenie pobranej mocy i sprężania obliczonych 

z pracy rozrusznika dla każdego cylindra

 Krok 4 badanie wydajności i stanu naładowania 
akumulatora

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

SPRĘŻANIE WZGLĘDNE POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ

2.880,00 zł
3.700,00 zł

1.160,00 zł
1.460,00 zł
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960/C6

Nasadki sześciokątne 3/8"
do demontażu/ montażu czujników 
temperatury spalin
Zestaw zawiera:
• 3 nasadki krótkie: 13, 14, 17 mm 
• 3 nasadki długie: 13, 14, 17 mm

960/C6
 009600055 800 g

WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ

960EPC/L

Zestaw do demontażu elektrody świecy żarowej
 M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Pozwala na demontaż końcówki świecy żarowej jeśli podczas 
demontażu nastąpi pęknięcie i końcówka utknie w cylindrze.

ODPOWIEDNIE RÓWNIEŻ DO 
ŚWIEC ŻAROWYCH Z 
CERAMICZNĄ RURKĄ 

GRZEJNĄ

 1462/EI

Narzędzie do wibracyjnego demontażu wtryskiwaczy
•  Pomaga demontować zapieczone wtryskiwacze, bez uszkadzania 
  głowicy i wtryskiwacza
• Może być użyte z dowolnym zestawem do demontażu wtryskiwaczy, 
  z młotkiem bezwładnościowym lub bez
• Działa wibracjami i pulsacją bezpośrednio na cięgno narzędzia 
  demontażowego, które połączone jest z wtryskiwaczem
• Zawór kontrolny pozwala dostosować intensywność wibracji do 
  rodzaju wykonywanej pracy

ELEMENTY ZESTAWU
1 adapter do zacisku skośnego
1 adapter skośny
1 adapter do zacisku prostego
2 śruby
1 zawór pneumatyczny

1462/EI
 014620240 2,2 kg

960EPC/L
 009600890 2 kg

STREFA PĘKNIĘCIA

189,00 zł
237,00 zł

1.640,00 zł
2.100,00 zł

2.160,00 zł
2.700,00 zł
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1461/C31B

1461/C32G

Zestaw narzędzi do ustawiania układu rozrządu w silnikach 
benzynowych Volkswagen/Audi/Seat i Skoda
Silniki: 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSII

Zestaw narzędzi do ustawiania układu rozrządu w 
silnikach Opel - diesel
Silniki: 1.6 CDTi (B16)

1461/C31B
 014610232 2 kg

1461/C33B

Zestaw narzędzi do ustawiania układu rozrządu w silnikach 
benzynowych Opel
Silniki: 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecoflex

1461/C33B
 014610234 900 g

1461/C32G
 014610233 2,3 kg

 270x230x80 mm

 270x230x80 mm

1.250,00 zł
1.490,00 zł

247,00 zł
295,00 zł

756,00 zł
900,00 zł
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1490F

Klucz paskowy do filtrów

1490F
 014900201 250 g

1494VW/K

Zestaw narzędzi do wymiany oleju,
do samochodów VAG

1491A

Szczypce nastawne do filtrów oleju 
Możliwość dokładnego ustawienia rozstawu zczęk za pomocą przesuwu

1491A
 014910040 620 g

Szczypce nastawne do filtrów oleju w ciężarówkach
Możliwość dokładnego ustawienia rozstawu szczęk za pomocą przesuwu
Do użytku do osuszaczy

Zestaw zawiera:
• 1 specjalną nasadkę do korków spustu oleju z tworzywa sztucznego
• 6 korków spustowych miski olejowej, z tworzywa sztucznego

1491T

1491T
 014910050 1,5 kg

1494VW/K
 014940310 120 g

1493H

Klucz samonastawny do filtrów oleju, trójramienny, 
do użytku w obu kierunkach
Ramiona radełkowane

1493H
 014930077 550 g

Ø Max: 200 mm
Ø min: 55 mm
Ø Max: 140 mm

Ø min: 70 mm
Ø Max: 200 mm Ø min: 72 mm

Ø Max: 127 mm

67,50 zł
86,00 zł

189,00 zł
240,00 zł

71,50 zł
90,50 zł

81,50 zł
103,00 zł

58,50 zł
74,50 zł
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Z ZAWOREM 
ZWROTNYM

1493VW
 014930086 130 g

1494BMW
 014940315 30 g

1494FPC
 014940320 40 g

1758B
 017580030 500 g

1493VW

Klucz do filtrów oleju - silniki 
diesel diesel samochodów VAG 
i Volvo

1494BMW

Specjalna nasadka do korków 
spustu oleju z tworzywa 
sztucznego, do silników BMW

 10 mm
 17 mm

1494FPC

Specjalna nasadka do korków 
spustu oleju z tworzywa 
sztucznego, do silników Ford, 
Peugeot i Citroën

 17 mm

1758B

Lejek ze złączem bagnetowym 
Szczególnie nadaje się do 
samochodów VAG

34,00 zł
43,00 zł

27,00 zł
34,00 zł

30,00 zł
38,00 zł

86,00 zł
108,00 zł
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ELEMENTY 
SKŁADOWE 
WYKONANE 
W CAŁOŚCI 
Z METALU

1438 EVO
 014380011 1,9 kg

1472MT/VW
 014720500 100 g

1482D
 014820026 500 g

1756G
 017560615 850 g

 290x200x60 mm

1482D 1756G

1438 EVO

Zestaw do współosiowego ustawiania tarczy sprzęgła
Zestaw zawiera:
• tuleje centrujące 
  ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
• 1 przyrząd do współosiowego ustawiania pokrywy sprzęgła
• 2 stożki do współosiowego ustawiania tarczy sprzęgła
• 3 gwintowane sworznie prowadzące
• 2 tuleje rozporowe
  ø 15÷19 mm
  ø 20÷27 mm

1472MT/VW

Szczypce do szybkozłączek w układzie paliwowym, 
z elastycznym przedłużaczem

Zestaw zawiera:
• 2 wężyki z gniazdami szybkozłączy 
  do podłączenia przewodów oleju 
  napędowego 
• 2 szybkozłączki, wykonane z 
  metalu
• 1 adapter stożkowy do wężyków 
  gumowych

Strzykawka do oleju napędowego, pojemność: 1,5 l
 Może być używana do:
• napełniania filtrów oleju napędowego
• napełniania zbiornika płynu do filtra cząstek stałych FAP

Zestaw do rozłączania zawleczek rury kolektora 
dolotowego/ssącego w silnikach VAG z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa
Może być używany w silnikach benzynowych 
z turbodoładowaniem 1.0 - 1.2 - 1.4

588,00 zł
736,00 zł

26,00 zł
32,50 zł

212,00 zł
269,00 zł

299,00 zł
374,00 zł
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BEZ RYZYKA 
USZKODZENIA

MODEL DŁUGI

989A

Szczypce do ciężarków wyważających koła
Profil szczypiec specjalnie zaprojektowany tak, aby usuwać 
ciężarki bez kontaktu z obręczą koła

989A
 009890011 400 g

1466TLF

Pojemnik do zbierania zużytego płynu 
hamulcowego, pojemność: 1,5 l
Szybkozłącze do przewodu do odsysania płynu 
hamulcowego Ø 5,5 mm

1466TLF
 014660201 300 g

1466L 11

Klucz do odpowietrzników hamulców, 11 mm

1466L 11
 014660211 90 g

1485TC

Narzędzie do napinania paska napędu 
pomocniczego w silnikach Ford, PSA, FCA

1485TC
 014850330 680 g

79,60 zł
99,50 zł

111,00 zł
139,00 zł

77,60 zł
97,00 zł

115,00 zł
146,00 zł
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AdBlue®

728L

Nasadka udarowa, typ długi

728L
 007280344 1,05 kg

1431/C5

Komplet wykrętaków do uszkodzonych śrub i szpilek
Działanie udarowe

1431/C5
 014310005 150 g

1879 6

Wysysarka ręczna, 6 l
• 3 sztywne rurki, które mogą być ze sobą łączone
• 1 wężyk przeznaczony specjalnie do  odpowietrzania hamulców

1879 6
 018790000 3,7 kg

1880ADB

Pompa korbowa do 
AdBlue®
• przepływ 5 litrów na 
  20 obrotów
• przedłużenie rury ssawnej 
  do beczek aż do 1,20 m
• 1 złącze do gwintu beczki 
  drobnozwojnego
• 1 złącze do gwintu beczki 
  grubozwojnego

1880ADB
 018800101 1,95 kg

44 mm

M (mm) A (mm)
1431/C5 6÷18 3÷9

M

A

90 mm132,00 zł
174,00 zł

77,60 zł
97,00 zł

565,00 zł
707,00 zł

324,00 zł
405,00 zł
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1360/KP3

1361/C12

Zestaw młotków blacharskich i punktaka, 
wykonanych z tworzywa sztucznego
Zestaw zawiera:
• 1 młotek 210 g z obuchem Ø 30 mm
• 1 młotek 290 g z obuchem Ø 40 mm
• 1 punktak 75 g z końcówką 5 mm

Zestaw pobijaków z Teflonu®
dla warsztatów blacharskich

1360/KP3
 013600503 580 g

1361/C12
 013610012 600 g

1479ML/S3

Zestaw 3 dźwigni wielofunkcyjnych,
wykonanych z tworzywa sztucznego
Szczególnie polecane do prac wymagających precyzji

1479ML/S3
 014790603 15 g

NIE USZKADZA 
LAKIEROWANYCH 

POWIERZCHNI

NIE USZKADZAJĄ
 LAKIERU

 275x160x57 mm

196,00 zł
246,00 zł

310,00 zł
388,00 zł

25,00 zł
31,50 zł
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MODEL 
DŁUGI

1297TXL/S5

Komplet 5 wkrętaków Beta Max profil Torx® 
 T15-T20-T25-T30-T45

1297TXL/S5
 012970325 620 g

500°C
1000°C

1760/IR500

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z 
podwójnym laserowym wskaźnikiem celu

1760/IR500
 017600350 350 g

1760/IR1000

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z 
podwójnym laserowym wskaźnikiem celu

1760/IR1000
 017600400 350 g

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Rozdzielczość: 0,1 °C (0,1 °F)
Współczynnik emisyjności: 0,1 ÷ 1 dostosowujący się
Dokładność pomiaru: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 
  20 ÷ 500 °C (+/-2% lub 2 °C)
Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1
Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach
Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0 °C ÷ 50 °C
Zakres temperatury przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C
Zasilanie: 1 bateria 9V

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru: -50 °C ÷ ^1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)
Rozdzielczość: 0,1 °C (0,1 °F) 
Współczynnik emisyjności: 0,1 ÷ 1 dostosowujący się
Dokładność pomiaru: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3,5 °C); 
  20 °C ÷ 300 °C (+/-1% lub 1 °C); 
  300 °C ÷ 1000 °C (+/-1,5%)
Rozdzielczość optyczna (D:S): 20:1
Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0 °C ÷ 50 °C
Zakres temperatury przechowywania: -10 °C ÷ 60 °C
Zasilanie : 2  baterie 1,5V (AAA)

 L (mm) L1 (mm)

T15 210 319
T20 210 319
T25 210 319
T30 210 330
T45 210 342

L1

L

139,00 zł
176,50 zł

383,00 zł
485,00 zł

640,00 zł
810,00 zł
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Ø 630 mm

 Max
150 Kg

  DANE TECHNICZNE
Zakres roboczy: min. 130 mm - maks. 186 mm
Wymiary: 300 x 300 mm
Waga: 13 kg
Maks. obciążenie: 20 t

3036
 030360063 4,2 kg

UNIWERSALNE

3036

3027/PR

Wózek do transportu kół
Gumowe kółka nie zostawiające śladów

Narzędzie do montażu/demontażu piast, łożysk i  
elementów metalowo-gumowych, do użytku z prasą
 Uniwersalny system, który pozwala na montaż/demontaż piast, łożysk 
i elementów metalowo-gumowych przy użyciu prasy, wykorzystując 
podstawę podpierającą i akcesoria. 
Narzędzie dopasowuje się do nieregularnych geometrycznie kształtów 
piast/sworzni zwrotnicy będących przedmiotem operacji.

3027/PR
 030270400 14 kg

295,00 zł
374,00 zł

1.590,00 zł
1.990,00 zł
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1927XM

1928XM

Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy
• Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy" bijak
• Bardzo zwarty i mocny
• Zmiana kierunku ręką trzymającą narzędzie
• Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
• Wylot powietrza przez rękojeść
• Zaczep do balansera

Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy
• Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
• Zwarty i mocny
• Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za 
  pomocą przycisku
• Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
• Wylot powietrza przez rękojeść

1927XM
 019270030 1,3 kg

770 Nm

• BARDZO ZWARTY 
• MOCNY

• BARDZO ZWARTY 
• MOCNY

Obroty biegu jałowego 10.000 obr./min.
Max. moment obrotowy 770 Nm
Max. rozmiar śruby kl 8.8 M2234 mm
Max. rozmiar śruby kl 12.9 M1827 mm
Wlot powietrza 1/4" GAS
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zalecana średnica 
przewodu (Ø)

10 mm

Zużycie powietrza śr. 122 l/min

1928XM
 019280030 2,9 kg

1.600 Nm
Obroty biegu jałowego 4.800 obr./min.
Max. moment obrotowy 1.600 Nm

Max. rozmiar śruby kl 8.8 M2741 mm
Max. rozmiar śruby kl 12.9 M2436 mm
Wlot powietrza 3/8" GAS
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zalecana średnica 
przewodu (Ø)

10 mm

Zużycie powietrza śr. 570 l/min
165 mm

200 mm

640,00 zł
830,00 zł

1.290,00 zł
1.670,00 zł



www.beta-tools.com

Promocja obowiązuje do 31/12/2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.
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