kkkkll

Vážení zákazníci,

na nasledujúcich stranách nájdete ponuku vybraného sortimentu náradia a prípravkov nielen pre autoservisy

Kompletnú a pravidelne aktualizovanú verziu ponukových listov nájdete aj v našom elektronickom katalógu
v sekcii na stiahnutie.

Veríme, že Vám naše ponukové listy ešte viac priblížia sortiment spoločnosti AUTOTECHNA a určite si
vyberiete ponuku ušitú na mieru práve pre Vás a Vaše potreby.

Jednotlivé druhy tovarov sú len vybraným sortimentom tovaru.
V prípade, že budete mať akékoľvek ďalšie otázky, pošlite nám mail alebo zatelefonujte.

Tovar môžete objednávať mailom, telefonicky, osobne alebo cez elektronický katalóg.
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DIAGNOSTIKA
LOGIC Diagnostický tester
007935800010
- bluetooth
- kryt odolný voči nárazom
- integrovaný multiplexer 13 x 2-kanálový
- USB vstup
+CD software

FLEX Diagnostický tester
007935800080
- 3" displej
- vstavaný 2-kanálový osciloskop a multimeter
- bezdrôtová komunikácia
- USB vstup

VISION Diagnostický tester
007935800020
- 8" dotykový displej
- zabudovaný 4-kanálový osciloskop a multimeter
- bezdrôtová komunikácia
- konštrukcia odolná voči nárazom a pádom
- rozlíšenie displeja 800 x 600
- vstup pre endoskop a 3 x USB

SMART Diagnostický tester
007935800000
Pevná a kompaktná konštrukcia. Odolný voči pádu a otrasom.
Prehľadný LED displej 320 x 240 pixelov.
Súprava zahŕňa aj EOBD kábel a čítačku SD kariet.
Napájanie 8 – 36 V. Po nabití vydrží niekoľko hodín.
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Licencia k diagnostike
007935800100

OBD ROAD Čítačka závad (analýza chybových hlášok)
007935800050
Slúži na prenos dát z pamäti zariadenia a podrobnú analýzu chýb.
Analýza štýlu jazdy, spotreby paliva a konfrontácia dát
po oprave vozidla. Systém kontroly jazdy s akustickou signalizáciou
chýb šoféra v reálnom čase.
Diagnostika EOBD v reálnom čase.
Funkcia ECO-DRIVE pre správne riadenie štýlu jazdy.

Diagnostika VAG COM 11.11.2 STANDART + HEX CAN USB kábel
GOLDI06
VAG-COM 10.14 rok 2015 STANDART + hex can USB kábel
Najnovšia verzia najrozšírenejšieho programu VAG-COM ( VCDS)
v češtine, v sade s originálnym diagnostickým káblom HEX-CAN
s podporou CAN a rýchlej komunikácie.

Diagnostika VAG COM 11.11.2 MAX PROFI + HEX CAN USB kábel
GOLDI08
2015 MAX PROFI s príručkou VIS a CodingCalculator
Zadarmo redukcia na staršie vozidlá 2 x 2.
Najnovšia verzia najrozšírenejšieho programu VAG-COM ( VCDS )
v češtine, v sade s originálnym diagnostickým káblom HEX-CAN,
s podporou CAN a rýchlej komunikácie. Výrobca ROSS-TECH USA.
Súčasťou balenia je prepojovací kábel medzi PC a diagnostickou zásuvku
vozidla HEX-CAN s integrovaným hardwarovým kľúčom (obsahuje originálnu
licenciu) a licenčný list, ktorý zabezpečuje prístup k užívateľskému účtu
s aktuálnymi verziami programov a prípadnými budúcimi aktualizáciami.
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TPMS – MERANIE TLAKU V PNEU

Diagnostika AUTEL TS601 pre TPMS a EOBD
GOLDI20
MaxiTPMS TS601 je univerzálny automatický nástroj na prácu s TPMS.
Komplexné riešenie pre všetky pneuservisy a autoservisy.
Umožňuje diagnostiku, čipovanie, nastavovanie TPMS senzorov známych
svetových výrobcov. Umožňuje tiež klonovanie MX senzorov.

TPMS Connect EVO Snímač tlaku v pneu (bez licencie)
007935900385
Zariadenie dokáže pracovať s troma základnými typmi
univerzálnych senzorov, ktoré pokrývajú 95% vozového parku.

007935910260

Licencia k snímaču TPMS (1 rok)

Sada OBD k snímaču TPMS Connect EVO (bez licencie)
007935900395
- preprogramovanie ID senzorov
- čítanie, diagnostika a mazanie kódov/chýb

007935910270

Licencia k sade OBD (1 rok)

ITALSENZOR Programovací senzor TPMS (433 Mhz)
IT200
TPMS snímač je programovateľný a navrhnutý tak, aby bol náhradný diel
TPMS senzorov, ktorými sú v súčasnej dobe vybavené vozidlá
po celom svete. Spĺňa najvyšší štandard požadovaný v automobilovom
priemysle v Európe, ako uvedený náhradný diel. Tento snímač môže
pracovať naprogramovaný v rôznych vozidlách na trhu s vysokým pokrytím.
Programovanie pre nastavenie italsensor® pri konkrétnom vozidle
je podporované z najpopulárnejších TPMS programovacích prístrojov
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dostupných na trhu. Senzor je možné programovať prístrojmi: Tecnomotor, TEXA, Bartec alebo Ateq VT56 , či
od VDO, Tech alebo Alcar.
Max. rýchlosť do 250km
Nastavovací uhol 20°
Frekvencia 433MHz
Ventil. materiál AL
Výrobca Schrader UK
CUB UNI programovací senzor TPMS (433 Mhz)
CUS433001
Neobmedzene programovateľný snímač tlaku TPMS.
Pokrytie pre všetky vozidlá s OE snímačmi.
Variabilné použite s možnosťou nastavenie uhlu AL elox.ventilu.
Funkcia Sleep predlžuje životnosť batérie.
Senzor CUB je možné programovať iba CUB zariadením !

CUB Diagnostický a programovací prístroj TPMS Sensor AID
CSA433002
Prenosný diagnostický a programovací prístroj pre profesionálny TPMS servis.
- komunikuje so všetkými TPMS tlakovými snímačmi
- aktivačná funkcia snímačov
- programovacie funkcie kopírovania a manuálne generovanie ID
- výstup pre OBDII
- možnosť dátových prenosov na PC a tlačového výstupu
- aktualizácie softvéru zdarma

AUTEL MX SENZOR Programovací senzor TPMS (433 Mhz)
AMXS43301
Senzor je možné programovať prístrojmi: Tecnomotor, TEXA, Bartec alebo Ateq VT56 , či od VDO, Tech
alebo Alcar.
Max. rýchlosť do 250 km
Nastavovací uhol 20°
Frekvencia 433 MHz
Ventil. materiál AL
Výrobca Schrader UK
prevádzkové frekvencie:
433 MHz (nebo 315 MHz / USA systémy)
vysielací výkon:
5 - 8 dBm
rozsah merania tlaku: 0 až 900 kPa (0 až 9 bar)
presnosť merania tlaku: ± 10 kPa (± 0,1 bar)
presnosť merania teploty: ± 5?C
presnosť merania snímača zrýchlenia: ± 15 %
batéria snímača:
3,0 V
životnosť batérie snímača:
viac ako 5 rokov
uťahovací moment snímača na disku: 4,0 Nm
prevádzková teplota: -40°C až +125°C
skladovacia teplota:
-40°C až +150°C
prevádzková vlhkosť vzduchu: 90%
rozmer:
52 x 29,1 x 22,2 mm
hmotnosť:
17,5 g
Univerzálny, programovateľný snímač tlaku v pneumatikách (433 MHz) slúži ako náhrada originálnych
snímačov TPMS.
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• vysoko kvalitné univerzálne snímače MX- predstavujú efektívnu a plnohodnotnú náhradu originálnych
snímačov tlaku a teploty v pneumatikách
• tento univerzálny snímač, teda jeden typ MX- Senzor, nahradí zhruba 98 % všetkých originálnych senzorov
európskych, amerických a kórejských značiek a modelov automobilov v súčasnej prevádzke (Alfa Romeo,
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari,
Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus,
Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Smart,
Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo atd.)
• snímače MX-Sensor umožňujú lacnejší, rýchlejší a operatívnejší servis vozidiel vybavených systémom
priamej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), vďaka týmto snímačom je možné previesť diagnostiku TPMS
hneď pri príjme automobilu
• z hľadiska signálov, funkčnosti a životnosti sú rovnocenné s originálnymi snímačmi
• skrátená doba programovania snímača v jednoduchých troch krokoch pomocou programovacieho prístroja /
podložky MaxiTPMS PAD pripojené na bežný PC, čo jednoducho a bez problémov prevedie každý mechanik
• snímače MX- Senzor je možné bez obmedzenia opakovane preprogramovať/ klonovať
• univerzálne snímače sa ľahko a rýchlo namontujú na ľubovoľné koleso
• snímače MX- Senzor umožňujú, aby majiteľ vozidla mal snímači TPMS vybavenú aj sadu kolies so zimnými
pneumatikami, servis si môže v predstihu pripraviť kompletnú sadu kolies so zimnými pneumatikami s
"čistými" MX- Senzory a naprogramovať snímače podľa konkrétneho vozidla
• vysoko kvalitné batérie snímačov sú odolné aj voči najnáročnejším poveternostným a jazdným podmienkam
• snímače MX- Senzor sa dodávajú ako kompaktná jednotka s precíznymi kovovými vzduchovými ventilmi
pneumatík s ochranou proti úniku vzduchu/plynu z pneumatiky
• konštrukcia nástrčného vzduchového ventilu zahŕňa i otočné teleso ventilu, ktoré možno nastaviť v uhle až
35, takže sa hodí na ľubovoľný ráfik
• snímač je kompletizovaný s ventilom do integrovanej jednotky s možnosťou použitia u vozidiel bez
obmedzenia rýchlosti
• výmenná ventilová vložka je zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, eloxovaná a odolná proti korózii

AUTEL MaxiTPMS TS601- programovacia jednotka pre programovanie TPMS
ATS601
Diagnostický a programovací prístroj
MaxiTPMS® TS601 je celosvetovo najvýkonnejšie TPMS diadnostické
servisné náradie, ktoré okrem kompletnej diagnostike TPMS problémov a aktivácie TPMS senzorov podporuje
aj znovu naprogramovanie vozidlového ECU. Tento prístroj na profesionálne používanie ponúka
pneuservisom a autoservisom optimálne riešenie pre TPMS servis.
• Diagnóza, aktivácia sériových ako aj univerzálnych senzorov
• Programovanie MX-Sensor, Max-Sensor
(Automatické klónovanie, manual. klon., generovanie)
• OBDII TPMS Dátové vyčítacie / Zapisovacie funkcie
• OBDII Diagnostika vozidla / Servisné vynulovanie Live Data
• Dátový prenos na PC (Archivovanie, tlač protokolu)
• Vysoké pokrytie vozidiel
• Menu: nemecky, anglicky, poľsky, česky
• Aktivácia všetkých magnetických, frekvenčne
/chybný tlak pneumatík / zapríčinený senzormi
cez kontinuálne alebo modulované 125-kHz-signály
• Príjem z 315-MHz- a 433-MHz-signálov
• Vyčítanie a zapísanie senzorov ID z alebo do ECU vozidla.
• Vyčítanie a zmazanie kódov s TPMS systému a resetovanie kontrolky motora
• Vyčítanie dát aktivovaných senzorov, ako senzor-ID, tlak pneumatík, teplota, stav batérie, OE dielové číslo,
informácie k zaučeniu
• Vyčítanie, nahrávanie a navrátenie TPMS priamych dát, tlak pneumatík, signál status, teplota, stav batérie
atd.
• Vyčítanie TPMS ECU informácií
• Rádiové programovanie MX-Sensor, Max-Sensor
• Preskúšanie k spúšťaniu a doplnkové funkcie
• Programovanie vozidla ECU k naučeniu senzora ID a pozície
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• Možnosti programovania jednotlivých kolies Chrysler, Renault a Citroen
• Grafické zobrazovanie vozidla so 4 alebo 5 kolesami k zjednodušeniu diagnostického priebehu
• Predvýber proces umožní rýchlejšiu aktiváciu a diagnostiku
• Optické a akustické potvrdenie
Obsah balenia:
TS 601, OBDII kabel, USB kabel, nabíjačka, magnet, inštalačné CD,
User´s manuál, SD pamäťová karta, plastový kufor

AUTEL Maxi TPMS PAD - programovacia jednotka pripojiteľné k PC pre programovanie TPMS
AMTP
Maxi TPMS PAD výhody:
• Jednoducho inštalovateľný a ľahko použiteľný softvér umožní jednoduché a rýchle použitie.
• Samostatné PC app
• Výber podľa značky, modelu a roku umožní výber
správneho senzoru.
• Výber aj podľa TPMS OE senzora dielového čísla.
• PAD vyčíta originálne aj iné senzory a jednoducho
kopíruje na programovateľné MX senzory.
• Ideálny aj pre poškodené senzory.
• PAD vygeneruje automaticky ID-čísla, ktoré sú
s vozidlom kompatibilné.
• Senzor ID možné aj manuálne zadať.
• Napájanie cez USB spojenie k PC, nie sú potrebné
baterky.
Parametre:
napájanie:
pracovná frekvencia:
pracovná teplota:
skladovacia teplota:
rozmery:
hmotnosť:

5 V / 350 mA
433 MHz (alebo 315 MHz)
-40°C až + 85°C
-40°C až + 150°C
98 x 103 x 24,7 mm
107,2 g

ALTERNÁTOR
Tester alternátorov MASTER ALT 2
007935063030
zobrazuje:
• napätie v skúšanom obvode
• zadané napätie
• miera zaťaženia alternátoru DF/DFM [%]
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Sada na opravu alternátorov 13-dielna
SEASX401
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, gumená rúčka
- dĺžka 355-520 mm
- obsahuje dva obojstranné orechy,
17-19 mm a 21-23 mm

Sada na opravu alternátorov (Škoda) 6-dielna
SEASX400
XZN adaptér: 22 mm x 33 T
Inbus adaptér: 22 x 28 mm
Hlavica (orech): 1/2"Sq Drive; M10 x 140 mm,
M10 x 100 mm, 10 mm inbus;
Torx- T50 x 65 mm, XZN - M10 x 65 mm

AKUMULÁTOR
Udržiavač pamäte palubného počítača pri výmene akumulátora MS-7
007950006920
Napätie: 12 V
Typ: bezobslužný olovený akumulátor typu AGM
Kapacita: 7 Ah
Rozmery: 24,5 x 24,5 x 18 cm
Hmotnosť: 3 kg

Tester akumulátorov s tlačiarňou
007950006900
Univerzálny tester pre kontrolu stavu batérie a spolupracujúcich prvkov
- alternátora a štartéra.
Umožňuje aj sledovanie poklesu napätia pri zaťažení batérie
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Tester akumulátora 12 V analógový PROFI
SEABT917PF
- analógový, 6/12 V
- ochrana polarity, bez iskrenia a skratov
- presná indikácia napätia, chybných či skratovaných článkov batérie

Prepäťová ochrana 12 V
SEAPROSAF12
Ideálne pri zváraní, rezaní a rýchlom štarte (jump starting).

Štartovacia stanica prenosná 12 V 900 A s kompresorom 5,5 bar
SEARS132
slúži na štartovanie, nie na dobíjanie akumulátora (aj gélového)
- dĺžka káblov 78 cm
- ukazovateľ stavu a polarity batérie a nabíjania
- obsahuje nezávislé zapínanie, čo zabraňuje iskreniu pri zapájaní na batériu
- súčasťou je svietidlo a kompresor s pneumerom
- obsahuje 12 V zásuvku a aj sieťovú nabíjačku

Stanica štartovacia/nabíjačka prenosná 12/24/230 V 120/20 A
SEABOOST120
- vhodné pre akumulátory 20-250 Ah
- dve poistky

Nabíjačka Deca CLASS 16A 12/24V 12A CLASS16A
Prenosná nabíjačka olovených kyselinových akumulátorv 12/24V. CLASS 16A je vhodná pre nabíjanie
autobatérií kapacity 20 - 200 Ah.
Charakteristika:
Dva režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men. 9,0/max.12,0
Kapacita [Ah]: 20 - 200
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
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Nabíjačka Deca CLASS 20A 12V/24V 20A
CLASS20A
Prenosná nabíjačka olovených kyselinových akumulátorov 12/24V. CLASS 20A je vhodná pre nabíjanie
autobatérií kapacity 10 - 250 Ah.
Charakteristika:
Dva režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men.12,0/max. 20,0
Kapacita [Ah]: 20 - 250
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS 30A 12/24V 30A
CLASS30A
prenosná nabíjačka olovených kyselinových akumulátorov 12/24V. CLASS 30A je vhodná pre nabíjanie
autobatérií kapacity 20 - 300 Ah.
Charakteristika:
Dva režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men. 20,0/max. 30,0
Kapacita [Ah]: 20 - 300
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS 50A 12/24V 50A
CLASS50A
Prenosná nabíjačka olovených kyselinových akumulátorov 12/24V. CLASS 50A je vhodná pre nabíjanie
autobatérií kapacity 15 - 500Ah.
Charakteristika:
Štyri režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men.35,0/max.50,0
Kapacita [Ah]: 15 - 500
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
Použitie: PROFI
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Nabíjačka Deca FL 3713D 6/12/24V 15A
FL3713D
Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka 6V/12V/24V-15A. Výrobca firma DECA. Nabíjačka je vhodná
pre nabíjanie olovených, bezúdržbových (MF), AGM a gélových akumulátorov kapacity 30Ah - 450Ah.
Charakteristika:
• LED indikácia nabíjania
• Automatické nabíjanie
• Možnosť trvalého pripojenia k akumulátoru - udržiavací režim
• Režim desulfatáce pre hlboko vybité akumulátory
• Ochrana proti skratu a prepólovaniu
• Voľba nabíjacieho napätia 6V/12V/24V
• Jednoduché ovládanie
• Pamäť na nabíjacie parametre
Napätie [V]: 6V/12V/24V
Prúd: 7,0 / 15,0 / 25,0A
Kapacita [Ah]: 35 - 450Ah
Ukazateľ dobíjania: LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca FL 2213D 6/12/24V 15A obj*
FL2213D
Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka 6V/12V/24V-15A. Výrobca firma DECA. Nabíjačka je vhodná
pre nabíjanie olovených, bezúdržbových (MF), AGM a gélových akumulátorov kapacity 15Ah - 260Ah.
Charakteristika:
• LED indikácia nabíjania
• Automatické nabíjanie
• Možnosť trvalého pripojenia k akumulátoru - udržiavací režim
• Režim desulfatáce pre hlboko vybité akumulátory
• Ochrana proti skratu a prepólovaniu
• Voľba nabíjacieho napätia 6V/12V/24V
• Jednoduché ovládanie
• Pamäť na nabíjacie parametre
Napätie [V]: 6V/12V/24V
Prúd: 3,5/7,5/15A
Kapacita [Ah]: 15 - 260Ah
Ukazateľ dobíjania: LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca FL 1113D 6/12/24V 7A
FL1113D
Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka 6V/12V/24V-7A. Výrobca firma DECA. Nabíjačka je vhodná
pre nabíjanie olovených, bezúdržbových (MF), AGM a gélových akumulátorov kapacity 8Ah - 130Ah.
Charakteristika:
• LED indikácia nabíjania
• Automatické nabíjanie
• Možnosť trvalého pripojenie k akumulátoru - udržiavací režim
• Režim desulfatácie pre hlboko vybité akumulátory
• Ochrana proti skratu a prepólovaniu
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• Voľba nabíjacieho napätia 6V/12V/24V
• Jednoduché ovládanie
• Pamäť na nabíjacie parametre
Napätie [V]: 6V/12V/24V
Prúd [A]: 1,5/3,5/7A
Prúd: 7A
Kapacita [Ah]: 8 - 120Ah
Ukazateľ dobíjania: LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 5000 12/24V 105A štart. 700A
CLASSBOOS5000
Nabíjačka a štartovací vozík pre olovené kyselinové akumulátory a batérie 12/24V s funkciou rýchleho štartu.
Štartovací zdroj Class Booster 5000 je schopný naštartovať automobil, dodávku, ale aj nákladný automobil.
Nabíjačka má štyri nabíjacie režimy. Class Booster 5000 je vhodný pre nabíjaní autobatérií kapacity 35 800Ah.
Charakteristika:
•Rýchlonabíjanie s časovačom
•Ochrana proti skratu
•Ochrana proti prepólovaniu
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men.70,0/max.105,0
Štartovací prúd [A]: 700
Kapacita [Ah]: 35 - 800
Ukazateľ dobíjania: Ampérmeter
Napájanie: 1F/230V
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 4500 12/24V 75A štart. 500A
CLASSBOOS4500
Nabíjačka a štartovací vozík pre olovené kyselinové akumulátory 12/24V s funkciou rýchleho štartu. Štartovací
zdroj Class Booster 350E je schopný naštartovať automobil alebo dodávku. Nabíjačka má štyri nabíjacie
režimy. Vhodná pre nabíjanie autobatérií kapacity 30 - 400Ah.
Charakteristika:
• Štyri režimy nabíjania
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti prepólovaniu
• Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]:12/24
Prúd [A]: men.20,0/max.35,0
Štartovací prúd [A]: 300
Kapacita [Ah]: 30 - 400
Ukazateľ dobíjania: Ampérmeter
Napájanie: 1F/230V
Použitie: PROFI
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Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 410A 12/24V 35A, štart. 270A
CLASSBOOS410A
Nabíjačka olovených kyselinových akumulátorov 12/24V s funkciou rýchleho štartu. Štartovací zdroj Class
Booster 410A je schopný naštartovať automobil alebo dodávku. Nabíjačka má dva nabíjacie režimy s
priemerným nabíjacím prúdom 35A. Vhodná pre nabíjanie autobatérií kapacity 15 - 500Ah.
Charakteristika:
•Dva režimy nabíjania
•Ochrana proti skratu
• Ochrana proti prepólovaniu
•Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: 35
Štartovací prúd [A]: 270
Kapacita [Ah]: 15 - 500
Ukazateľ dobíjania: Ampérmeter
Napájanie: 1F/230V
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 350A 12/24V 35A štart. 300A
CLASSBOOS350E
nabíjačka a štartovací vozík pre olovené kyselinové akumulátory
12/24V s funkciou rýchleho štartu. Štartovací zdroj Class Booster 350E
je schopný naštartovať automobil alebo dodávku. Nabíjačka má štyri
nabíjacie režimy. Vhodná pre nabíjaní autobatérií kapacity 30 - 400Ah.
Charakteristika:
Štyri režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men.20,0/max.35,0
Štartovací prúd [A]: 300
Kapacita [Ah]: 30 - 400
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
Napájanie: 1F/230V
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 220A 12/24V 20A, štart. 230A
CLASSBOOS220A
Nabíjačka olovených kyselinových akumulátorov 12/24V
s funkciou rýchleho štartu. Štartovací zdroj Class Booster 220A
je schopný naštartovať automobil alebo malú dodávku.
Nabíjačka má dva nabíjacie režimy. Vhodná pre nabíjaní
autobaterií kapacity 20 - 300Ah.
Charakteristika:
Dva režimy nabíjania
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
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Možnosť rýchlonabíjania
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: men.13,0/max.20,0
Štartovací prúd [A]: 230
Kapacita [Ah]: 20 - 220
Ukazateľ dobíjania:
Ampérmeter
Napájanie: 1F/230V
Použitie: PROFI

Nabíjačka Deca CLASS BOOSTER 1350 12/24V 90/100A štart. 1350A
CLASSBOOS1350
Nabíjačka a štartovací vozík pre olovené kyselinové akumulátory a batérie 12/24V s funkciou rýchleho štartu.
Štartovací zdroj Class Booster 1350 je schopný naštartovať automobil, dodávku, ale aj nákladný automobil.
Nabíjačka má päť nabíjacích režimov. Class Booster 1350 je vhodný pre nabíjanie autobatérií kapacity 35 1300Ah.
Charakteristika:
•Rýchlonabíjanie s časovačom
•Ochrana proti skratu
•Ochrana proti prepólovaniu
Napätie [V]: 12/24
Prúd [A]: 90 (12V)/100 (24V)
Štartovací prúd [A]: 800 (1V)/1350 (0V)
Kapacita [Ah]: 35 - 1300
Ukazateľ dobíjania: Ampérmeter
Napájanie: 3F/230V/400
Použitie: PROFI

Nabíjačka Tecmate OptiMate 6 12V 5A – automatická
OPTIMATE6
Optimate 6 12V-5A automatická nabíjačka. Nabíjačka slúži pre nabíjanie olovených bezúdržbových, Super
MF, VRLA aj záložných akumulátorov kapacity 15 až 240Ah.
Táto profesionálna nabíjačka je určená nie len pre servisy, ale aj pre bežného užívateľa, ktorý si potrpí na
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 6 dokáže nie len batérie nabiť, ale aj oživiť hlboko vybité akumulátory,
otestovať stav batérie a udržiavať batériu trvalo v nabitom stave. Optimate 6 môže byť trvale pripojený k
akumulátoru. Pravidelným nabíjaním minimalizujete poškodenie vášho akumulátora sulfatáciou, hlavne v
zimnom období, keď nie je batéria v prevádzke.
Charakteristika:
• Ochrana proti skratu a prepólovaniu
• LED signalizácia
• Profesionálne prevedenie
• Udržiavací režim
• Desulfatácia batérie
• Veľký výber príslušenstva
Napätie [V]: 12
Prúd [A]: 5
Kapacita [Ah]: 15 - 240
Ukazateľ dobíjania: 10 LED
Použitie: PROFI
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Nabíjačka Tecmate OptiMate 5 Voltmatic 6/12V 2,8A – automatická
OPTIMATE5VOLT
Nabíjačka slúži pre nabíjaníie olovených bezúdržbových, Super MF, VRLA aj záložných akumulátorov
kapacity 7,5Ah až 120Ah.
Táto profesionálna nabíjačka je určená nie len pre servisy, ale aj pre bežného užívateľa ktorý si potrpí na
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 5 dokáže batériu nie len nabiť, ale aj oživiť hlboko vybité akumulátory,
otestovať stav batérie a udržiavať batériu aj trvalo v nabitom stave. Optimate 5 môže býť trvalo pripojený k
akumulátoru. Pravidelným nabíjaním minimalizujete poškodenie vášho akumulátora sulfatáciou, hlavne v
zimním období, keď nie je batéria v prevádzke.
Charakteristika:
• Ochrana proti skratu a prepólovaniu
•LED signalizácia
• Profesionálne prevedenie
• Udržiavací režim
• Desulfatácia batérie
• Veľký výber príslušenstva
• Limitovaný čas nabíjania 72 hodín
Napätie [V]: 6/12
Prúd [A]: 2,8
Kapacita [Ah]: 2V 8-120Ah, 6V 10-192Ah
Ukazateľ dobíjania:
LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka Tecmate OptiMate 5 6/12V 2,8A – automatická
OPTIMATE5
Nabíjačka slúži pre nabíjaní olovených bezúdržbových, Super MF, VRLA aj záložných akumulátorov kapacity
7,5Ah až 120Ah.
Táto profesionálna nabíjačka je určená nie len pre servisy, ale aj pre bežného užívateľa ktorý si potrpí na
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 5 dokáže batériu nie len nabiť, ale aj oživiť hlboko vybité akumulátory,
otestovať stav batérie a udržiavať batériu aj trvalo v nabitom stavu. Optimate 5 môže byť trvalo pripojený k
akumulátoru. Pravidelným nabíjaním minimalizujete poškodenie vášho akumulátora sulfatáciou, hlavne v
zimnom období, keď nie je batéria v prevádzke
Charakteristika:
• Ochrana proti skratu a prepólovániu
•LED signalizácia
• Profesionálne prevedenie
• Udržiavací režim
• Desulfatácia batérie
• Veľký výber príslušenstva
Napätie [V]: 6/12
Prúd [A]: 2,8
Kapacita [Ah]: 7,5 - 120
Ukazateľ dobíjania:
6 LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka Tecmate OptiMate 4 Dual 12V 0,8A - automatická obj*
OPTIMATE4
Nabíjačka slúži pre nabíjanie olovených bezúdržbových, gelových, Super MF, VRLA aj záložných
akumulátorov pre kapacitu 3 až 50Ah.
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Nabíjačka Optimate 4 DUAL je výrobcom vylepšená Optimate 4. Vylepšený model je navrhnutý pre prepojenie
na všetky originálne zásuvky 12V BMW modelov vrátene tých, ktoré sú vybavený systémom CAN-bus. Nová
verzia "DUAL PROGRAM" umožňuje v móde CAN-bus propojenie cez zásuvku BMW 12V a zbavuje tak
užívateľa potreby vôbec niečo montovať. Nie je ani potrebné ako u všetkých konkurenčných nabíjačov
aktivovať zapalovánie.
Táto profesionálna nabíjačka nie je určená iba pre servisy, ale aj pre bežného uživateľa, ktorý si potrpí na
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 4 DUAL dokáže nie len batériu nabiť, ale aj oživiť hlboko vybité
akumulátory, otestovať stav batérie a udržovať batériu trvale v nabitom stave. Optimate 4 DUAL môže byť
trvalo pripojený k akumulátoru.
Pravidelným nabíjaním minimalizujete poškodenie Vašeho akumulátora sulfatáciou, hlavne v zimnom období,
keď nie je batéria v prevádzke.
Charakteristika:
• vybavená systémom CAN-bus pre BMW motocykle
• nabíjenie bez aktivácie zapaľovania
• ochrana proti skratu a prepólovaniu
• LED signalizácia
• profesionálne vyhotovenie
• udržovací režim
• veľký výber príslušenstva
Napätie [V]: 12
Prúd [A]: 0,8
Kapacita [Ah]: 3 - 50
Ukazateľ dobíjania: 10 LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka batérií Noco Genius G1100 6V/12V-1,1A – automatická
NOCOG1100
Nabíjačka slúži pre nabíjanie olovených kyselinových, bezúdržbových, Super MF, VRLA, LiFePO4 aj
záložných batérií kapacity 2,2 až 40Ah a až 150Ah pre režim udržiavania.
Nabíjačka je určená pre servisy aj pre bežného užívateľa, ktorý si potrpí na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri
nabíjaní. Noco Genius G1100 okrem nabíjaní aj oživuje hlboko vybité, zanedbané batérie, testuje stav nabitia
a udržuje batériu v trvalo nabitom stave. Výhodou je možnosť trvalého pripojenia k nabíjanej batérii.
Nabíjačka G1100 je vybavená 5 nabíjacími módy: Standby, 12V NORM (pro kyselinové, bezúdržbové, gel,
Ca-Ca akumulátory), 12V COLD/AGM (pro AGM akumulátory), 6V NORM a 12V LITHIUM.
Charakteristika:
- určená pre 6V a 12V batérie
- po reštarte pokračuje v nabíjaní
- ochrana proti skratu, prepólovaniu
- automatické prepnutie na CAN-BUS systém
- možnosť voľby príslušenstva
- režim desulfatácie
- udržiavací režim
- 7 krokov nabíjania
- krytie IP65
Napätie [V]: 6/12
Prúd [A]: 1,1
Kapacita [Ah]: 2,2 - 40
Ukazateľ dobíjania: LED
Použitie: PROFI
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Nabíjačka batérií Noco Genius G3500 6V/12V-3,5A – automatická
NOCOG3500
Nabíjačka slúži pre nabíjanie olovených kyselinových, bezúdržbových, Super MF, VRLA. LiFePO4 aj
záložných batérií kapacity 1,2Ah až 120Ah.
Nabíjačka je určená pre servisy aj pre bežného užívateľa, ktorý si potrpí na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri
nabíjaní. Noco Genius G7200 okrem nabíjaní aj oživuje hlboko vybité, zanedbané batérie, testuje stav nabitia
a udržuje batériu v trvalo nabitom stave. Výhodou je možnosť trvalého pripojenia k nabíjanej batérii.
Nabíjačka G7200 je vybavená 9 nabíjacími módmi: Standby, 12V NORM (pre kyselinové, bezúdržbové, gel,
Ca-Ca akumulátory), 12V COLD/AGM (pre AGM akumulátory), 24V NORM, 24V COLD/AGM, 12V LITHIUM,
12V AGM+, 13.6V SUPPLY (5A zdroj) a 12V REPAIR (oživovací režim).
Charakteristika:
- určená pre 12 a 24V batérie
- po reštarte pokračuje v nabíjaní
- ochrana proti skratu, prepólovaniu
- automatické prepnutie na CAN-BUS systém
- možnosť voľby príslušenstva
- režim desulfatácie
- udržiavací režim
- 7 krokov nabíjania
- krytie IP65
Napätie [V]: 6/12
Prúd [A]: 0,9/3,5
Kapacita [Ah]: 1,2 - 120
Ukazateľ dobíjania: LED
Použitie: PROFI

Nabíjačka batérií Noco Genius G7200 12V/24V-7,2A/3,6A – automatická
NOCOG7200
Nabíjačka slúži pre nabíjanie olovených kyselinových, bezúdržbových, Super MF, VRLA. LiFePO4 aj
záložných batérií kapacity 14Ah až 230Ah.
Nabíjačka je určená pre servisy aj pre bežného užívateľa, ktorý si potrpí na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri
nabíjaní. Noco Genius G7200 okrem nabíjaní aj oživuje hlboko vybité, zanedbané batérie, testuje stav nabitia
a udržuje batériu v trvalo nabitom stave. Výhodou je možnosť trvalého pripojenia k nabíjanej batérii.
Nabíjačka G7200 je vybavená 9 nabíjacími módmi: Standby, 12V NORM (pre kyselinové, bezúdržbové, gel,
Ca-Ca akumulátory), 12V COLD/AGM (pre AGM akumulátory), 24V NORM, 24V COLD/AGM, 12V LITHIUM,
12V AGM+, 13.6V SUPPLY (5A zdroj) a 12V REPAIR (oživovací režim).
Charakteristika:
- určená pre 12 a 24V batérie
- po reštarte pokračuje v nabíjaní
- ochrana proti skratu, prepólovaniu
- automatické prepnutie na CAN-BUS systém
- možnosť voľby príslušenstva
- režim desulfatácie
- udržiavací režim
- 7 krokov nabíjania
- krytie IP65
Napätie [V]: 12
Prúd [A]: 5
Kapacita [Ah]: 15 - 240
Ukazateľ dobíjania: 10 LED
Použitie: PROFI
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VSTREKOVACIE SYSTÉMY, KOMPRESIOMETRE
Zariadenie na testovanie dieslových vstrekovačov DS2
007935095010
- podpora vstrekovačov Bosch, Delphi, Siemens, Denso.
- skúšky rozprašovania, výdaja, tesnosti, odporu, prepadu a elektrickej kapacity.
- podpora piezoelektrických, elektromagnetických a dvojpružinových vstrekovačov
- možnosť ručného programovania všetkých parametrov.
- vnútorné chemické čistenie MACC.
- ultrazvuková umývačka v cene zariadenia.
- IVRLA aktivátor, ktorý umožňuje testovať zdvih ihly.
Súprava obsahuje:
stôl DS2, sadu kvapalín (testovacia, čistiaca, do umývačky),
ultrazvukovú čističku, databázu, súpravu prípojok.

Zariadenie na testovanie dieslových vstrekovačov CRU2i-3211
007935095200
- zariadenie pre obsluhu dieselových,
elektromagnetických a piezoelektrických vstrekovačov.
- skúšky rozprašovania, výdaja, tesnosti, odporu,
prepadu a elektrických parametrov vstrekovača (objem, odpor, indukčnosť).
- archivácia výsledkov a zákazníkov.
- dotyková LCD obrazovka. Vstavaný kontrolný panel.
- pracovný tlak do 2200bar.
- hmotnostný prietokomer nevyžaduje opravu teploty.
- ultrazvuková čistička.
- možnosť vytlačiť testy.
Súprava obsahuje:
stôl CRU2, sadu kvapalín (testovaciu, čistiacu, do umývačky),
ultrazvukovú čističku, databázu, sadu prípojok.

Tester palivového systému HP-G 2500
007935095600
- vhodný pre všetky autá, autobusy, člny
- diagnostika nesprávneho tlaku, poškodeného palivového čerpadla,
reakcií čerpadla, netesnosti systému, čidla tlaku.
- tlak paliva 0-2500bar.

Zariadenie na testovanie benzínových vstrekovačov GS2
007935095360
Užitočné pri náraste emisií, zníženom výkone motora,
zvýšenej spotrebe, nerovnomernom chode a zhasínaní motora,
problémovom štartovaní a pod.
Systémy GDI, FSI, HPI, DISI, SIDI, MPFI, SPFI, CSFI, L-JETRONIC, LPG.
Skúšky rozprašovania, objemu, testy simulácie motora.
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Zariadenie na testovanie benzínových vstrekovačov GS4
007935095370
Užitočné pri náraste emisií, zníženom výkone motora, zvýšenej spotrebe,
nerovnomernom chode a zhasínaní motora, problémovom štartovaní a pod.
Systémy GDI, FSI, HPI, DISI, SIDI, MPFI, SPFI, CSFI, L-JETRONIC, LPG.
Skúšky rozprašovania, objemu, testy simulácie motora,
navyše tester elektrického obvodu, ohm-meter, automatizované funkcie,
testovacia frekvencia až 16 000

Tester vstrekovania CommonRail Diesel
SEAVS2046
- vhodný na 6 valcové motory
- umožňuje rýchlu diagnostiku
nefunkčných/zablokovaných/opotrebovaných trysiek

Tester vstrekovania CommonRail Diesel
SEAVS2048
- meranie spätného prietoku paliva naftových motorov s common-rail
- odhalí nefunkčné, zablokované alebo nesprávne fungujúce vstrekovače
- možnosť rýchlotestu, ale aj dlhého a presnejšieho merania
- sada obsahuje širokú škálu adaptérov pre Denso, Bosch a Delphi systémy,
čím sú pokryté všetky najbežnejšie motory s common-rail vstrekovaním

Vyťahováky vstrekovačov 14-dielna sada
SEAVS2059
- vhodné na rýchlu demontáž vstrekovačov:
Bosch, Delphi, Denso a Siemens
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Sada na vyťahovanie vstrekovačov Bosch, Delphi
SEAVS2049
Vďaka pružnému kĺbu, je možné ju použiť aj
v ťažko dostupných miestach.
Dodávané s návodom v prepravnom kufríku.

Sada na čistenie sviečok a vstrekovačov 20-dielna
SEAVS1800
- sada kefiek na dekarbonizáciu a očistenie ťažko prístupných miest.
- obsahuje mosadzné, nylónové a oceľové kefky
priemer 9-19 mm

Tester vstrekovačov benzín
SEAVS211
- napájanie 12 V
- tester simuluje prácu vstrekovačov vo všetkých režimoch
- slúži na odhalenie, netesniacich, upchatých či viaznucich vstrekovacích trysiek

Sada na meranie kompresie benzín/diesel
SEAVSE3156
- kompletná sada pre meranie kompresie valcov benzínových aj naftových motorov
- široká škála konektorov pre sviečky, žhaviče, vstrekovacie trysky

ARETÁCIE, DRŽIAKY
Aretácia vačkového hriadeľa Škoda, VW 1.9SDi/TDi remeň
SEAVSE5850
Navrhnuté tak, aby bolo možné nastaviť časovanie vačkového hriadeľa
bez toho, aby bolo nutné odstrániť kryt.
Vhodné pre VAG 1.9SDi / TDI dieselové motory.
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Aretačný prípravok vačkového hriadeľa VW 1.4, 1.6 16 V
SEAVSE2357
Prípravok slúži k aretácii vačkového hriadeľa
a výmene rozvodového remeňa.
Spojené kolíky sa zasunú do ozubených kôl rozvodov
na vačkový hriadeľ a tým ho zaistí proti pohybu.

Držiak remenice kľukového hriadeľa VW, Škoda
SEAVSE23581
Vhodné pre VAG 1.2 6 V, 1.2 12 V, 1.4 a 1.6 16 V
pre zážihové motory (97-14).

Sada aretačná AUDI, ŠKODA, VW benzín, diesel
SEAVSE180
Sada vhodná pre blokovanie a nastavenie vačkového hriadeľa
a uzamknutie kľukového hriadeľa.
Vhodná pre celý rad vznetových a zážihových motorov.
Použitie aj pri výmene rozvodového remeňa.

Sada aretačná FABIA 1.2 6 V/12V 3-valce
SEAVSE5921
vačka + zotrvačník
Obsahuje sadu prípravkov na nastavenie vačkových hriadeľov
a zotrvačník zaisťovací kolík 3 1,2 6 valec 12 ventilov a reťazový pohon motorov.
Tieto motory sú použité vo vozidlách Seat, Škoda a VW.
Dodáva sa v puzdre.

Sada aretačná na kľuku + vačku VW Group diesel 1.2, 1.4, 1.9, 2.0
SEAVSE2358
Pre VAG 1.4D, 1.9D, 2.0D TDiPD (Pumpe Duse) a 1.2D, 1.6D, 2.0D ČR,
Sada - zaisťovač kľukového hriadeľa (oválny alebo okrúhly), prípravok
na blokovanie vačkového hriadeľa a zaisťovacie kolíky napínača.
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SPOJKA
Vystreďovač spojky UNI
SEAVS010
vhodný pre 90% bežne používaných automobilov
Oceľový hriadeľ s nylonovými komponentami. Prispôsobené na manipuláciu
s jednou rukou. Dodávané s dvoma nástavcami.

Prípravok na nastavovanie spojky
SEAVS011
Vysoko kvalitný liaty hliníkový nástroj.
Nastavenie predpätia spojky aj pri remontáži.

Sada na centrovanie spojok SAC (4 a 3 čeľusťová)
007935063430
Sada je použiteľná pre takmer všetky SAC spojok (3 a 4 otvory)
- VW-Audi, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo a ďalšie
S touto sadou si môžete urobiť rýchlu a odbornú demontáž
a montáž spojky SAC.

SŤAHOVÁKY, STLAČOVÁKY
Sada stlačovákov brzdových valčekov 21 ks
SEAVS0282
• Sada stlačovákov brzdových valčekov pre všetky najbežnejšie vozidlá
(Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes,
Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota,
Vauxhall/Opel, VW, Volvo)
• Použitím týchto stlačovákov nedochádza k poškodeniu piestikov ani tesnení
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Sada stlačovákov brzdových valčekov 52 ks - MASTER KIT
SEAVS0287
Sada je vyhotovená tak, aby vyhovovala na úpravu širokého
spektra vozidiel. Pomáha zabrániť poškodeniu piestov a tesnenia.
Dodáva sa v prepravnom kufríku.

Sada sťahovákov 3-ramenných UNI 75,100,150 mm 3 ks
SEAVS78
Tepelne spracované a pozinkované, aby odolávali korózii.
Upravené tak, aby sa zabránilo poškodeniu koncov hriadeľov.

Sťahovák čapov UNI 18-22 mm
SEAAK3811
- z kovanej ocele, odolné voči korózii
- rozpätie: 18-22 mm

Vyrážač guľových čapov
SEAAK382
Kované oceľové telo s povrchovou úpravou z fosfátu.
Vhodné pre väčšinu malých vozidiel a ľahkých dodávkových automobilov.

Sťahovák homokinetických kĺbov
SEAVS710
Rýchlo odstraňuje spoj homokinetického kĺbu z hnacieho hriadeľa
bez poškodenia kĺbu. Umožňuje tak ľahko uvoľniť poistný krúžok s použitím oboch rúk.
Znižuje riziko poškodenia prevodovky.
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Sťahovák ložísk hydraulický, 10-dielna sada
SEAPS985
- určený na sťahovanie ložísk priemeru 120-150 mm
- maximálna hĺbka 420 mm
- dodávané v kovovom kufríku

Sťahovák zotrvačníka motocyklový M24 x P1.5R
SEAMS027
Vyrobený z kvalitnej ocele.
Vhodný pre rôzne typy motocyklov.

Stlačovák pružín 2-dielny 230 mm
SEAAK3841
- pevná oceľ, tvrdené skrutky a pevné úchyty
- vhodné pre použitie v stiesnenom priestore pri kolese
- použiteľné s 1/2“ kľúčom (orechom)
- maximálne rozpätie: 230 mm

Stlačovák pružín 3-dielny 250 mm
SEAAK384
- vyrobený z tvrdenej uhlíkovej ocele

Stlačovák pružín hydraulický 1000 kg
SEAVS7011
Až o 50% rýchlejšie ako ostatné stlačováky.
Vybavené dvoma pármi pružinových cievok
s poplastovanými krytmi, aby sa zabránilo
skĺznutiu a poškodeniu pružín.
Vhodný pre pružiny od 80 do 165 mm.
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Sada prípravkov na demontáž tesnení 3-dielna
SEAVS8000
Sada hákov pre odstránenie a demontáž gufier, o-krúžkov, hadíc a pod.

Demontovač ramienok stieračov
SEAVS807
Vhodné tiež pre svorku akumulátora a demontáž ložísk akumulátora.

VÝMENA OLEJA
Odsávačka oleja 80-litrová
007935016720
- Objem nádrže: 80 l
- Objem vane: 20 l
- Súprava sond k odsávaniu oleja cez otvor
bajonetu s rôznymi priemermi
- Tlak vzduchu na vstupe: 6-8 bar
- Podtlak: (MPA) 0-0.1
- Tlak vyprázdňovania nádrže: 0,7-1 bar
- Rozsah teploty oleje: 40-80 C
- Rozmery zariadenia: 500x420x890
- Rozmery nádrže: 270x270x470
- Rozmery vane: 470x470x230
- Hmotnosť: 29 kg

Odsávačka oleja 90-litrová
GOLVO01
Slúži k pohodlnému zachyteniu, alebo vysatiu oleja
pri opravách vozidiel a výmenách olejov.
Odsávanie oleja aj z ťažko dostupných miest.
Olej sa dá rýchlo odsať sondou, cez odmerný valec
s okamžitou kontrolou množstva odsatého oleja.
Po uzavretí ventilu je možné pomocou stlačeného vzduchu
olej zo zariadenia prečerpať do sudov a pod.
Samozrejmosťou je mobilita celého zariadenia.
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- objem zásobníku 90 l
- objem odmerného valca: 10 l
- doporučený tlak 8 bar
- dosahovaný podtlak odsávačky – 0,8 bar

Odsávačka oleja 35-litrová + odsávacie hadice
SEAAK456DX
Výškovo nastaviteľná oceľová odvodňovacia miska, vybavená mriežkou filtra.
Poháňané Venturiho sacím čerpadlom.
Vybavená ťažkými kolesami a kolieskami pre jednoduchú mobilitu.

Odsávačka oleja 80-litrová MM-OD1
007935016710
- Podtlak (MPA) 0-0.1
- Tlak vzduchu na vstupe: 8-10 bar
- Objem nádrže: 80 l
- Súprava sond k odsávaniu oleja skrz otvor
bajonetu s rôznymi priemermi
- Sací výkon: 1.5-2 l/min
- Tlak vyprázdňovania nádrže: 1-2 bar
- Rozsah teploty oleja: 40-80°C
- Objem olejovej vane: 15 l
- Rozmery zariadenia: 490x415x880 mm
- Rozmery vane: 470x470x230 mm
- Hmotnosť 25 kg
- sonda oleja: 6x700 plastová
- sonda oleja: 8x700 plastová
- sonda oleja: 6x900 plastová
- sonda oleja: 8x900 plastová
- sonda oleja: 6x700 meď
- sonda oleja: 5x700 meď

Plnička prevodového oleja, 3-litrová
SEAVS70095
- maximálny tlak 1,5 bar,
- s odvzdušňovacím ventilom,
- dĺžka hadice 150 cm,
- adaptéry M10 x 0.9 mm, M10 x 1mm, + 3x ohnuté
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Vypúšťacie nádoby na olej

JP2015
- 7 litrov

SEADRP01
- 8 litrov

SEADRP02
- 7,6 litra s úchytmi

SEADRP07
- 10 litrov

SEADRP2030
- s otvormi na 4 fľaše
alebo 20 l a 30 l sudy
Kľúče na olejové filtre

SEAAK643
- chrómovaná oceľ,
nadstavec pre 3/8“ a 1/2“
- 65-110 mm

SEAAK644
- do 110 mm

SEAVS7006
- sada hlavíc na olejové filtre
- 30 ks

Sada na opravu olejových zátok 64-dielna
SEAVS660
Vhodné pre závity:
- M13x1,5 - M15x1,5 - M17x1,5 - M20x1,5
Vynikajúca na opravu vani, prevodovky a diferenciálu.

28

kkkkll

AUTOMATICKÉ PREVODOVKY
Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách TC-100
007935016740
Umožňuje vyprázdniť opotrebovaný olej z prevodovky, prepláchnutie prevodovky
a jej ďalšie naplnenie novým olejom. Vďaka 1-fázovému motoru stroj nevyžaduje
komplikované pripojenie.
- AC220 V/50 Hz 350 W
- 80-120 PSI (5,5-8 bar)
- vhodné pre benzínové aj naftové vozidlá

Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách TC-200
007935016745
Zariadenie MM-TC200 umožňuje vyprázdnenie použitého oleja z prevodovky,
jej vypláchnutie vhodným prípravkom a tiež naplnenie novým olejom na úroveň
predpisovanú výrobcom vozidla.
Prístroj nevyžaduje komplikované zapojenie, čo zvyšuje jeho flexibilitu.
K zariadeniu sa odporúča dokúpiť sadu adaptérov 007935110025,
pretože pri zariadení je len niekoľko základných adaptérov.
- napájanie: AC220V/50HZ 350 W
- pracovný tlak: 80~120 PSI
- použitie: Vozidla na benzín/naftu
- rozmery.: 650*520*1160 mm
- hmotnosť: 60 kg

Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách ATF EXTRA
007935110000
- napájanie 12 V
- max. prev. tlak 9 bar
- prietok 5,5 l/ min
- displej 20LCD, 4-riadkový
- termotlačiareň
- rozmery 660x510x1175 mm
- hmotnosť 50 kg
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Kvapalina preplachová do automatických prevodoviek
007950025420 – 1 liter
007950025430 – 5 litrov

PREZÚVAČKY
Vyzúvačka kolies M42 11"- 22"
007960001030
- sila odrážača 12000N pri 10 bar
- otvorenie odrážača 400 mm
- maximálny priemer pneumatiky 1140 mm (44,5")
- maximálna šírka pneumatiky 350 mm (14")
- tlak 8-10 bar
- napätie 400 V – 50 Hz
- výkon motora 0,75 kW
- rýchlosť 6 ot./ min.
- hmotnosť 223 kg
- hlučnosť max. 70 dB

Prezúvačka kolies M420 11"-23"
007960001320
Automatická vyzúvačka kolies pre ráfiky veľkosti od 11" do 20" (vonkajšie),
2 rýchlosti stola (3 Ph-400 V-50 Hz).
- automatická podpora ráfikov od 13“ do 23“
- vonkajšia vzdialenosť do 20“
- mechanická blokáda tŕňa
- štandardný odrážač s pneumatickým valcom
- dve pracovné rýchlosti stola
- pneumatické výkyvné rameno s výmenným krytom
- súprava krytov pre hliníkové ráfiky v súprave
- hustiace zariadenie s tlakomerom
- pomocné rameno pre atypické ráfiky
Technické údaje:
- sila odrážania: 2800 kgN (pri 10 bar)
- maximálny priemer pneumatiky: 1000 mm
- maximálna šírka pneumatiky: 320 mm (12,5“)
- tlak: 8-10 bar
- napájacie napätie: 400 V - 3Ph – 50 Hz
- výkon motora: 0,75 kW
- hmotnosť: 205/2 15 (FS) kg
- úroveň hlučnosti pri práci: < 70 dB (A)
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Prezúvačka TC-01
GOLZ01
súčasti dodávky: prezúvačka, pneuhustič s manometrom,
montážna páka a plastová sada ochranných krytov pre hliníkové disky.
- upínací tanier s veľkým rozsahom
- výkyvné montážne rameno
- vysoká kvalita spracovania
- zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku)
- určená pre upevnenie ráfu: 10-24’’
Maximálny priemer pneumatiky: 1040 mm/41’’
Maximálna šírka pneumatiky: 355 mm/14’’
Rýchlosť otočnej dosky: 7ot /Min
Sila prezúvačky: (10bar) 2500 kg/5500 LBS
Pracovný tlak: 8-10 bar
Napájacie napätie: 380 V, 50/60 HZ
Výkon motoru: 0.75 kW
Rozmery: 108x90x96 cm
Váha netto: 200 kg
Pracovný hluk: <70 dB

Prezúvačka TC-02 PROFI
GOLZ02
Dvojrýchlostná automatická prezúvačka Golemtech pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých
úžitkových automobilov. Model pre profesionálne použitie vybavený tlakovým delom, pneumaticky ovládaným
sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky. Nový model má na viac
dve rýchlosti otáčania montážneho stolu a zosilnenú konštrukciu použitím šesťhranu na uchytenie montážnej
hlavy.
upínací tanier s veľkým rozsahom upnutí
pneumaticky ovládané sklopné rameno
automatický odskok hlavy od ráfiku
dve rýchlosti otáčania stolu
integrované tlakové delo
pneumaticky ovládaný posuv a zdvih montážnej pätky, zaistený jedným tlačítkom
vysoká kvalita spracovania prezúvačky
zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku)
Vonkajšie rozmery pre upevnenie ráfiku: 10-21’’
Vnútorné rozmery pre upevnenie ráfiku: 12-24’’
Maximálny priemer pneumatiky: 41’’ (1040 mm)
Maximálna šírka pneumatiky: 14’’ (355 mm)
Rýchlosť otočnej dosky: 7 ot /Min
Sila vyzúvačky: (10bar) 2500 kg/ 5500 LBS
Pracovní tlak: 8-10 bar
Napájacie napätie: 380 V
Výkon motoru: 0.75 kW
Rozmery: 108 x 90 x 86,Váha netto: 214 kg
Pracovní hluk: <70 dB
Súčasti dodávky: prezúvačka, pneuhustič s manometrom,
montážna páka, plastová sada krytov na ochranu hliníkových diskov,
vzduchové delo.
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Vyzúvačka TC-03 MAXI
GOLZ03
Dvojrýchlostná automatická prezúvačka Golemtech. Model pre profesionálne použitie vybavený tlakovým
delom, pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom
montážnej pätky. Nový model má naviac dve rýchlosti otáčania montážneho stolu
a zosilnenú konštrukciu použitím šesťhranu na uchytenie montážnej hlavy.
Súčasťou stroja je pomocné montážne rameno.
Pomocné montážne rameno "uni roller" je nepostrádateľným pomocníkom
pri montáži pneu športových vozidiel, nízkoprofilových pneumatík
či pneu s veľmi tuhou pätkou, kedy je montáž obvyklým spôsobom
značne náročnejšia. Prítlak kladiek (kompletná sada je súčasťou dodávky)
je zaistený vstavaným pneumatickým piestom ovládaným z miesta obsluhy.
Pracovný tlak 8 bar.
upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia
pneumaticky ovládané sklopné rameno
automatický odskok hlavy od ráfiku
dve rýchlosti otáčania stolu
integrované tlakové delo
pneumaticky ovládaný posuv a zdvih montážnej pätky
vysoká kvalita spracovania
zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku)
ciachovaný pneumerač
napájacie napätie: 380 V
Výkon motoru: 0.75 kW
Rozmery: 108 x 90 x 86,Váha netto: 270 kg
Pracovní hluk: <70 dB
Súčasti dodávky: prezúvačka, ciachovaný pneuhustič s manometrem,
montážna páka, plastová sada krytov na ochranu hliníkových diskov,
vzduchové delo.

Vyzúvačka TC-04 MAXI +
GOLZ04
2-rýchlostná prezúvačka Golemtech. Model pre profesionálne použitie vybavený tlakovým delom, pneumaticky
ovládaným sklopným ramenom, pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky a naviac
pneumatickou montážnou hlavou.
Jedná sa o systém, kde nie je potreba používať montážnu páku. Pneumatiku zachytíte a prevlečiete pomocou
pneumaticky ( páčkou ) ovládaného montážneho palce. Za pomoci pneumatického bočného ramene je tak
práca pohodlná a odpadá riziko poškodenia ALU diskov montážnou pákou, ako je tomu u klasických typov
prezúvačiek.
Tento model má zosilnenú konštrukciu rámu a šesťhranné tyče na ktoré je pneumatický montážny palec
uchytený.
Súčasťou stroja je pomocné montážne rameno. Pomocné montážne rameno "uni roller" je nepostrádateľným
pomocníkom pri montáži pneu športových vozidiel, nízkoprofilových pneumatík či pneu s veľmi tuhou pätkou,
kde je montáž obvyklým spôsobom značne náročná. Prítlak kladiek (kompletná sada je súčasťou dodávky) je
zaistený vstavaným pneumatickým piestom, ľahko ovládaným z miesta obsluhy. Pracovný tlak 8 bar.
- upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia
- pneumaticky ovládané sklopné rameno a pneumatický palec
- automatický odskok hlavy od ráfiku
- dve rýchlosti otáčania stolu
- integrované tlakové delo
- pneumaticky ovládaný posuv a zdvih montážnej pätky, zaistený jedným tlačítkom
vysoká kvalita spracovania prezúvačky
zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku)
ciachovaný pneuhustič
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Vonkajšie rozmery pre upevnenie ráfika: 10-21’’
Vnútorné rozmery pre upevnenie ráfiku: 12-24’’
Maximálny priemer pneumatiky: 41’’ (1040 mm)
Maximálna šírka pneumatiky: 14’’ (355 mm)
Rýchlosť otočnej dosky: 7ot /Min
Sila vyzúváku: (10 bar) 2500k g/5500 LBS
Pracovný tlak: 8-10 bar
Napájacie napätie: 380 V
Výkon motoru: 0.75 KW
Rozmery: 108 x 90 x 86,Váha netto: 270 kg
Pracovní hluk: <70 dB
Súčasťou dodávky je vyzúvačka, ciachovaný pneuhustič
s manometrom, montážna páka, plastová sada krytov
pre ochranu hliníkových diskov, vzduchové delo.

Vyzúvačka TC-05 ROBOT
GOLZ10
Špičkové zariadenie Golemtech patrí do najvyššej kategórie
tzv. bezpákových prezúvačiek. Pomocou tejto plne automatickej vyzúvačky
je možné efektívne a bez rizika akéhokoľvek poškodenia prezúvať všetky kolesá
osobných a ľahkých úžitkových vozidiel až do priemeru 32“.
Bezpáková vyzúvačka Golemtech ROBOT je určená špeciálne pre prácu
s nízkoprofilovými, alebo run-flat pneumatikami, kde pri použití klasického modelu
prezúvačky hrozí poškodenie pneumatiky, alebo disku.
Kombinácia elektromotoru a hydraulického pohonu pre
efektívnu a rýchlu prevádzku
Pneumatické prizdvihnutie kolesa maximálne uľahčuje prácu
Centrálny systém upnutia ráfiku pre jeho maximálnu ochranu pri uchytení
Výškovo aj horizontálne nastaviteľný hriadeľ pre upínanie diskov
v rozsahu 10”-32”
Dve rýchlosti otáčania pracovného stola doprava a jedna doľava
Auto-reset montážnej hlavy
Laser position system – presné označenie správnej polohy disku
Nie je potrebná montážna páka, nehrozí poškodenie disku
Integrované tlakové delo pre ľahšie “nastrelenie” pneumatiky
Stand-by mód – keď stroj nepracuje, prepne sa automaticky do úsporného režimu
Kamera s LCD obrazovkou pre pohodlné a presné nastavenie zo spodnej časti disku
Rozsah upnutia 10”-32”
Max. šírka disku 16” (400 mm)
Max. priemer kola 1270 mm (50”)
Pracovný tlak vzduch 8-10 bar
Pracovní tlak hydrauliky 8-13 MPa
Napájanie 380 V 50 Hz 3 P
Elektromotor (dvojrýchlostný) 0.85 kw/1.1 kw
Rýchlosť otáčania (dvojrýchlostné) 6 r /min 12 r/ min
Hydraulické čerpadlo 380 V 50 Hz 3 P 1.5 kw 1450 r/ min
Točivý moment 950 N.m-1.rychlost, 690 N.m-2.rychlost
Rozmery 1650x1500x1800 mm
Hluk <75 db
Hydraulický olej HL 46#
Celková váha 650 kg
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VYVAŽOVAČKY
Vyvažovačka B45 (bez krytu, vrátane kužeľov)
007960009860
- nahrádza predošlý model B40
- samodiagnostika, samonastavenie
- podsvietený digitálny displej a klávesnica
- automatický štart/stop
- 7 rôznych programov
- v cene je zahrnutá aj sada vyvažovacích kužeľov
- v cene nie je zahrnutý ochranný kryt
- napájanie 230 V, 50-60 Hz
- čas vyváženia je 7 sekúnd
- hlučnosť 70 dB
- hmotnosť 70 kg

Vyvažovačka PROFI B225A
007960001370
Mikroprocesorová vyvažovačka so samokalibráciou
a samodiagnostikou
- dvojitý digitálny display s 3D grafickým náhľadom. 7 programov.
- automatický merač vzdialenosti a priemeru kolesa.
- automatický štart zavretím krytu, automatická brzda,
- nízka vyvažovacia rýchlosť.

Vyvažovačka PROFI B325
pre osobné vozidlá, dodávky aj motocykle
007960001020
Profesionálna počítačová vyvažovačka.
- automatický štart po zavretí krytu
- automatická samodiagnostika
- automatické brzdenie kolesa
- automatické meranie šírky ráfu
- premenlivá rýchlosť vyvažovania
- automatické zastavenie kolesa v mieste závažia
Technické údaje:
- napájacie napätie: 115/230V 50/60Hz
- max. priemer pneumatiky 1117 mm
- max. šírka pneumatiky 600 mm
- rýchlosť otáčok 90-130 rpm
- čas vyvažovania 7s
- hmotnosť 75 kg
- hlučnosť 70 dB (Dodávané bez monitora.)
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Vyvažovačka TW-01
GOLV01
Nová generácia vyvažovačky Golemtech TW01. Vyvažovačka je riadená mikroprocesorovou jednotkou za
použitia vylepšených typov senzorov a súčiastok najvyššej kvality.
Zobrazenie všetkých údajov prebieha pomocou digitálnych ukazovateľov a ľahké ovládanie zaisťuje dotyková
klávesnica. K ľahkému zobrazeniu pozície pre umiestnenie vyvažovacieho závažia, sa používa VPS ( vibro
position system) - zistená pozícia na umiestnenie závaží je indikovaná nielen graficky a akusticky, ale už tiež
pomocou pribrzdenia a zavibrovania kolesa v určenej pozícii, čo zvyšuje rýchlosť a komfort obsluhy.
Vyvažovačka umožňuje statické i dynamické vyvažovanie vrátane špeciálnych programov
pre rôzne tvary ALU diskov. Pri použití adaptéru pre uchytenie kolies, je možné vyvažovať aj kolesá
motocyklov. Pre ľahkú užívateľskú obsluhu je integrovaný systém samokalibrácie
a automatická detekcia závad.
- vibro position system
- štart a stop pomocou sklopenia a odklopenia krytu
- program optimalizácie nevyváženosti
- statické i dynamické vyvažovanie
- program pre samokalibráciu a detekciu závad
- programy pre ALU disky
Maximálna váha kola: 65 kg
Maximálny priemer kola: 900 mm
Motor: 0.2kw, napájanie: 220 V
Presnosť vyváženia: +-1 g
Rýchlosť vyvažovania: 220 ot. / min
Max priemer ráfu: 10“ až 24"
Max šírka ráfu: 1,5“ až 20“
Čas vyvažovania: 8 s
Hlučnosť: <65 dB
Súčasť dodávky je univerzálna rýchloupínacia príruba s príslušenstvom, 4 x strediace kónusy /42-62 mm, 5381 mm, 71-98 mm, 96-136 mm /. Meradlo šírky disku a kliešte na zavážia.

Vyvažovačka TW-02 PROFI
GOLV02
Nová generácia automatickej 3D vyvažovačky Golemtech, model 2015.
Vyvažovačka je riadená mikroprocesorovou jednotkou za použitia vylepšených typov senzorov, pri použití
súčiastok najvyššej kvality. Automatické načítanie hodnôt vzdialenosti, priemeru a šírky kolesa pomocou
elektronického meradla. Zobrazenie všetkých údajov prebieha pomocou digitálnych ukazovateľov a
jednoduché ovládanie zaisťuje dotyková klávesnica.
Vyvažovačka umožňuje statické i dynamické vyvažovanie
vrátane špeciálnych programov
pre rôzne tvary ALU disku, vrátane individuálneho programu ALU-S.
Vyvažovačka disponuje aj špeciálnym programom pre rozdelenie závaží
za lúče ALU kolies, tzv. skrytú aplikáciu závaží.
Pre ľahkú užívateľskú obsluhu je integrovaný systém samokalibrácie
a automatická detekcia prípadných závad.
- 3D načítanie všetkých rozmerov kolesa
- štart a stop pomocou sklopenia a odklopenia krytu, nožná brzda
- program optimalizácie nevyváženosti
- statické i dynamické vyvažovanie
- program pre samokalibráciu a detekciu závad
- programy pre ALU disky, vrátane ALU-S
- program pre skrytú aplikáciu závaží za lúče diskov
- vlastná diagnostika a testy snímačov
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Maximálna váha kolesa: 65 kg
Maximálny priemer kola: 900 mm
Motor: 0.2 kw, napájanie 220 V
Presnosť vyváženia: +-1 g
Rýchlosť vyvažovania: 220 ot/ min
Max priemer ráfu: 10“ až 24"
Max šírka ráfu: 1,5“ až 20“
Čas vyvažovania: 8 s
Hlučnosť: <65 dB
Súčasťou dodávky je univerzálna rýchloupínacia príruba s príslušenstvom, 4 x strediace kónusy /42-62 mm,
53-81 mm, 71-98 mm, 96-136 mm /. Meradlo pre šírku disku, kliešte na závážia.

Vyvažovačka TW-03 LCD MAXI
GOLV03
Automatická vyvažovačka Golemtech TW03 je určená pre rýchle a presné vyvažovanie
kolies osobných a ľahších dodávkových vozidiel. Elektronicky meria a vkladá
všetky tri rozmery potrebné k vyvažovaniu. Všetky operácie sa prevádzajú
pomocou grafického sprievodcu, ktorý naviguje obsluhu cez LCD monitor.
- Laser-position-system – presné označenie miesta pre umiestnenie závaží
- statické aj dynamické vyvažovanie, ALU, PAX programy
- SPLIT - program – rozdelenie závaží za lúče kolesa
- auto diagnostika, užívateľská kalibrácia stroje
- integrovaná nápoveda
- nožná brzda pre pohodlnejšiu aplikáciu závaží
Max. váha kola: 65 kg
Príkon: 200 W
Napätie: 220 V 50 Hz
Presnosť merania: 1 g
Rýchlosť otáčania: 200r/ min
Čas meracieho cyklu: 8 s
Priemer ráfu:10~26
Hlučnosť: <70 db
Váha: 100 Kg

Vyvažovačka TRB-01 - nákladné vozidlá
GOLV05
Nákladná vyvažovačka TRB01 na vyvažovanie kolies autobusov, nákladných ale i osobných a ľahkých
úžitkových vozidiel s veľkosťou kolies do 26".
Táto motorová elektronická nákladná vyvažovačka disponuje
všetkými funkciami pre komfortné vyvažovanie kolies
až do hmotnosti 160 kg. Vyvažovačka má automatické
roztáčanie aj brzdenie kolesa, ponúka voľbu medzi niekoľkými
programami pre statické i dynamické vyvažovanie,
vrátane programov pre ALU disky. Samozrejmosťou je
u tejto nákladnej vyvažovačky program pre samokalibráciu
a prehľadný ovládací a zobrazovací otočný displej.
Pre ľahšiu manipuláciu s kolesami nákladných vozidiel,
je vyvažovačka vybavená pneumatickým zdvihákom kolies
a sadou rýchloupínacích adaptérov.
V základe je nákladná vyvažovačka vybavená:
- strediacimi kónusmi 40-285 mm
- poistnou maticou
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- kliešťami na závažia
- závažím pre samokalibráciu
- meradlom atď.
Parametre:
max. priemer kolesa: 26"
max. váha kolesa: 150 kg
čas merania: 8 sec
statické, dynamické, ALU programy
pneumatický prízdvih kola
váha stroja:
250 kg
rozmer balení: 1250*960*1100 mm ( váha 320 kg )

GEOMETRIA
Geometria Magneti Marelli C200
(v základnom prevedení bez monitora)
007960001150
Geometria pozostáva z 8x4 bezdrôtových senzorov CCD.
Hlavná jednotka môže byť vybavená LCD monitorom
(k dispozícii ako voliteľné, v širokom rozsahu príslušenstva),
a s chráneným priestorom pre PC a tlačiareň.
C 200 ponúka stabilné meranie aj v sťažených pracovných miestach
a pri nepriaznivých svetelných podmienkach. Napájanie prostredníctvom
nabíjacích batérii s vysokou životnosťou.
Batérie sa dobíjajú pomocou integrovaného systému v zariadení.
Nastavenie uhla zobrazenia v komplexných farebných oblastiach.
Toe krivka nastavenia.
Push-Mode
ROC so zdvihnutými kolesami alebo na jednom kolese.
Databáza viac ako 20.000 vozidiel. Komfortný update nových vozidiel on-line prostredníctvom internetu.
Animovaná 3D grafika – pomoc pre nastavenie podvozku. Softvér na báze Windows XP Professional s
grafikou 3D. Interaktívny pomocný program HELP. Farebná tlač A4, alfanumerická klávesnica.
Infračervené diaľkové ovládanie. Údaje v mm, stupňoch 1/60 alebo 1/100.
Kompletná diagnostika podvozku /súososti, geometrická os jazdy, presahy, rázvor náprav, rozchod kolies,
vzdialenosti stredov kolies ľavej a pravej strany/

Geometria Magneti Marelli C800 3D VIEW
007960009765

Vysokokvalitný systém 3D kamier.
4-bodové držiaky veľkosti 11"-25".
Hlavná jednotka je umiestnená na stojane,
kam sa umiestňuje PC, monitor a tlačiareň
(nie sú súčasťou balenia).
- Rýchla a ľahká kontrola parametrov nastavenie kolies
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- Animácia regulácie, uľahčujúca nastavenie geometrie
- Meranie kompenzácie kolies otočením alebo zdvihnutím vozidla
- Možnosť práce s dvoma obrazovkami (meranie predku)
- Databáza mnohých značiek obsahujúca viac než 15000 vozidiel
- Možnosť zadávania nových vozidiel do databázy
- Nástenná súprava na montáž držiakov a pasívnych obrazoviek
- Transparentný program vedie užívateľa postupne jednotlivými funkciami krok za krokom
- Obsluha programu v rýchlej verzii možná s pomocou len 2 tlačítok
- Dvojica mechanických otočných plošín s adaptérmi na kompenzáciu
- Zdvíhač pohybujúci kamerami hore a dolu pre pohodlnú prácu so zdvihákom
- Mobilný vozík na držiaky a pasívne obrazovky (voliteľné)

Geometria laserová
SEAGA70
Rýchle, jednoduché a presné nastavenie predných aj zadných kolies.
Optimalizuje nastavenie kolies po inštalácii alebo úprave
závesných prvkov vozidla.
Jednoduché a rýchle použitie, je ideálna pre rušné profesionálne dielne
a má rýchlu návratnosť investícií - potenciálnu pridanú hodnotu
ku každej montáži závesných prvkov na vozidlo.
Táto plne a ľahko prenosná súprava je tiež ideálna napr. pri pretekoch,
kde sa často menia kolesá, čapy, tlmiče, ramená a pod.
Funguje prakticky na všetky osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
s priemerom ráfika medzi 330 mm (13 ") a 560 mm (22").
Dodáva sa so zvierkou volantu, otočnými doskami pre kolesá
a stojanom na kolesá.

Geometria WA-18
GOLG01
Elektronická laserová geometria kolies WA18
pracuje s použitím najmodernejších technológií.
Meranie je zaistené hlavami s 6-timi CCD senzormi.
Táto geometria využíva k prenosu dát novú bezdrôtovú komunikáciu zigbee,
ktorá je spoľahlivejšia a menej energeticky náročná,
takže predlžuje výdrž batérií.
Súčasťou hlavného stojanu je integrovaná nabíjacia sústava,
ktorá umožňuje voľbu medzi rýchlym a štandardným nabíjaním
meracích hlavíc zavesených na stojane.
Sada mimo hlavného stojanu a meracích hláv obsahuje
rýchloupínacie držiaky 11"-21"
prípravok na aretáciu volantu,
aretáciu pedálu brzdy a pár otočných plošín.
Meranie zbiehavosti kolies, odklonu, záklonu a príklonu, presadenie kolies,
jazdná os a diferenčný uhol os atď.
Toto zaradenie pre meranie geometrie, vo verzii WA18 pracuje samostatne, bez nutnosti pripojenia k
počítaču. Súčasťou predných meracích hláv je displej, kde sú zobrazované všetky hodnoty a klávesnica,
pomocou ktorej sa celé meranie ovláda.
K elektronickej laserovej geometrii Golemtech WA18 je možné prikúpiť sadu CONNECT, na pripojenie
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zariadenia k vlastnému PC/notebooku zákazníka. Táto sada obsahuje špeciálny prevodník dát, ktorý sa pripojí
k PC pomocou USB konektoru a zaisťuje bezdrôtovú komunikáciu medzi počítačom a meracími hlavami.
Priložený software obsahuje databázu predpísaných hodnôt pre väčšinu vozidiel, zákazník si môže túto
databázu samozrejme rozširovať. Tiež evidenciu zákazníkov, grafického sprievodcu a grafické meranie sa
znázornením odchýlok od predpísaných hodnôt. Pomocou tejto sady získate plnohodnotné zaradenie, ktoré
ovládate pomocou PC programu, rovnako ako u geometrie WA58.

Geometria G-818 PROFI
GOLG03
Elektronická laserová geometria WA G818
Zariadenie na meranie geometrie kolies pracuje s použitím najmodernejších
technológií. Meranie je zaistené štyrmi hlavami s 8-mi CCD senzormi.
Táto geometria kolies využíva k prenosu dát novú bezdrôtovú komunikáciu
zigbee, ktorá je spoľahlivejšia a menej energeticky náročná, takže predlžuje
výdrž batérií. Súčasťou hlavného stojanu je integrovaná nabíjacia sústava,
ktorá umožňuje voľbu medzi rýchlym a štandardným nabíjaním meracích
hlavíc zavesených na stojane.
Ku všetkým zariadeniam na meranie geometrie poskytujeme plný servis
vrátane kalibrácie meracích senzorov a aktualizácií prístroja.
Sada mimo hlavného stojanu a 4 meracích hláv obsahuje
- rýchloupínacie držiaky 11"-25"
- prípravok na aretáciu volantu, aretáciu pedálu brzdy
Meranie zbiehavosti kolies, odklonu, záklonu a príklonu,
presadenie kolies, jazdná os a diferenčný uhol os atď.
Špeciálne programy pre kompenzáciu hádzavosti len posunutím vozidla, bez nutnosti jeho zdvíhania - úspora
času a väčšia presnosť. Program na meranie vozidiel s nízkymi spojlermi, alebo pre malé kolesá. Tlačený
výstup s logom a kontaktmi Vašej spoločnosti.
Súčasťou zariadenia je PC s licencovaným systémom Windows XP, LCD monitor, klávesnica, myš a tlačiareň.
Celé zariadenie sa ovláda pomocou software-u na meranie geometrie kolies v českom jazyku. Tento software
obsahuje databázu predpísaných hodnôt pre väčšinu vozidiel, zákazník si môže túto databázu samozrejme
rozširovať. Naše zariadenie používajú licencovanú databázu hodnôt AUTODATA, ktorá sa pravidelne
aktualizuje. Ďalej evidenciu zákazníkov, grafického sprievodcu a grafické meranie so znázornením odchýlok
od predpísaných hodnôt.

Geometria 3D
GOLG04
Terčová 3D geometria s automatickými kamerami na stredovom stĺpe.
Určené pre osobné a dodávkové vozidlá. Presné meranie celej rady
parametrov geometrie kolies prednej i zadnej nápravy
(zbiehavosť, odklon, príklon, záklon, uhol natočenia atď.)
Celý testovací proces je veľmi rýchly, trvá len niekoľko málo minút.
Systém používa dve presné kamery s vysokým rozlíšením.
Tieto kamery sú elektronicky výškovo nastaviteľné s automatickým sledovaním terča.
Meranie teda môže prebiehať tak na spustenom, ako na zdvihnutom zdviháku
a kamery si samy regulujú ich výšku.
Namerané hodnoty sa zobrazujú na prehľadnom LCD monitore a tiež digitálne
na spodnej časti zariadenia, takže hodnoty je vidieť i spod automobilu,
alebo z montážnej jamy.
Odrazové terče, ktoré sa umiestňujú na kolesá neobsahujú žiadnu elektroniku,
tzn. nepotrebujú žiadne napájanie, batérie ani prepojenie s meracím stojanom.
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Nie je potreba žiadnej kalibrácie. Odrazové terče sú vyrobené z kvalitného tvrdeného materiálu, ktorý je veľmi
odolný a tým vhodný do dielenského prostredia. 3D geometrie používa prehľadný ovládací software pod OS
Windows. Obsluha je tak veľmi jednoduchá, všetko je prehľadne graficky spracované a integrované do
sprievodcu celým meraním. Zobrazenie na veľkom 22“ monitore umožňuje ľahké čítanie zobrazovaných dát i
z väčšej vzdialenosti.
Dodávka 3D geometrie obsahuje:
stojanovú konštrukciu s držiakmi na príslušenstvo a integrovanými výškovo nastaviteľnými kamerami.
PC s klávesnicou, ovládacím software-om a databázou predpísaných hodnôt Autodata. tlačiareň, 22“ LCD
monitor. 4 odrazové terče 4 univerzálne staviteľné rýchloupínacie držiaky na terče 11“ – 25“
aretáciu volantu a pedálu brzdy, predné otočné plošiny.

Zdvihák geometrie štvorstĺpový 4,5 t
GOLSZ41
Štvorstĺpový elektro-hydraulický zdvihák je použiteľný tak pre bežný servis osobných a dodávkových vozidiel,
ako aj pre meranie geometrie kolies, vďaka integrovaným posuvným plošinám a vybraniam pre otočné
plošiny. Tento zdvihák je rovnako ako ostatné Golemtech zdviháky vybavený radou bezpečnostných prvkov
ako sú mechanické západky v každom stĺpe a bezpečnostné ventily v hydraulickej sústave.
Ako príslušenstvo, je možno prikúpiť za zvýhodnenú cenu pojazdový hydraulický prízdvih a otočné plošiny pod
predné kolesá na meranie geometrie. Toto nie je súčasťou dodávky.
min.výška: 170 mm
max. výška zdvihu: 1800 mm
celková šírka: 3300 mm
šírka medzi prejazdami 830 - 970 mm ( nastaviteľná )
celková dĺžka: 4960 mm
šírka medzi nájazdami: 980 mm

Zdvihák nožnicový pre geometriu
GOLNZ10
Hydraulický nožnicový zdvihák s nosnosťou 3500 kg. Tento zdvihák nájde široké využitie v autoservisoch i
pneuservisoch. Vzhľadom k tomu, že sa zdvihák montuje do pripraveného stavebného otvoru v podlahe,
v spustenom stave nezaberá žiadne miesto. Vďaka vysokému maximálnemu zdvihu, sa jedná o plnohodnotný
zdvihák, použiteľný aj pre prácu pod vozidlom.
Zdvihák má vybavenie pre predné otočné plošiny, integrované zadné pohyblivé plošiny a nožnicový prízdvih.
Je teda ideálny pre použitie pri meraní geometrie kolies.
Komfortné ovládanie pomocou samostatnej jednotky 24 V, automatická synchronizácia výšky zdvihu oboch
plošín.
Bezpečnostné prvky:
- pneumaticky ovládané bezpečnostné západky pri každom pieste
- fotobunka pre kontrolu výšky a detekciu prekážok
- kontrola rýchlosti spúšťania v prípade úniku tlaku
( napr. poškodenie hadice )
- bezpečnostný vypínač, elektronika 24 V
- ochrana pri spúšťaní do spodnej polohy sprevádzaná
zvukovým signálom
Technické parametre:
nosnosť:

3500 kg
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max. výška zdvihu:
výška zdvihu prízdvihu:
dĺžka plošiny:
šírka plošiny:
šírka medzi plošinami:
čas zdvihu:
čas spustenia:

1700 mm ( plošiny)
450 mm
4000 mm
610 mm
860 mm
55 s
45 s

KLIMATIZÁCIA
CLIMA TECH TOP HFO Automatická plnička klimatizácie pre chladivo 1234yf
007950015070
Plne automatické zariadenie navrhnuté pre diagnostiku a údržbu klimatizácií
s použitím nového plynu HFO 1234yf.
Výkon vetracieho systému zaisťuje najlepšiu stratu tepla.
Dva módy recyklácie chladiva vyvinuté v súlade so SAE normou
a za účelom uľahčenia práce.
Tri módy vstrekovania oleja, nepriepustný odpadový kontajner.
Chladivo: 1234yf
Integrovaná databáza
Rýchlosť recyklácie chladiva: 500 g/ min.
(SAE 2788/2843)
Nominálny tlak: 20 bar
Kapacita nádrže: 12,4 I
Presnosť hmotnosti chladiva: +/- 1 g
Presnosť hmotnosti oleje: +/- 1 g
Zhoda s normou SAEJ288

CLIMA TECH TOP NEXT MAXI Automatická plnička a diagnostika klimatizácie
007950015095
- regenerácia, vyčistenie, odvodnenie a separácia
chladiva od oleja v klimatizácii
- meranie objemu chladiva
- test na prítomnosť zbytkového chladiva v systéme
- vypúšťanie systému pomocou špeciálneho vákuového čerpadla
- test úniku v systéme
- záznam testu sa vytlačí
Hmotnosť: 99 kg
Rozmery: 1222x653x610 mm
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CLIMA TECH PLUS Automatická plnička a diagnostika klimatizácie
007950015110
- regenerácia, vyčistenie, odvodnenie a separácia chladiva od oleja
- meranie objemu chladiva
- test úniku v systéme
- vypúšťanie systému za pomoci špeciálneho vákuového čerpadla
Hmotnosť: 99 kg
Rozmery: 1220x650x610 mm

CLIMA TECH MOBILE Automatická plnička a diagnostika klimatizácie
007950015150
- regenerácia, vyčistenie, odvodnenie a separácia chladiva od oleja
- meranie objemu chladiva
- test úniku v systéme
- vypúšťanie systému za pomoci špeciálneho vákuového čerpadla
Hmotnosť: 70 kg
Rozmery: 900x650x577 mm

Plnička klimatizácií X20 poloautomat
GOLPK01
Elektronická plnička klimatizácií umožňuje odsávanie chladiva R134a, jeho rekuperáciu, vyčistenie,
vákuovanie systému, naplnenie plynom, odsatie a vstrek oleja (manuálne).
Veľmi jednoduchá obsluha, integrovaná elektronická váha chladiva pre presné dávkovanie.
Nádobky na nový a odsatý olej. Prehľadné manometre na vysoký i nízky tlak.
Hadica s rýchlospojkami.
-

LCD display
tlaková ochrana
rýchlosť odsávania chladiva 250g/ min
rýchlosť plnenia chladiva 800g/ min
vákuovanie 5.4 m3/ h
obsah nádrže 15 kg
presnosť váženia chladiva +/-10 g
váha stroja 80 kg

Plnička klimatizácií KC100 automat (pre chladivo r134)
GOLPK03
Automatická plnička klimatizácií Golemtech Clima KC100, vyrobená v IT
Pohodlné ovládanie cez grafické rozhranie.
Plnička klimatizácie umožňuje pri systéme s chladivom R134a
prípadne po prestavbe na nové chladivo R1234yf (používané v najnovších vozidlách)

42

kkkkll

Stačí v prípade potreby objednať prestavbový set.
ODSATIE – odsaje z A/C okruhu vozidla chladivo do vnútorného zásobníku
(zbavené oleja, atď. )
VÁKUOVANIE – vytvorí v A/C okruhu vozidla vákuum
TEST TESNOSTI – zisťuje tesnosť okruhu
VSTREK OLEJA – vstrek nového oleja do okruhu - elektronicky podľa
zvoleného množstva
PLNENIE – naplnenie A/C okruhu chladivom - elektronicky podľa zvoleného množstva
Samozrejmosťou sú automatické bezpečnostné funkcie, pretlakové ventily,
chybové hlásenia na displeji, upozornenia na potreby servisu, prispôsobenie
dĺžky hadíc, interné testy, možnosť prispôsobenia množstva vstrekovaného chladiva aj oleja
(podľa miestnych podmienok), možnosť zobrazenia a tlače množstva spotrebovaných náplní.
Kompresor .....................................hermetický s rekuperovaným teplom
Výkon .......................................................................................... 250 W
Kapacita odsávania (kvapalné skupenstvo) ........................... 300 g/ min
Výveva ............................................................................. jednostupňová
Kapacita vývevy ......................................................................... 70 l/ min
Podtlak ..................................................................................... 0,1 mbar
Podtlaková skúška ....................automaticky so zvukovým upozornením
Úložná fľaša ..............................s výhrevom a bezpečnostným ventilom
Kapacita fľaše ............................................................................ 12,5 kg
Nízkotlakové a vysokotlakové tlakomery ................................... trieda 1
Presnosť stupnice .......................................................................... ± 5 g
Napájanie ......................................................................... 230 V / 50 Hz
Dĺžka hadice. ......................................................................... 3 m každá
Rozmery zariadenia .............................................. 500 x 520 x 950 mm
Hmotnosť ....................................................................................... 65 kg

Plnička klimatizácií KC100 automat (pre chladivo r1234yf)
GOLPK05
Automatická plnička klimatizácií Golemtech Clima KC100.
Pohodlné ovládanie cez grafické rozhranie.
Plnička klimatizácie umožňuje pri systémoch s chladivom r1234yf automaticky realizovať nasledujúce
operácie, ktoré je samozrejme možné urobiť aj jednotlivo.
ODSATIE – odsaje z A/C okruhu vozidla chladivo do vnútorného zásobníku (zbavené oleja, atď.)
VÁKUOVANIE – vytvorí v A/C okruhu vozidla vákuum
TEST TESNOSTI – zisťuje tesnosť okruhu
VSTREK OLEJA – vstrek nového oleje do okruhu - elektronicky podľa zvoleného množstva
PLNENIE – naplnenie A/C okruhu chladivom - elektronicky podľa zvoleného množstva
Plnička ponúka radu nadštandardných funkcií:
Databáza hodnôt - obsahuje výrobcom predpísané množstvo chladiva a oleja pre osobné, dodávkové aj
pracovné stroje
Menu v češtine - kompletné ovládanie v českom jazyku
Preplach systému - umožňuje, za pomoci špeciálnej sady, preplach A/C systému bez nutnosti demontáže
jednotlivých dielov, alebo preplach demontovaného kompresoru.
Vyhrievanie zásobníku - automaticky spustí vyhrievanie zásobníka s chladivom pre vyšší tlak pri nízkych
pracovných teplotách.
Vnútorné čistenie - umožňuje čistenie vnútorného okruhu, táto funkcia je užitočná aj pre ošetrenie chladiva vo
vnútornom zásobníku
Tlač uskutočnených operácií - vytlačí report o urobenej operácii (voliteľné príslušenstvo)
Samozrejmosťou sú automatické bezpečnostné funkcie, pretlakové ventily,
chybové hlásenia na displeji, upozornenia na potreby servisu,
prispôsobenie dĺžky hadíc, interné testy, možnosť prispôsobenia množstva
vstrekovaného chladiva i oleja (podľa miestnych podmienok),
možnosť zobrazenia a tlače množstva spotrebovaných náplní.
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Kompresor .............................. hermetický s rekuperovaným teplom
Výkon ..................................................................................... 250 W
Kapacita odsávania (kvapalné skupenstvo) ...................... 300 g/ min
Výveva ........................................................................ jednostupňová
Kapacita vývevy .................................................................... 70 l/ min
Podtlak ................................................................................. 0,1 mbar
Podtlaková skúška ................automaticky so zvukovým upozornením
Úložná fľaša ...........................s výhrevom a bezpečnostným ventilom
Kapacita fľaše ......................................................................... 12,5 kg
Nízkotlaké a vysokotlaké tlakomery ........................................ trieda 1
Presnosť stupnice ....................................................................... ± 5 g
Napájanie ....................................................................... 230 V / 50 Hz
Dĺžka hadice. ........................................................................ 3 m každá
Rozmery zariadenia .............................................. 500 x 520 x 950 mm
Hmotnosť ................................................................................... 65 kg

Chladivo R134A 12kg /+záloha za fľašu SD-7950014290/
007950014280

COOL WEATHER Čistička klimatizácie (preplach)
007950024620
Slúži na prečistenie klimatizačného systému od drobných nečistôt,
ktoré sa tam pri prevádzke dostanú (napr. mikro úlomky z kompresoru).
Dôsledkom nečistôt je zanesenie klimatizácie, ktoré znižuje účinnosť kompresoru
a niekedy aj jeho zadretie.
Zariadenie COOL WEATHER bolo vyvinuté za účelom
vyčistiť systém od pevných mikročastíc.
Zariadenie obsahuje aj špeciálne hroty pre pripojenie ku ktorejkoľvek časti
klimatizácie, vlastný filter a pripojovacie káble.

Kvapalina preplachová na klimatizácie 1 l
007950024530

Kvapalina preplachová na klimatizácie 5 l
007950024540
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Kvapalina preplachová na klimatizácie 20 l
007950024550

Detektor netesnosti klimatizácie vodíkový (hydrogen)
007950025880
Sada pre testovanie úniku vodíka (vodík)
(1 kg vodíka valec, regulátor a tlakomer 40 bar, detektor, uzatvárací ventil)
Sada pre komplexnú kontrolu netesnosti v automobilových klimatizačných
systémoch pracujúcich s chladivom R134 a 1234yf. Sada obsahuje elektronický
detektor úniku, tlakomery a drôty zabalené v estetickom a odolnom kufri.
Fľaštička obsahuje zmes 5% vodíka a 95% dusíka.

Detektor netesnosti klimatizácie dusíkový (nitrogen) 1 kg 40 bar
007950025860
Súprava pre testovanie tesnosti komplex pre automobilové klimatizačné
systémy pracujúce na R134a a R1234yf dusíkom.
Sada obsahuje detekciu únikov, tlakomery a drôty zabalené v estetickom
a odolnom kufri.
Sada obsahuje:
Puzdro z polypropylénu
Regulátor tlaku na tlakové nádoby s objemom 1 l / 5 l
Manometer s trojcestným ventilom a hadicou
Žltý vodič 1500 mm
Dusíkovú fľašu - 1 liter
Redukcia pre valce s kapacitou 1 liter

Detektor a analyzátor chladiacich plynov klimatizácie Hvac
007935090950
Kontrola chladiva so stanoveným obsahom
vzduchu a uhľovodíka.
Výsledok možno vytlačiť.
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Elektronický detektor úniku
007950013840
Elektronický detektor úniku
Umožňuje rýchlu lokalizáciu úniku v systéme pomocou
elektronickej sondy so zvukovou alebo vizuálnou signalizáciou úniku.
- 3 stupne citlivosti
- pružná 43 cm sonda
- zvukový alarm

Olej PAG 100 + UV kontrastná látka 1000 ml
007950025600
Špeciálne vyvinutý pre klimatizačné zariadenia,
ktoré sú naplnené chladivom R134a.
Slúžia k mazaniu, tesneniu a chladeniu posuvných a rotujúcich súčastí
v chladiacom okruhu systému.

Olej PAG ISO100 250 ml
007935090720
Špeciálne vyvinutý pre klimatizačné zariadenia,
ktoré sú naplnené chladivom R134a.
Slúžia k mazaniu, tesneniu a chladeniu posuvných a rotujúcich súčastí
v chladiacom okruhu systému.

Olej PAG ISO150 250 ml
007935090730
Špeciálne vyvinutý pre klimatizačné zariadenia,
ktoré sú naplnené chladivom R134a.
Slúžia k mazaniu, tesneniu a chladeniu posuvných
a rotujúcich súčastí v chladiacom okruhu systému.

Olej PAG ISO46 250 ml
007935090710
Špeciálne vyvinutý pre klimatizačné zariadenia,
ktoré sú naplnené chladivom R134a.
Slúžia k mazaniu, tesneniu a chladeniu posuvných
a rotujúcich súčastí v chladiacom okruhu systému.

46

kkkkll

Olej PAO 68 – 1 l
s kontrastnou látkou
007950024850

Olej PAO 68 1 l
007950024640

Olej polyesterový TX POE ISO100 1 l
s kontrastnou látkou
007935090650

Olej pre vákuové čerpadlo plničky klimatizácie 500 ml
007935090600

Utesňovač klimatizácie 150 ml (30 g)
007950025330

Kontrastná látka UV 250 ml (farbivo)
007935090640
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AUTOSKLO

Drôt vyrezávací na sklo - štvorhran 22,5 m
SEAWK0514
• Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, gumená rúčka
• Dĺžka 355-520 mm
• Obsahuje dva obojstranné orechy, 17-19 mm a 21-23 mm

Odstraňovač lepidla na autosklá
SEAAK420

Prípravok na odstránenie čelného skla
SEAWK022
• Mosadzná kostra s testovacou žiarovkou
• Hrot ihly je chránený mosadzným krúžkom
• Pri zaznamenaní napätia sa žiarovka rozsvieti
• Dodáva sa spolu s káblom a malou svorkou

Prísavka 60 mm
SEAAK9990

Prísavka dvojitá 120 mm
SEAAK9892

Zavádzač vyrezávacieho drôtu 330 mm
SEAWK0511
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TRIUMF Sada na vyrezávanie skla 4-dielna (50 m drôt)
BGS23502

Rukoväte na vyrezávací drôt (2ks)
SEAWK0512

PNEUMATICKÉ NÁRADIE, KOMPRESORY
Kompresor piestový 150 l
GOLK03
Nízkootáčkový priemyselný dvojpiestový kompresor vhodný pre pneuservis.
Výkonný motor, prevod riešený klinovým remeňom.
Plne automatická prevádzka (tlakový spínač), nadprúdová (tepelná) ochrana,
kompletne vybavený všetkými poistnými armatúrami, dochladzovač tlakového vzduchu,
manometer pre tlak vo vzdušníku. Dva vývody vzduchu s rýchlospojkami.
Kompresor je vyrábaný v IT za úzkej spolupráce s technikmi Golemtech.
Ideálna voľba pre autoservisy, alebo pneuservisy, vďaka dostatočnej
kapacite vzdušníku a výkonu kompresora.
Parametre:
maximálny tlak: 10 bar
objem vzdušníku: 150 L
teoretický výtlačný výkon: 320 l / min (19,2 m3 / h)
otáčky motora: 1200 / min
výkon motora: 2,2 kW (3,0 hp)
hlučnosť 91,9 DB
napájanie: 400V
hmotnosť: 92 kg
Rozmery: 1280x440x930
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Kompresor piestový 200 l STACIONAR
GOLK12
Nízkootáčkový priemyselný trojpiestový kompresor vhodný pre pneuservis.
Výkonný motor, prevod riešený klinovým remeňom.
Plne automatická prevádzka (tlakový spínač), nadprúdová (tepelná) ochrana,
kompletne vybavený všetkými poistnými armatúrami,
dochladzovač tlakového vzduchu, manometer pre tlak vo vzdušníku.
Dva vývody vzduchu s rýchlospojkami.
Stacionárny model pre úsporu miesta.
Parametre:
maximálny tlak: 11 bar
objem vzdušníku: 200 L
výtlačný výkon: 360 l/ min
otáčky motoru: 1100 / min
výkon motoru: 3

Kompresor piestový 300 l
GOLK04
Nízkootáčkový priemyselný dvojpiestový kompresor. Výkonný motor, prevod klinovým remeňom.
Plne automatická prevádzka (tlakový spínač), nadprúdová (tepelná) ochrana,
kompletne vybavený všetkými poistnými armatúrami, dochladzovač tlakového vzduchu,
manometer pre tlak vo vzdušníku. Dva vývody vzduchu s rýchlospojkami.
Parametre:
maximálny tlak:
objem vzdušníku:
výtlačný výkon:
otáčky motoru:
výkon motoru:
napájanie:

12,5 bar
300 L
1125 l/ min
730 / min
7,5 kw
400 V

Kompresor 150 l 3hp 230 V s predným ovládacím panelom
SEASAC3153B
Výkon motora:
Napájanie:
Rýchlosť:
Max. dodávka vzduchu:
Max. tlak:
Kapacita zásobníka:
Rozmery:
Hmotnosť:

3 hp
230 V, 16 A
1243 ot/ min
310 l/ min
145 psi/10 Bar
150 ltr
1210 x 600 x 970 mm
89 kg

Tlakové delo 30 l
GOLPN02
Vzduchové tlakové delo s CE certifikátom, bezpečnostnými ventilmi,
manometrom a 30 litrovou tlakovou nádobou. Prenosné tlakové delo
Golemtech 30 L Vám pomôže pohodlne vyriešiť problém, keď pätky
bezdušových pneumatík nechcú naskočiť na ráfik. Pri použití sa hlavica
tlakového dela vsunie medzi pätku pneumatiky a ráfik a z tlakovej nádoby
sa naraz vypustí veľké množstvo stlačeného vzduchu. Ten rýchlo vyplní
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pneumatiku a nadzdvihne jej bočnicu, ktorá sa prisunie k ráfiku.
Tlakové delo pohodlne naplníme pripojením na kompresor, alebo rozvod vzduchu.

Naviják na vzduchovú hadicu 15m
GOLPN04
Profesionálny naviják so vzduchovou hadicou z tvrdeného PU.
Dĺžka hadice 15 m, priemer 8 x 12 mm zaisťuje dostatočný prietok vzduchu
pre pneumatické náradie. Hadica je na oboch koncoch opatrená rýchlospojkami.
Naviják má rameno, ktoré sa pripevní na stenu a umožňuje jeho pohyb
do strán. Automatické navíjanie so zaistením vo zvolenej polohe hadice.

Hustič pneumatík certifikovaný
GOLZ061
- rozsah 0,7-11 bar
- hadice s hustiacou koncovkou
- hodnoty zobrazené v baroch
- štandardné pripojenie rýchlospojkou
- pneuhustič pracuje rýchlejšie pri dofukovaní než bežné pneuhustiče.
Koncovka spoľahlivo sedí a neprefukuje.

Pneumerič WONDER Eurodainu (s certifikátom) 0-12bar, manometer 80mm
WOEURO12

Manometer: priemer 80 mm
Integrovaný do jedného telesa s rukoväťou
Meriací rozsah: 0 - 12 bar
Kalibrované meradlo s certifikátom CEE 86/217/EHS
Hustiace hadice: 1,5 m

Pneumerič OMG-83 (s certifikátom) 0-10bar, manometer 80mm
OMG83
Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217 / EEC
Manometer priemer: 80 mm
Merací rozsah: 0 - 10 bar
Hustiaci hadice: 0,8 m
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Pneumerič OMG-73 (s certifikátom) 0-10bar, manometer 63mm
OMG73
Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217 / EEC
Manometer priemer: 63 mm
Merací rozsah: 0 - 10 bar
Hustiaci hadice: 0,3 m

Oleje pre pneumatické náradie

Paramo Pneumat 22, 1l
PAPNEU22001
Oleje pre pneumatické náradie PARAMO Pneumat 22
sú hydrogenačne rafinované ropné oleje, ktoré obsahujú
prísady zlepšujúce oxidačné vlastnosti olejov, zvyšujú viskozitný index,
znižujú bod tekutosti. Ďalej obsahujú prísady pre zvýšenie protioderových
vlastností a prísady proti peneniu a hrdzaveniu.
Sú určené pre pneumatické náradie, pneumatické stroje a mechanizmy.
Vďaka svojim vlastnostiam sú vhodné aj pre ďalšie aplikácie, napríklad
pre hydraulické zariadenia.
ISO VG 22
ISO 6743
ISO-L-P
DIN 51 502: D

Rázový uťahovák - osobné vozidlá 700 Nm
GOLPN01
Priemyselný pneumatický rázový uťahovák v kompaktnej sade s tvrdenými
nástavcami 9-27 mm. Jedná sa o profesionálny pneumatický príklepový uťahovák
s maximálnym uťahovacím momentom 700 Nm. Dvojitý kladivkový (twin hammer)
príklepový mechanizmus zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť.
Dvojdielna konštrukcia pre ľahký servis. Prepínanie ľavý/pravý chod.
Nastaviteľná regulácia sily v štyroch stupňoch. Príklepový uťahovák je určený
pre profesionálne použitie v pneuservisoch a ďalších priemyslových prevádzkach.
- max. uťahovací moment: 700 Nm
- twin hammer mechanizmus
- rozmer upináku: 1/2
- pracovný tlak: 6,3 bar
- spotreba vzduchu 226 l/ min
- váha: 2.8 kg
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Rázový uťahovák - nákladné vozidlá 3200 Nm
GOLPN05
Pneumatický rázový uťahovák
určený obzvlášť na použitie v nákladných pneuservisoch
na montáž a demontáž kolies
- zabudovaná regulácia rýchlosti
- odnímateľné bočné madlo
- pravý/ ľavý chod
- vývod 1"
- 3200 Nm
- spotreba vzduchu 1132 litrov/ min

Hadica pneumatická stočená 10 m/6 mm 1/4"
SEAAH10C6
- polyuretánová vzduchová hadica
- ľahko skladovateľná
- na oboch koncoch kovová koncovka

Hadica vzduchová 10 m/8 mm 1/4" s navijakom
SEASA813
Dvojitá pletená polyuretánová hadica.
Dodávaná s montážnym držiakom a príslušenstvom
k pripevneniu na stene alebo strope.

Hustič pneu 0-16 bar 1/4"
SEASA924
• Liatinové telo, pogumované hodiny odolné voči nárazom
• Dodávané aj s hadičkou
• 1/4“ prívod vzduchu, rozsah hustiča 0-16 bar

Koncovka na vzduch 1/4" vnútorný závit - SAMICA /prepojka/
SEAAC13
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Koncovka na vzduch 1/4" vnútorný závit - SAMICA /vsuvka/
SEAAC18

Koncovka na vzduch 1/4" vonkajší závit - SAMEC /prepojka/
SEAAC01

Koncovka na vzduch 1/4" vonkajší závit - SAMEC /vsuvka/
SEAAC34

Koncovka na vzduch 1/4" vonkajší závit - SAMEC /vsuvka/
SEAAC04

Koncovka na vzduch 1/4" /vsuvka na hadice/
BGS30134

Leštička pneumatická 150 mm 1/4" 10000ot./ min.
SEAGSA07
Ľahká hliníková leštička s rúčkou potláčajúcou ,,mrazenie“ v rukách,
Dodávaná so 150 mm hlavicou a nastavovacím kľúčom.
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Lis pneu/hydraulický 30 t
SEAYK309FAH
- oceľová konštrukcia
- pneumaticko-hydraulický motor
- dvojstupňová manuálna operácia
- posuvný lisovací tŕň (20 cm – bočný posuv)
- vybavený meradlom tlaku
- dodávaný s plochou lisovacou platňou alebo V-blokmi

Nožnice pneumatické 1,2 mm 1/4"
SEAGSA53
- špeciálne tvarovaná rúčka proti vibráciám a „mrazeniu“ rúk
- určené na strihanie plechových tabúľ do hrúbky 1,2 mm

Píla priamočiara pneumatická
SEAS01045
- nastaviteľná dĺžka rezu
- dodávané so sadou čepelí
- bezpečnostný vypínač

Olejnička s plničkou na pneumatické náradie
SEASA111

Pílka pneumatická 1/4"
SEAGSA345
Kompozitné puzdro pre väčšie pohodlie.
Má vnútorný patentovaný dizajn poskytuje extrémne nízke
vibrácie počas používania, čo znamená, že nástroj môže byť použitý
pre dlhšie časové obdobie.
Výfuk smeruje od užívateľa, tak sa znižuje hladina hluku.

SEALEY Račňa pneumatická 1/2" 81 Nm , 280 mm
SEAGSA21
• Tvarovaná a izolovaná rukoväť redukuje vibrácie a chráni pred chladom
• Vysokokvalitný račňový mechanizmus
• Maximálny krútiaci moment 81Nm
• Nízka hlučnosť, regulátor vzduchu, 4 rýchlosti
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Sada pneumatického príslušenstva 5-dielna
SEASA33/S
Obsahuje:

striekaciu, voskovaciu
ofukovaciu pištoľ,
- hustič pneumatík a 5 metrovú hadicu

Uťahovačka pneumatická 1088 Nm 1/2" dvojitý príklep
SEASA6006
Vhodná aj pre ťažko dostupné miesta. Ľahko polohovateľné tlačidlo
jednou rukou.
Pohon: 1/2 "Sq pohon
Pracovný krútiaci moment: 800 lb.ft (1088 Nm)
Maximálny krútiaci moment: 950 lb.ft (1288 Nm)
Konečný krútiaci moment: 1050 lb.ft (1428 Nm)
Voľná rýchlosť: 7000 rpm
Spotreba vzduchu: 9.5 cfm
Prevádzkový tlak: 90 psi
Prívod vzduchu veľkosť: 1/4 "BSP
Hmotnosť: 2,1 kg
Hluk sila / tlak: 109,63 / 98,63 dB
Vibrácie: 4,45

Uťahovačka pneumatická 544 Nm 1/2" s dvojitým príklepom
SEASA602
• Pracovný/maximálny/hraničný krútiaci moment: 544 Nm/653 Nm/680 Nm
• Výkonná uťahovačka s dvojitým príklepom pre vyšší krútiaci moment
• Motor je vybavený kvalitnými ložiskami zabezpečujúcimi
plynulý chod a maximálny výkon
• Obsahuje prepínač na nastavenie rýchlosti a spätného chodu
• Vhodná na náročné a časté používanie

Vŕtačka uhlová pneumatická 1/4" vrtáky do 10 mm
SEAGSA231
Tvarovaná kompozitná rukoväť znižuje účinky chladu
na ruky používateľa, poskytuje väčšiu kontrolu a pomáha znižovať vibrácie.
90° uhol je ideálny na vŕtanie v ťažko prístupných miestach.
Vybavená bezpečnostnou spúšťou, aby sa zabránilo neúmyselnému použitiu.
Rýchla výmena vrtákov.
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Pištoľ ofukovacia
SEASA334
(vhodná vsuvka SEAAC18)
• Kovová pištoľ s uchom na zavesenie
• Vybavené krátkou tryskou
• Maximálny pracovný tlak: 110 psi/7,5 bar

ZVÁRANIE
Zváračka 100 Amp 230 V PROFI bez CO2
MIGHTYMIG100
- vynikajúci výkon za super cenu
- nepoužíva CO2
- súčasťou balenia je aj pohodlná rukoväť, 1,8 m kábel, 0,45 kg drôtu
- celková hmotnosť zváračky je 14,5 kg
Zvárací prúd: 55-100 A
Kapacita drôtu: 0.9 kg
Pracovný cyklus: 60% @ 55A, 20% @ 90 A
Napájanie: 230 V
Príkon: 3 kW

Zváračka 150 Amp 230V PROFI gas/gasless
MIGHTYMIG150
Maximálny prúd: 150 A
Kapacita drôtu: 0,9 kg
Pracovný cyklus: 100% @ 30A, 15% @ 105A
Chladiaci systém: s núteným obehom vzduchu
Typ plynu: CO2, Argón, CO2 / Argón Mix
Napájanie: 230 V
Príkon: 4,5 kW
Hmotnosť: 26 kg

Zváračka MIG Professional 150 Amp 230 V
CO2/argón
SEASUPERMIG150
Zváranie pomocou CO2 alebo argónu, alebo ich kombináciou.
Dodávané s regulátorom CO2 a argónu.
Plyn nie je súčasťou balenia.
Hmotnosť zváračky je 30 kg.
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Maska zváracia s automatickým stmavovaním
SEAS01001
Zváracia prilba s plynule nastaviteľným ovládaním odtieňa medzi 9-13.
Plne automatické prepínanie zo svetla do tmy na sťahovacom oblúku.
Odtieň je vybraný pomocou otočného gombíka na boku helmy.
Brúsenie funkcia umožňuje užívateľovi brúsiť bez odstránenia masky.
Napájanie cez solárny panel - nie sú potrebné žiadne batérie.
Oválny tvar helma s nastaviteľnou čelenkou pre väčšie pohodlie.
Vhodné pre MIG, TIG a zváranie elektrickým oblúkom.

Drôt zvárací 0.9 kg 0.9 mm A5.20 E71T-GS
SEATG100/1
Špičková kvalita.

Drôt zvárací oceľový mäkký 0,7 kg 0,8 mm
SEAMIG7K08

ZDVIHÁKY
Zdvihák prevodovky 0,5 t
SEA500ETJ
- nožný pedál, rýchly zdvih, poistka proti svojvoľnému spusteniu
- kvalitné kolieska pre pohodlnú manipuláciu
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Zdvihák hydraulický 3 t na kolieskach
Heavy duty, aligátor
SEA1153CX
Dlhý podvozok s vysokou kapacitou.
Robustná konštrukcia z jedného kusa, hydraulický agregát
s bezpečnostným ventilom proti preťaženiu.
Dodávané s jednodielnou čerpacou rukoväťou
s pogumovaným povrchom.

Zdvihák hydraulický 2 t s nízkym zdvihom 78-330 mm
SEA1050CXLE
- oceľový podvozok s jednodielnou hydraulickou jednotkou
- vybavený bezpečnostným ventilom a ochranou prstov pre extra bezpečnosť
- vhodné aj pre športové vozidlá
- vrátane jednodielnej pumpovacej rúčky a rúčky na prenášanie
- dĺžka 530 mm
- minimálna výška zdvihu 78 mm
- maximálna výška zdvihu 330 mm
- maximálna výška podvozku 130 mm
- váha 10 kg

Zdvihák jednostĺpový 2,5 t
GOLSZ12
Mobilný jednostĺpový elektrohydraulický zdvihák s nosnosťou 2500 kg.
Zosilnená stabilná konštrukcia, kvalitná hydraulika.
Zdvihák ušetrí miesto v stiesnených priestoroch,
vďaka jednoduchej možnosti manipulácie na kolieskach.
Vhodný napr. pre autolakovne, autoklampiarne a pod.
nosnosť: 2500 kg
max. výška zdvihu: 1800 mm
min. výška zdvihu: 110 mm
celková výška: 2540 mm
napájacie napätie: 380 V
Je vybavený mechanickými bezpečnostnými západkami
a ďalšími bezpečnostnými prvkami ako napr. ventilmi brániacimi preťaženiu,
kontrolou rýchlosti spúšťania a pod.

Zdvihák dvojstĺpový 3,5 t ECO
GOLSZ22
Prednosťou tohto zdviháku sú bezpečnostné západky ovládané
manuálne pákou z jedného miesta. Odpadá teda nevýhoda manuálne
ovládaných západiek, kde sa u iných modelov musí zdvihák obchádzať
a odisťovať západky zvlášť.
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Nosnosť zdviháku: 3500 Kg
Minimálna výška zdvihu: 125 mm
Max. výška zdvihu 1800 mm
Výška stĺpov: 2822 mm
Celková šírka zdviháku: 3420 mm
Šírka medzi stĺpmi: 2650 mm
Prejazdná šírka: 2410 mm
Motor: 400V ( možnosť dodať aj s 220 V motorom )
- variabilne nastaviteľné nosné ramená (výsuvné a kĺbovo natočiteľné)
s automatickou aretáciou polohy ich natočenia.
- konce nosných ramien s výškovo nastaviteľnými pätkami pomocou adaptérov
- pätky s vrchnou plochou zo špeciálnej gumy (pryže) s optimálnym designem
- v pracovnej polohe sú pojazdové bloky s nosnými ramenami aretované bezpečnostnými západkami, takže
hydraulika nie je zaťažená
- vybavený i radom ďalších bezpečnostných a prevádzkových prvkov, napr. ventilmi brániacimi preťaženiu,
kontrolou rýchlosti spúšťania a pod.
Súčasťou dodávky sú štandardné kovové kotvy do betónu.

Zdvihák dvojstĺpový 4 t PROFI
GOLSZ24
Dvojstĺpový elektrohydraulický zdvihák Golemtech 4000 sa radí do kategórie
PROFESIONAL.
Na rozdiel od zdvihákov nižšej kategórie s nosnosťou okolo troch ton,
využijete tento zdvihák ako na ťažšie osobné, tak aj na dodávkové vozidlá.
Nosnosti 4 tony samozrejme zodpovedá aj použitie kvalitných zosilnených
materiálov. Nová konštrukcia pojazdu a uchytenie ramien umožňuje
použitie trojdielnych predĺžených ramien.
Ďalšou prednosťou tohto zdviháku sú elektromagnetické bezpečnostné západky
v každom stĺpe, ovládané tlačítkom z riadiaceho boxu.
Pre maximálnu bezpečnosť je pre ovládaciu elektroniku použitý 24 V rozvod.
Zdvihák je možné prestavať na bezprejazdový model, kde laná a hydraulika
sú vedené vrchom. Stačí objednať prestavbovú sadu.
Parametre modelu 2015:
Minimálna výška zdvihu: 95 mm
Max. výška zdvihu 1900 mm
Výška stĺpov: 2924 mm
Celková šírka : 3580 mm ( i s motorom )
Šírka medzi stĺpmi: 2832 mm
Motor: 400 V ( možnosť dodania i s 220 V motorom )

Zdvihák dvojstĺpový 4 t MAXI
GOLSZ26
Zadné predĺžené trojdielne ramená na dosiahnutie zdvíhacích
bodov u najdlhších dodávok.
Dvojstĺpový elektrohydraulický zdvihák Golemtech 4000 sa radí do kategórie
PROFESIONAL.
Na rozdiel od zdvihákov nižšej kategórie s nosnosťou okolo troch ton,
využijete tento zdvihák ako na ťažšie osobné, tak aj na dodávkové vozidlá.
Nosnosti 4 tony samozrejme zodpovedá aj použitie kvalitných zosilnených
materiálov. Nová konštrukcia pojazdu a uchytenie ramien umožňuje
použitie trojdielnych predĺžených ramien.
Ďalšou prednosťou tohto zdviháku sú elektromagnetické bezpečnostné
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západky v každom stĺpe, ovládané tlačítkom z riadiaceho boxu.
Pre maximálnu bezpečnosť je pre ovládaciu elektroniku použitý 24 V rozvod.
Zdvihák je možné prestavať na bezprejazdový model, kde laná a hydraulika
sú vedené vrchom. Stačí objednať prestavbovú sadu.

Parametre
Minimálna výška zdvihu: 95 mm
Max. výška zdvihu 1900 mm
Výška stĺpov: 2924 mm
Celková šírka : 3580 mm ( i s motorom )
Šírka medzi stĺpmi: 2832 mm
Motor: 400V ( možnosť dodania i s 220 V motorom )

Zdvihák dvojstĺpový 4 t bezprejazdový
GOLSZ28
Tento model má hydrauliku i vyrovnávacie laná vedené horným spojom.
Bezprejazdové prevedenie pre ľahké vojdenie na zdvihák.
Nosnosť zdviháku: 4000 Kg
Minimálna výška: 120 mm
Šírka zdviháku: 3384 mm
Šírka medzi stĺpmi: 2760 mm
Motor: 400V (možnosť dodať s 220V motorom)
Možnosť dodania varianty s väčšou výškou ( o 700 mm )
Golemtech 4000 je novo vybavený elektronicky ovládanými bezpečnostnými
západkami. Tým sa zvyšuje komfort obsluhy, keďže netreba
obchádzať zdvihák a odisťovať západky ručne. Všetko sa ovládá elektronicky,
pomocou jedného tlačítka. Tento systém radí elektro-hydraulický zdvihák Golemtech 4000 medzi vyššiu
kategóriu zdvihákov, pri zachovaní výhodnej ceny. Vyniká osvedčenou konštrukciou a spoľahlivou
hydraulikou. Zdvihák má variabilne nastaviteľné asymetrické ramená (výsuvné a kĺbovo natočiteľné)
s automatickou aretáciou polohy natočenia a automatickým odistením v spustenej polohe. Konce nosných
ramien sú opatrené výškovo nastaviteľnými pätkami. Pätky majú vrchnú plochu zo špeciálnej pryže
s optimálnym designom. Vo zvolenej pracovnej polohe sú pojazdové bloky s nosnými ramenami aretované
bezpečnostnými západkami, takže hydraulika nie je zaťažená. Ďalšie bezpečnostné prvky sú napr. ventily
brániace preťaženiu, kontrola rýchlosti spúšťania a pod.
Súčasťou dodávky sú štandardné kovové kotvy do betónu.

Zdvihák štvorstĺpový 3,2 t PARK
GOLSZ42
Štvorstĺpový parkovací zdvihák je určený pre ekonomické parkovanie
automobilov v garážach, dielňach, servisoch a všade tam, kde treba ušetriť
miesto na parkovanie. Po nájazde na plošiny parkovacieho zdvihu môžete
vozidlo zdvihnúť a uvoľniť tak priestor na zaparkovanie ďalšieho vozidla.
Poháňaný je elektro-hydraulickým čerpadlom s pracovným
valcom, súmerný zdvih plošiny zaisťujú 4 nosné laná.
V každom stĺpe sú mechanické bezpečnostné západky,
ktoré zaisťujú bezpečnosť parkovacieho zdviháku.
Pre ľahkú manipuláciu pri potrebe premiestnenia je zdvihák
vybavený odnímateľným podvozkom so štyrmi nezávislými kolesami.
Tento parkovací zdvihák vyniká osvedčeným elektrohydraulickým systémom zdvihu, nízkym profilom nájazdu
a radou bezpečnostných prvkov.
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nosnosť: 4500 kg
napätie: 400 V/50
minimálna výška: 115 mm
maximálna výška zdvihu: 1846 mm
čas zdvihu: 50 sec

Gumová pätka pre dvojstĺpové zdviháky
GOLSZ201
Hmotnosť: 500 g (dvojnásobná váha oproti štandardne dodávanej gumovej pätke)
Rozmery:
Priemer 140 mm, výška 25 mm (o 12 mm vyšší než štandardne dodávaná pätka)
o 40% vyšší obsah kaučuku
Vnútorný priemer osadenia 110 mm, otvor M12
Česká výroba

Predĺžené ramená pre dvojstĺpové zdviháky 4 t
GOLSZ020
Trojdielne predĺžené ramená pre dvojstĺpcové zdviháky
Golemtech 4000kg. Sada 2 kusy (na jeden zdvihák).
Jednoducho sa vymení za existujúce ramená.
Vhodné na zdvíhanie dlhších dodávok.

Zdvihák nízkoprofilový pojazdný 2,5 t
GOLNZ02
Pojazdný zdvihák do dielne, od jedného z najväčších výrobcov zdvihákov
vo vysokej kvalite - CE,TUV certifikáty.
Oceľové kolieska, kvalitná hydraulika, zosilnená konštrukcia.
Rozsah zdvihu 85 – 455 mm hmotnosť: 36 kg.

Zdvihák nízkozdvižný 2,7 t
GOLNZ04
Vďaka nízkej hmotnosti sa zdvihák ľahko presúva pomocou koliesok a je
jednoduchý na obsluhu. Ide o nový model 2015 tohto zdviháku, ktorý je
teraz schopný vyššieho zdvihu pri lepšej stabilite.
Maximálny zdvih je teraz 1400 mm, gumové pätky sú vo výške 1460 mm.
Zdvihák je konštrukčne zosilnený, celková váha je 450 kg (väčšina
podobných modelov má cca 300 kg). Možnosť prikúpenia nájazdových
rámp pre nízke vozidlá (nie sú súčasťou dodávky).
elektrohydraulický systém zdvihu
dvoupístová nůžková konstrukce pro rychlé a stabilní zdvihání
4 otočná a nastavitelná ramena
bezpečností západka
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obsah olejovej nádrže: 10l ( nie je súčasťou dodávky )
nosnosť: 2 700 kg
zdvih: 1400 mm
min. výška 130 mm.
napájanie 380 V, 2,2 Kw ( možnosť prerobenia na 220 V)

Zdvihák nízkozdvižný plošinový 3 t
GOLNZ05
Nožnicový nízkozdvižný zdvihák s nosnosťou 3000 kg. Vďaka svojmu zdvihu 1000 mm je vhodný najmä do
pneuservisov. Ľahko ovládateľný pomocou tlačidiel na control boxe. Nájazdové rampy sa v prípade potreby
zaaretujú vo vodorovnej polohe a predĺži sa tak zdvíhacia plošina. Zdvihák je vybavený pneumatickými
bezpečnostnými západkami na každej strane a koncovým spínačom. Možnosť priobjednania pojazdovej sady,
pomocou ktorej je potom možné zdvihák na kolieskach presúvať.
Parametre:
Nosnosť:
Zdvih:
Prejazdová výška:
Hmotnosť:
Dĺžka plošín:

3000 kg
1000 mm
100 mm
520 kg
1400 - 1950 mm

Zdvihák nožnicový na podlahu 3 t
GOLNZ06
Hydraulický nožnicový zdvihák s nosnosťou 3000 kg nájde široké využitie v autoservisoch i pneuservisoch.
Vzhľadom na to, že sa zdvihák montuje do pripraveného stavebného otvoru v podlahe, v spustenom stave
nezaberá žiadne miesto. Vďaka vysokému maximálnemu zdvihu, sa jedná o plnohodnotný zdvihák, použiteľný
aj pre prácu pod vozidlom.
Zdvihák sa inštaluje do podlahy, má dve nožnicové konštrukcie s nosnými plošinami s nastaviteľnou dĺžkou v
rozmedzí 1540 mm -1740 mm.
Dá sa komfortne ovládať pomocou samostatnej jednotky 24 V, automatická synchronizácia výšky zdvihu
oboch plošín. Nožnicový zdvihák má celý rad bezpečnostných prvkov:
- pneumaticky ovládané bezpečnostné západky na každom pieste.
- kontrola rýchlosti spúšťania v prípade úniku tlaku ( napr. poškodenia hadice )
- bezpečnostný vypínač, elektronika 24 V
Technické parametre:
nosnosť:
max. výška zdvihu:
dĺžka plošiny:
šírka plošiny:
čas zdvihu:

3000 kg
2030 mm
1540 mm-1740 mm
548 mm
55 s

Zdvihák nožnicový na podlahu 3 t
GOLNZ08
Hydraulický nožnicový zdvihák s nosnosťou 3000 kg. Vyniká nízkou nájazdovou výškou a vysokým
maximálnym zdvihom, takže sa jedná o plnohodnotný zdvihák, použiteľný aj pre prácu pod vozidlom.
Zdvihák sa inštaluje na podlahu, má dve nožnicové konštrukcie s nosnými plošinami a nájazdmi z oboch strán
a dĺžkou plošín v rozmedzí 1450 - 2050 mm.
Komfortné ovládanie pomocou samostatnej jednotky 24 V, automatická synchronizácia výšky zdvihu oboch
plošín. Nožnicový zdvihák má celý rad bezpečnostných prvkov:
- pneumaticky ovládané bezpečnostné západky pri každom pieste
- kontrola rýchlosti spúšťania v prípade úniku tlaku ( napr. poškodenie hadice )
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- bezpečnostný vypínač, elektronika 24 V
- ochrana pri spúšťaní do spodnej polohy sprevádzaná zvukovým signálom
Technické parametre:
nosnosť:
min. výška:
max. výška zdvihu:
dĺžka plošiny:
šírka plošiny:
šírka medzi plošinami:
čas zdvihu:
čas spúšťania:

3000 kg
105 mm
1830 mm
1450 - 2050 mm
635 mm
720 mm
55 s
45 s

Zdvihák nožnicový pre motocykle
GOLNM03
Hydraulický zdvihák určený pre zdvíhanie motocyklov, nosnosť 360 kg.
Umožňuje aretáciu kolesa motocykla,
obsahuje nožnú hydraulickú pumpu.
Zdvihák pre motocykle má kolieska, takže je mobilný.
Rozmer plošiny: 2170 x 490 mm
Minimálna výška: 220 mm
Maximálna výška: 780 mm
Rozmery balenia: 1500 x 675 x 256 mm

Gumová pätka zdviháka - podkladacia kocka
GOLNZ201
Gumová pätka z tvrdeného záťažového kaučuku.
- kvalitný český výrobok
- dlhá životnosť
- 1000 g
- rozmery 160x80x120 mm

NAVIJAKY
Navijak 1,6 t 12 V
GOLN01, GOLN01S (so syntetickým lanom)
Elektrické navijaky pre štvorkolky s maximálnou ťažnou silou 1600 kg. Tieto ATV navijaky sú vhodné aj pre
najťažšie štvorkolky. Prednosťou týchto navijakov je kvalitná oceľová prevodovka a nainštalovaná montážna
platňa pre jednoduchšiu montáž. Spĺňajú normu ČSN EN 14492-1 (STK) a má CE certifikát. Pri verzii so
syntetickým lanom je nižšia hmotnosť navijaku a komfortnejšia manipulácia s lanom.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Typ: Golemwinch 3500
Ťažná sila: 1600 kg (3500 lb)
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Motor: 1,2 kW (1,5 hp)
Napájacie napätie: 12 V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová
Spojka: posuvný čap
Brzda: mechanická a dynamická
Prevod: 153 : 1
Veľkosť bubna: 38 x 73 mm
Lano: l = 13 m / R 4,8 mm, pri GOLN01S l = 15 m / R 4,8 mm
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Hmotnosť: 10 kg, pri GOLN01S 8 kg

OBSAH BALENIA GOLN01
navijak 3500 lb
ovládací box + prepojovacie káble
navádzacie valčeky lana
oceľové lano (navinuté)
oceľový hák
diaľkové a káblové ovládanie
montážna platňa (súčasť navijaku)
návod na obsluhu
OBSAH BALENIA GOLN01S
navijak 3500 lb
ovládací box (voľne umiestniteľný)
prepojovacie káble ovl. boxu
napájací kábel (1,6 m)
hliníkový prievlak lana
SYNTETICKÉ LANO (navinuté)
oceľový hák
diaľkové a káblové ovládanie (na riadidlá)
montážna platňa (súčasť navijaku)
návod na obsluhu

GOLN01

GOLN01S

Navijak 2,7 t 12V

GOLN02
Nový model elektrického navijaku Golemwinch 2014. Vďaka neustálemu vývoju je navijak ešte spoľahlivejší a
odolnejší. Hlavnou výhodou je vylepšená automatická brzda, ktorá je umiestnená priamo na hriadeli motora.
Nová je aj konštrukcia prevodovky a uloženia bubna. Vďaka tomu je prevádzka tohto navijaku veľmi tichá.
Relé s elektronikou môže byť umiestnené pomocou úchytiek na motore navijaku, na bubne, alebo mimo
navijaku, napr. v priestore motora.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 2700 kg
vhodné pre ľahší off-road
diaľkové a káblové ovládanie
kvalitná oceľová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 6000
Ťažná sila: 2700 kg (6000 lb)
Motor: 3,5 kW (4,5 hp)
Napájacie napätie: 12V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: samostatná samosvorná (oceľ)
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Prevod: 172.8:1
Veľkosť bubna: 64 x 134 mm
Lano: l = 16 m / R 8 mm (oceľ)
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Rozstup skrutiek: 175 x 114 mm
Hmotnosť: 27 kg
OBSAH BALENIA
navijak 6000 lb
ovládací box + prepojovacie káble
4-cestné navádzacie valčeky lana
oceľové lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové aj káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu

Navijak 5,4 t 12V

GOLN03
Elektrický navijak Golemwinch s tažnou silou 12000 lb (5,4 tony) je najobľúbenejší a najpredávanejší model
navijaku, používaný pre odťahové služby, väčšie off-road vozidlá, sťahovanie dreva v lese a pod. Elektrický
navijak má CE certifikát a je naň poskytovaná záruka 2 roky.
Jedná sa o nový model elektrického navijaku Golemwinch 2014. Zásluhou neustáleho vývoja je navijak ešte
spoľahlivejší a odolnejší. Hlavnou výhodou je vylepšená automatická brzda, ktorá je umiestnená priamo na
hriadeli motora. Nová je aj konštrukcia prevodovky a uloženia bubna. Vďaka tomu je prevoz tohto navijaku
veľmi tichý. Relé s elektronikou môže byť umiestnené pomocou úchytiek na motore navijaku, na bubne, alebo
mimo navijak, napr. v motorovom priestore.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 5400 kg
vhodné pre off-road / osobný odťah
varianta 12 V
diaľkové i káblové ovládanie
kvalitná oceľová planétová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
najpredávanejší model na trhu
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 12000
Ťažná sila: 5400 kg (12000 lb)
Motor: 5 kW (6,6 hp)
Napájacie napätie: 12V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: samostatná samosvorná (oceľ)
Prevod: 265:1
Veľkosť bubna: 64 x 224 mm
Lano: l = 26 m / R 9,5 mm (oceľ)
Ovládanie: diaľkové a lanové
Rozstup skrutiek: 254 x 114 mm
Celkové rozmery: 535 x 160 x 222 mm
Hmotnosť: 39 kg
OBSAH BALENIA
navijak 12000 lb
ovládací box + prepájacie káble
4-cestné navádzacie valčeky lana
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oceľové lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové a káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu

Navijak 5,4 t 12V SYNTETIK so syntetickým lanom
GOLN03S
Odľahčená verzia navijaku so syntetickým lanom. V tejto verzii je namiesto klasických valčekov v balení
špeciálny hliníkový prievlak.
Elektrický navijak Golemwinch s ťažnou silou 12000 lb (5,4 tony) je najobľúbenejší a najpredávanejší model
navijaku, používaný pre odťahovky, väčšie off-road vozidlá, sťahovanie dreva v lese a pod. Elektrický navijak
má CE certifikát a je naň záruka 2 roky.
Ide o nový model elektrického navijaku Golemwinch 2015. Je ešte spoľahlivejší a odolnejší.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 5400 kg
vhodné pre off-road
syntetické lano znižuje hmotnosť pred nápravou
varianta 12 V
diaľkové a káblové ovládanie
kvalitná oceľová planétová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 12000 SYNTETIK
Ťažná sila: 5400 kg (12000 lb)
Motor: 5 kW (6,6 hp)
Napájacie napätie: 12V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: samostatná samosvorná (oceľ)
Prevod 265:1
Veľkosť bubna: 64 x 224 mm
Lano: l = 28 m / R 9,5 mm (syntetické)
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Rozteč skrutiek: 254 x 114 mm
Celkové rozmery: 535 x 160 x 222 mm
Hmotnosť: 30 kg
OBSAH BALENIA
navijak 12000 lb
ovládací box (voľne umiestniteľný)
prepojovacie káble ovl. boxu
napájacie káble (2 m)
hliníkový prievlak lana
syntetické lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové aj káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu
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Navijak 5,4 t 12 V HYDRAULIK
GOLN11
Hydraulický navijak Golemwinch s ťažnou silou 12000 lb (5,4 tony) je robustný model navijaku s hydraulickým
systémom pohonu. Využitie nájde najmä v odťahových službách, aj pri väčších offroad vozidlách, sťahovaní
ťažšieho nákladu a pod. Hlavnou prednosťou hydraulických navijakov je možnosť pracovať dlhšiu dobu v kuse
oproti modelu s elektrickým motorom.
Ďalšou výhodou tohto hydraulického navijaku je použitie dvojitej brzdy na motore a prevodovke. Súčasťou
dodávky je celé príslušenstvo, vrátane elektronického ovládania ventilov pomocou bezdrôtového a káblového
ovládania.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 5400 kg
vhodné pre off-road / osobný odťah
variant 12 V, hydraulika
diaľkové aj káblové ovládanie
kvalitná oceľová planétová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 12000HD
Ťažná sila: 5400 kg (12000 lb)
Výtlak motoru: 80 ml/ R
Prietok oleja: 20 - 60 l/ min.
Tlak: 25 - 130 bar
Napájacie napätie: 12 V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: dvojitá samosvorná (oceľ)
Prevod: 31,2 : 1
Veľkosť bubna: 64 x 224 mm
Lano: l = 26 m / R 9,5 mm (oceľ)
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Rozteč skrutiek: 254 x 114 mm
Celkové rozmery: 535 x 160 x 222 mm
OBSAH BALENIA
navijak 12000 lb
ovládací box + prepojovacie káble
ovládacie ventily hydrauliky
4-cestné navádzacie valčeky lana
oceľové lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové aj káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu

Navijak 7,7 t 12 V
GOLN05
Elektrický navijak Golemwinch s ťažnou silou 17000 lb (7.7 tony) je najsilnejší navijak určený pre ťažké
odťahovky, hasičov a pod. Elektrický navijak má CE certifikát a je naň záruka 2 roky.
Nový model elektrického navijaku Golemwinch 2014. Vďaka neustálemu vývoju je navijak ešte spoľahlivejší a
odolnejší. Hlavnou výhodou je vylepšená automatická brzda, ktorá je umiestnená priamo na hriadeli motora.
Nová je aj konštrukcia prevodovky a uloženia bubna. Vďaka tomu je prevádzka tohto navijaku veľmi tichá.
Relé s elektronikou môže byť umiestnené pomocou úchytiek na motore navijaku, na bubne, alebo mimo
navijaku, napr. v priestore motora.
Navijak je možné napájať priamo z autobatérie vozidla, stačí pripojiť mínus a 24 V. Elektrické navijaky by mali
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byť zapájané kvôli bezpečnosti tak, aby šlo cez odpojovač batérie.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 7700 kg
vhodné pre nákladné vozy / odťahovky
variant 12 V
diaľkové aj káblové ovládanie
kvalitná oceľová planétová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
obľúbený aj u hasičov
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 17000
Ťažná sila: 7700 kg (17000 lb)
Motor: 5,4 kW (7 hp)
Napájacie napätie: 12 V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: samostatná samosvorná (oceľ)
Prevod: 360:1
Veľkosť bubna: 85 x 224 mm
Lano: l = 24 m / Ř 12,7 mm (oceľ)
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Rozteč skrutiek: 254 x 114 mm
Celkové rozmery: 567 x 215 x 246 mm
Hmotnosť: 59 kg
OBSAH BALENIA
navijak 17000 lb
ovládací box + prepojovacie káble
4-cestné navádzacie valčeky lana
oceľové lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové aj káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu

Navijak 7,7 t 24 V
GOLN0524
Elektrický navijak Golemwinch s ťažnou silou 17000 lb (7.7 tony) je najsilnejší navijak určený pre ťažké
odťahovky, hasičov a pod. Elektrický navijak má CE certifikát a je naň záruka 2 roky.
Nový model elektrického navijaku Golemwinch 2014. Vďaka neustálemu vývoju je navijak ešte spoľahlivejší a
odolnejší. Hlavnou výhodou je vylepšená automatická brzda, ktorá je umiestnená priamo na hriadeli motora.
Nová je aj konštrukcia prevodovky a uloženia bubna. Vďaka tomu je prevádzka tohto navijaku veľmi tichá.
Relé s elektronikou môže byť umiestnené pomocou úchytiek na motore navijaku, na bubne, alebo mimo
navijaku, napr. v priestore motora.
Navijak je možné napájať priamo z autobatérie vozidla, stačí pripojiť mínus a 24 V. Elektrické navijaky by mali
byť zapájané kvôli bezpečnosti tak, aby šlo cez odpojovač batérie.
POPIS VÝROBKU
max. ťažná sila 7700 kg
vhodné pre nákladné vozy / odťahovky
variant 24 V
diaľkové aj káblové ovládanie
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kvalitná oceľová planétová prevodovka
spĺňa normu ČSN EN 14492-1 (STK)
CE Certifikát
obľúbený aj u hasičov
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ: Golemwinch 17000
Ťažná sila: 7700 kg (17000 lb)
Motor: 5,4 kW (7 hp)
Napájacie napätie: 24V DC
Prevodovka: 3-stupňová planétová (oceľ)
Spojka: ozubený veniec (oceľ)
Brzda: samostatná samosvorná (oceľ)
Prevod: 360:1
Veľkosť bubna: 85 x 224 mm
Lano: l = 24 m / Ř 12,7 mm (oceľ)
Ovládanie: diaľkové aj lanové
Rozteč skrutiek: 254 x 114 mm
Celkové rozmery: 567 x 215 x 246 mm
Hmotnosť: 59 kg
OBSAH BALENIA
navijak 17000 lb
ovládací box + prepojovacie káble
4-cestné navádzacie valčeky lana
oceľové lano (navinuté)
oceľový hák + popruh
diaľkové aj káblové ovládanie
montážny materiál / skrutky
kladka 8 t
návod na obsluhu

Montážna platňa navijaka KLASIK
GOLNP01
- rozmer platne: 920 x 180
- uchytenie kladky: 190 (zhodné s otvormi na kladkách)
- rozmer otvoru pre prievlak lana: 225 x 40
- predvŕtané otvory zhodné s predvŕtanými otvormi na navijaku
- hmotnosť 8 kg
Priskrutkovaním navijaku a kladiek k montážnej platni vznikne kompaktný celok, ktorý pohodlne priskrutkujete,
alebo inak pripevníte na montážne miesto.

Montážna platňa navijaka MULTIMONT
GOLNP02
Montážna platňa Multimont je určená na použitie
s navijakom Golemwinch 12000 lb,
s predvŕtanými otvormi 254×114.3 mm
a uchytenie kladiek 185 mm s montážnymi otvormi 255 mm.
Priskrutkovaním navijaku a kladiek k montážnej platni vznikne
kompaktný celok. Ten sa pohodlne prichytáva k čapom
upevneným na vozidle. Ideálny pre odnímateľné upevnenie navijaku,
kedy môžete navijak používať napr. vpredu aj vzadu na vozidle,
alebo ho pripevniť len v prípade potreby.
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Zakončenie montážnej platne pomocou ktorého sa uchycuje na vozidlo
tvorí oceľ 50 x 50 mm, so silou steny 6 mm. Dĺžka puzdra, ktorá vyčnieva z platne
je 160 mm (pre vonkajšie uchytenie).

ČISTENIE, UMÝVANIE
Čistička ultrazvuková 42 KHz 1,5 l
007935095210
Používa sa najmä na čistenie znečistených dielov a ich odmasťovanie.
.
Základné údaje:
- 220 V
- 50/60 Hz
- frekvencia ultrazvuku 33-40 KHz
- maximálny výkon ultrazvuku 280 W
Celkové rozmery: 175x180x212 mm
Rozmery nádoby: 151x137x100 mm
Rozmery košíka: 112x103x55 mm
Kapacita: 1,75 litra
Hmotnosť: 2,1 kg

Kvapalina k ultrazvukovej čističke 5 l (1:3)
007935018160
Vhodná pre čistenie a odmasťovanie dielov
zo všetkých materiálov,
aj pre predčistenie silne
znečistených dielov.

Čistič interiérov OZONE MAKER Magneti Marelli /430104018045/
ST4018045MM
Ozón je veľmi silné oxidačné činidlo a odstraňuje všetky nečistoty nahromadené v kabíne.
Efektívne odstraňuje vlhkosť aj nepríjemné zápachy.
Rozkladá sa na drobné molekuly, ktoré preniknú do každej špáry.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Rozmery: 320x220x95 mm
Napájanie: 220/240 V 50 Hz 0,15 A 18 W
Kapacita: 3 l/ min
Výroba ozónu: 0,250 g/ h
Používanie tohto prístroja je vďaka kompaktnej konštrukcii a dlhej trubici extrémne jednoduché. Hlavnými
výhodami prístroja sú ľahká manipulácia, odstránenie všetkých nečistôt, vlhkosti, zápachov a nízke
prevádzkové náklady.
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Pasta čistiaca na ruky 1 l /tekuté mydlo/ Magneti Marelli /430104018045/
099996001010
Tekuté mydlo so silným čistiacim účinkom.

Pasta čistiaca na ruky 1 l Magneti Marelli
099996001000

Pasta čistiaca na ruky 4 l Magneti Marelli
099996001005

Pasta čistiaca na ruky 4,5 l s abrazívom a dávkovačom Magneti Marelli
099996001204
Obsahuje glycerín, ktorý zjemňuje pokožku
a zanecháva príjemnú arómu.
Spoľahlivo odstraňuje z rúk olej
aj hrubú špinu. Súčasťou balenia aj pumpička.

SOLFALONA Ochranný krém na ruky, 100ml
80002
Ochranný krém je určený na každodenné
ošetrenie pokožky rúk v dielňach, závodoch
ale aj v domácnostiach. Rýchlo sa vstrebáva,
obsahuje lanolín, ktorý pokožku rúk zjemňuje
a zvláčňuje.

SOLFALONA Regeneračný krém na ruky, 100ml
80004
Regeneračný krém je určený na ošetrenie
vysušenej a popraskanej pokožky rúk.
Krém sa dobre vstrebáva a pôsobením účinných látok,
predovšetkým lanolínu, sa pokožka zjemňuje
a zvláčňuje.

SOLFA Čistiaca pasta na ruky s lanolínom a glycerínom, 450ml
80974
SOLFA Čistiaca pasta na ruky s lanolínom a glycerínom, 5kg
80975

72

kkkkll

SOLFA Čistiaca pasta na ruky s lanolínom a glycerínom, 10kg
80973
Čistiaca pasta na ruky s abrazívnym účinkom určená
na umývanie silne znečistených a mastných rúk. Obsahuje vysoko
účinné látky, ktoré spolu s dermatologicky priaznivými prísadami
pokožku dokonale čistia, zároveň chránia a ošetrujú.
Táto pasta je ekologická, neobsahuje látky, ktoré by
škodili životnému prostrediu.

Čistič rúk 1000 ml MACOTA OMINO BLU
80978
Účinne odstraňuje mastnotu a rozpúšťa špinu.
Zanecháva jemnú pokožku rúk.

Utierky papierové OVERSOFTROLL biele
402059
Prémiová rolka biela, 2 vrstvy, 100% celulóza .
Dobre savá a pevná aj za mokra.
Vhodná aj na náročné úlohy pri údržbe i výrobe.
Rozmery: 26x27 cm
Počet útržkov: 760
Predávané po 1 kuse.

Utierky papierové KATRIN modré - rola 500 útrž. 22x30 cm 3 vrstvy
401975
Pevné, dvojvrstvové priemyselné utierky dobrej kvality
chránia ruky pri utieraní tvrdých a ostrých predmetov a vďaka svojej
schopnosti účinne absorbovať oleje a odstraňovať mazivá
majú veľké využitie v priemyselnej výrobe, dielňach, skladoch,
hygienických prevádzkach a inde.
Midirola modrá, 2 vrstvy, 190 m x 22 cm, 500 útržkov.

Nádoba na čistenie súčiastok 230 V/25 W 50 l SEALEY
SEASM19
• Oceľová nádrž
• Izolovaný elektromotor
• Flexibilná kovová tryska
• Obsahuje protipožiarnu poistku, ktorá pri požiari okamžite uzavrie veko nádrže
• Vybavené vyberateľnou policou a odkladacím priestorom na drobnosti
• Maximálna pracovná kapacita 50 l
Rozmery nádoby: 810x540x260 mm
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OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
Rukavice pracovné BUNTING – rôzne veľkosti
L40097, L40096, L40095
Pletené, bezšvové a polomáčané rukavice na dlani a prstoch. Vyznačujú
sa vynikajúcou citlivosťou a protišmykovosťou. Pri požiadavkách na cit
v prstoch nič neovplyvňuje hmat užívateľa. Základný materiál je
polyester. Rukavice sú máčané s tenkou vrstvou polyuretánu. Chrbát
rukavice je bez povrstvenia z dôvodu zvýšenia nepotivosti a komfortu
užívateľa. Rukavice BUNTING BLACK EVO sú ukončené pružnou
manžetou. Rukavice sa vyznačujú maximálnou univerzálnosťou z dôvodu
dobrej odolnosti voči mechanickým rizikám, protišmykovosti a citu
v prstoch.

Rukavice BABLER – rôzne veľkosti
L40110, L40100
Pletené, bezšvové, nylonové rukavice z úpletu. Obsahujú vrstvu sivého
mikroporézneho nitrilu v dlani a na prstoch. Pružný náplet na zápästí.

Rukavice pracovné HARRIER č.9
L40009
Modré rukavice šité z bavlneného úpletu, polomáčané v nitrile,
s pružným nápletom.

Rukavice jemné nitrilové 1 ks (100 ks v krabici) rôzne veľkosti
099700120060, 099700120070, 099700120080
Antialergické, ultra jemné, extrémne odolné, vhodné na obe ruky.
Neobsahujú púder, odolné voči širokej škále olejov, tukov
a chemikáliám. Vynikajúca mechanická odolnosť materiálu.

SEALEY Rukavice nitrilové jemné 1 ks (100 ks v krabici) rôzne veľkosti
SEASSP55S, SEASSP55M, SEASSP55L
Spoľahlivá ochrana pred znečistením rúk chemikáliami.
Odolnejšie ako štandardné latexové rukavice.
Sú ľahké a pružné. Vhodné aj pre alergikov na latex.
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Respirátor REFIL 731 P2S
L70099
Respirátor s výdychovým ventilom. Skladací respirátor
proti pevným časticiam a vodným aerosólom do 10-násobku NPK,
výdychový ventil znižuje námahu pri dýchaní.

Okuliare ochranné model 5262 TERREY
nastaviteľné žlté (nočná jazda)
L40064
Nastaviteľná dĺžka straníc, špeciálna konštrukcia pre prácu
v priemysle. Očnice triedy „F“, ošetrené vrstvou proti oderu.

Okuliare ochranné číre
L40087
Ochranné okuliare s čírym plexisklom.
Všestranné použitie.

Pracovné oblečenie AUTOTECHNA:
TU!!!

VOZÍKY NA NÁRADIE
SEALEY Vozík s náradím 707-dielny
SEAAP2408TTC08
Vozík obsahuje 8 zásuvných priečinkov,
v ktorých je rozdelených na 18 podnosoch
707 dielov náradia. Priečinky sa vďaka guľovým
ložiskám ľahko vysúvajú.

TRIUMF Vozík s náradím 275-dielny ECONOMY
BGS23056
Zásuvky zavesené na guličkovom závese zaručujúcom ľahký
a plynulý pohyb aj pri vyššom zaťažení. Najväčšia zásuvka
má dva páry závesov. Všetky zásuvky sú vysúvateľné po celej dĺžke.
Vozík je pojazdný na dvoch pevných a dvoch otočných kolieskach s brzdou.
Centrálne uzamykateľné sú všetky zásuvky.
Je ideálnym spojením kvality a hospodárnosti.
Možnosť výberu farby vozíka: červená alebo modrá.
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RUČNÉ NÁRADIE
Sada kľúčov INBUS 9 ks
5195

Sada kľúčov TORX 9 ks
6581

SEALEY Sada hlavíc na hliníkové disky 1/2" 17-19-21 mm
SEASX031
• Materiál: chróm - molybdén
• Vhodné aj do uťahovačiek
• Nylonové puzdro a vložka bránia poškodeniu hliníkového disku
• Orechy sú farebne odlíšené pre rýchlejšiu orientáciu
• Veľkosti: 17, 19 a 21 mm

SEALEY Sada bitov TORX, XZN, INBUS 42 ks
SEAAK219
Chróm - vanádiové 6150 oceľové bity spevnené na 52-53 HRC
a temperované pre zvýšenie pevnosti.
Sada obsahuje 3/8 "a 1/2" šesťhranné chróm-vanadiové oceľové
bitové adaptéry s hlavicami do 10 mm.
Dodáva sa v prepravnom kufríku s nakloneným podnosom
pre rýchly a jednoduchý výber bitov.

SEALEY Sada bitov TORX, XZN, RIBE, INBUS 1/2" 3/8" 56 ks
SEAAK21956
Chróm - vanádiové 6150 oceľové hroty, každá
veľkosť v 30 a 75 mm dĺžok.
Sada obsahuje 3/8 "a 1/2" hlavice do 10 mm
šesťhranné chróm - vanádiové oceľové adaptéry.
Dodáva sa v prepravnom kufríku so šikmými zásobníkmi
pre rýchly a jednoduchý výber bitov.
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SEALEY Sada hlavíc tvrdených 1/2" 17-19-21 mm
SEASX043
• Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, tvrdené, odolné voči korózii
• Fosfátová úprava pre zvýšenú odolnosť voči korózii.
• Hlboké 6-hranné hlavice veľkostí 17, 19 a 21 mm - umožňujú prevod
až o 30% viac krútiaceho momentu na upevnenie.

SEALEY Sada krimpovacia + kliešte 271 ks
SEAAK8804
• Krimpovacie kliešte s izolovanými rúčkami
2
• Izolované konektory 1.5, 2.5 a 6 mm , neizolované
2
konektory 1.5, 2.5 a 4.5 mm
2
• Vhodné pre káble 0.75-6 mm a M2.6-M5
• Približne 200 najrôznejších svoriek a konektorov
a 70 sťahovacích pások, všetko v prehľadnej krabičke

SEALEY Sada zmršťovacích bužírok 171 ks
SEABHS171
• Rôzne typy farebných zmršťovacích bužírok
• Veľkosti: O2x30 mm, O4, O4.5, O5, O6 x 60 mm,
O8, O9, O12, O18x90 mm, O10 x 1mtr
• Zmršťovací pomer 2:1 po zahriatí na 110 °C
• Dodávané v praktickej krabičke

SEALEY Sada O-krúžkov 419 ks
SEABOR419
• Sú vyrobené z nitrilového kaučuku známeho ako Buna-N.
• Vhodné pre osobné a profesionálne dielne, garáže a inštalatérske práce.
• Dodáva sa v delenej kufríkovej sade.

SEALEY Sada O-krúžkov 225 ks
SEAAB004OR
• Sada gumových metrických O-krúžkov
v prehľadnom plastovom obale

SEALEY Sada závlačiek 555 ks
SEAAB001SP
• 555 kusov rôznych závlačiek
v prehľadnom plastovom obale
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SEALEY Sada medených podložiek, 250-dielna
SEAAB027CW
• 250 kusov rôznych medených podložiek
v prehľadnom plastovom obale

SEALEY Sada krokosvoriek malých, 60-dielna
SEAAB023CA
• 60 kusov krokosvoriek v čiernej
a červenej farbe, v prehľadnom plastovom obale

SEALEY Sada klieští segerových 4 ks
SEAAK8440
• Pružinové kliešte vyrobené z kalenej a temperovanej ocele.
Kliešte sú plne leštené a vybavené protišmykovými rukoväťami
z penového polystyrénu.

SEALEY Sada klieští telefónnych 3 ks
SEAS0433
• Sada je vyrobená z kovanej tepelne spracovanej ocele.
Majú plne leštený povrch.
Vynikajúce pre použitie v oblastiach s obmedzeným prístupom.
Non-slip penový vankúš rukoväte predchádza šmyku.

SEALEY Sada skrutkovačov 24 ks
SEAS0617
• Výber populárnych veľkých skrutkovačov plus pripináčika sťahováku,
štrbinový skrutkovač s držiakom, magnetické hroty.
Chróm-vanádové hriadele s hladkým povrchom.
Tvarované rukoväte s mäkkým držadlom pre väčšiu kontrolu.

SEALEY Sada kľúčov očkových zahnutých 8-22 mm 5 ks
SEAS0716
• Chróm-vanadiová oceľ zahnuté kľúče s bi-hex krúžkov.
Tepelne spracované a plne leštené so zrkadlovým povrchom.
Dodávané v plastovom závesnom držiaku.

78

kkkkll

SEALEY Sada skrutkovačov, bitov a INBUS kľúčov, 44-dielna
SEAS01090
• Výber z populárnych veľkých skrutkovačov, šesťhranných kľúčov,
skrutkovací a kúsky.
Chrómvanádiové saténové hriadele s strelou tvrdou ranou
a magnetických tipy. Tvarované mäkké rukoväte s farebným
kódovaním pre rýchlu identifikáciu s otvorom
pre alternatívne skladovanie.
Dodáva sa v stánku.

SVIETIDLÁ
MAGNETI MARELLI Lampa montážna kapotová 230 V 15 W SMD LED
007935030070
Lampa montážna kapotová
- 15W SMD LED 450-550 lumenov pri polovičnom výkone,
900-1150 lumenov na plný výkon
- možnosť prepínania výkonu
- háky z hliníkovej liatiny s ochranným PVC povlakom proti poškriabaniu karosérie
- nastaviteľné rozpätie hákov 120-190 cm

MAGNETI MARELLI Svietidlo ohybné 3 W + UV s magnetom
007935030020
Ohybné svietidlo s magnetom
- 3W predná COB LED - 240 lumenov
- horná LED dióda s UV
- ohyb o 120°
- magnet v spodnej časti
- háky v spodnej aj hornej časti
- nabíjanie s ukazovateľom stavu batérie
- 2-3 hodiny prevádzky, 3-4 hodiny nabíjania
- adaptér 5 V 1A s mini USB koncovkou

SEALEY Lampa montážna kapotová 36SMD LED 12 V
SEALED037
Lampa montážna kapotová 36SMD LED 12 V
- robustný dizajn so vstavanými odpruženými teleskopickými držiakmi.
- vďaka obloženiu hákom mäkkým materiálom poskytuje dobrú ochranu
proti poškodeniu kapoty.
- 36 SMD LED diódy poskytujú kompletné osvetlenie motorového priestoru
s 120 ° šírkou svetla.
- dodáva sa s 5 m káblom
- skladací dizajn pre ľahké uskladnenie
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SEALEY Svetlomet LED130 230V 8W s držiakom na stenu
SEALED130
- reflektor z liateho hliníka vybavený držiakom na stenu
- 130 Super Bright LEDiek, ktoré majú dlhšiu životnosť
ako tradičné halogénové žiarovky
- spotreba len 8W
- vhodný pre osvetlenie dielní, garáží aj exteriéru
- dodáva sa bez sieťového kábla

SEALEY Svietidlo 6LED vreckové
SEALED030DB
- 6 výkonných LED-iek poskytuje jasné svetlo
- možnosť pripnúť na opasok, na vrecko ako pero
alebo na kapotu pomocou magnetu
- súčasťou balenia sú aj tri AAA batérie

Lampa montážna 12 V/220 V LED60 + 17
7465
- pozostáva zo 60 + 17 LED žiaroviek
- 800 mAh batéria
- odolná voči otrasom, vlhkosti a mazadlám
- nabíjateľná v aute prostredníctvom 12 V zásuvky
a tiež mimo pri 230 V – 50 Hz
- súčasťou pracovnej LED lampy je hákové uchytenie a magnet

Lampa montážna 220V 60LED
7496
- LED lampa odolná voči otrasom, vlhkosti
a mazadlám
- súčasťou lampy je hákové uchytenie a magnet

SEALEY Svietidlo nabíjacie otočné 2 W COB + 1 W LED LI čierne
SEALED3601
Mini, ľahká lampa s exkluzívnym patentovaným dizajnom.
Unikátna a inovatívna 360° otočná a sklopná funkcia.
2W COB LED svetelný zdroj, zaručuje rovnomerné
a konštantné šírenie svetla.
Produkuje až 180 lumenov s CRI-80 rating.
Zapustený objektív pre zvýšenú ochranu.
1W Vysoko výkonná LED dióda umiestnená v hornej časti lampy
pre smerové použitie horáka, produkuje až 90 lúmenov.
Pogumovaný magnet v základni a otočným hákom pre hands-free prevádzku.
Vysoko kvalitné dobíjacie 3.7 V 1.5 Ah Li-Pol batéria pre dlhšiu životnosť.
Nabíjanie cez micro USB port.
Dodáva sa s nabíjačkou a USB káblom.
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SEALEY Svietidlo nabíjacie 5 SMD LED + 3 W CREE LED
SEALED035
5 SMD diód a jedna super svietivá 3 W CREE dióda
Nabíjateľná 3,7 V Li-ion batéria.
Nabíjací aj prevádzkový čas sú cca 4 hodiny.
Nabíjanie cez USB. Dĺžka svietidla 190 mm.

SEALEY Svietidlo vodotesné 3 W CREE LED
SEALED051
Pogumované vodotesné svietidlo 3 W CREE LED,
napájané 2 x D batériami (nie sú súčasťou balenia).

SEALEY Svietidlo nabíjacie s vysokou svietivosťou
SEAAK433
Svietidlo z kompozitu s výklopnou rukoväťou.
Priemer objektívu 85 mm. 1 W CREE LED s vysokou svietivosťou.
Prevádzkový čas 3 hod hlavná LED, 24 hod bočná LED.
Dodávané s autonabíjačkou aj 230 V nabíjačkou.

SPOTREBNÝ MATERIÁL
E.CO. príchytky a kolíky

EVČ
40519Z
40531Z
40679Z
41215Z
50111
50112Z
50115
50116
50129Z
50136
50171T
50198
50201Z
50205
50231
50245

Názov
Skrutka samorezná 4,8x19 ECO
Skrutka samorezná 4,4x17/hl.14/
Skrutka samorezná 4,8x14
Skrutka samor.imb.4,8x16/19,5/ FEL, FAB, OCT
10008 Kolík ECO s
Kolík ECO
10050 Kolík ECO s
10007 Kolík ECO s
Kolík ECO
10020 Kolík ECO
Spona čalunenia ECO
10402 Kolík ECO
Kolík ECO
10037 Kolík ECO s
11012 Spona čalunenia ECO s
10404 Spona čalunenia ECO s
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50282
50288Z
50303Z
50310
50349T
50350T
50365Z
50383
50389Z
50397
50402
50456Z
50477
50480Z
50523Z
50526T
50530Z
55236Z
55237
55238Z
55243
57113
57166Z
57203
57263
57289
58105Z
59110Z
70111
70112
70114
70143Z
71391
71533

10069 Kolík ECO s
Kolík ECO
10545 Spona čalunenia ECO
11452 Spona čalunenia FEL ECOs
Kolík ECO
Spona čalunenia ECO
Spona čalunenia ECO
10099 Kolík ECO s
20000 Kolík ECO s
20223 Kolík ECO s
10078 Kolík ECO s
10320 Kolík ECO
10552 Kolík ECO
20242 Kolík ECO
Kolík ECO
Spona čalunenia ECO
Kolík ECO
Spona čalúnenia ECO
21241 Kolík ECO N0385491
Spona lišty ECO
Kolík ECO
15012 Hmoždinka ECO s
10480 Kolík ECO s
15002 Hmoždinka ECO
20001 Kolík ECO s
20239 Kolík ECO s
10918 Kolik ECO
16267 Hmoždinka kov. ECO
16028 Hmoždinka kov. ECO
16033 Hmoždinka kov. ECO
16034 Hmoždinka kov. ECO
Spona okrúhla vejárová ECO
Spona čalunenia ECO
Spona čalunenia ECO

Celý sortiment ECO príchytiek a kolíkov nájdete tu:
http://www.autotechna.sk/subory/ECO-plagaty.pdf

82

kkkkll

SAD - konektory (kolíky a dutinky)

Konektor plochý 2,8 mm (samica/dutinka) - mosadz (0,5-1 mm)
19.01390

Konektor plochý 4,7 mm (samica/dutinka) - mosadz (0,5-1 mm)
19.01391

Konektor plochý 6,3 mm (samec / kolík) - mosadz tenký (0,5-1 mm)
19.01411

Konektor plochý 4,75 mm (samec / kolík) - mosadz (0,5-1 mm)
19.01417

Konektor plochý 2,8 mm (samec / kolík) - mosadz (0,5-1 mm)
19.01418
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Konektor s jazýčkom 6,3 mm (samica/dutinka) - mosadz (1-2,5 mm)
19.01650

Konektor plochý 6,3 mm (samica/dutinka) - mosadz (1-2,5 mm)
199-939667

Konektor široký 6.3 mm (samec / kolík) - mosadz
199-939668

Konektor anténny JACK
550067

Konektor ISO pre autorádio 2x - k inštalácii
ES1200M
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EVČ
19.01390
19.01391
19.01411
19.01417
19.01418
19.01650
199-939667
199-939668
550067
ES1200M

Názov
Konektor plochý 2,8 mm (samica/dutinka) - mosadz (0,5-1 mm)
Konektor plochý 4,7 mm (samica/dutinka) - mosadz (0,5-1 mm)
Konektor plochý 6,3 mm (samec / kolík) - mosadz tenký (0,5-1 mm)
Konektor plochý 4,75 mm (samec / kolík) - mosadz (0,5-1 mm)
Konektor plochý 2,8 mm (samec / kolík) - mosadz (0,5-1 mm)
Konektor s jazýčkom 6,3 mm (samica/dutinka) - mosadz (1-2,5 mm)
Konektor plochý 6,3 mm (samica/dutinka) - mosadz (1-2,5 mm)
Konektor široký 6.3 mm (samec / kolík) - mosadz
Konektor anténny JACK
Konektor ISO pre autorádio 2x - k inštalácii
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