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S GV STP005
urządzenie do obsługi klimatyzacji HANDY R134 STARLINE

• wyświetlacz graficzny
• wbudowana baza danych pojazdów (osobowe, ciężarowe, agro)
• ustawienie długości węża
• ustawienie dozowania olejów i dodatków
• dostosowanie lepkości oleju
• manometr ciśnienia w butli
• wbudowany port USB do aktualizacji bazy danych 

i oprogramowania
• edycji danych pojazdów (R, km)
• drukarka
• menu wielojęzyczne

Parametry techniczne:
• przechowywanie czynnika chłodniczego: 10 kg
• pompa próżniowa: 72l/min
• wydajność sprężarki: 300g/min
• wymiary: 40 x 51 x 91 cm
• waga: 60 kg

cena specjalna 8 500,00 zł netto

S GV STP005NG
urządzenie do obsługi klimatyzacji HANDY 1234YF STARLINE

• wyświetlacz graficzny
• wbudowana baza danych pojazdów (osobowe, ciężarowe, agro)
• ustawienie długości węża
• ustawienie dozowania olejów i dodatków
• dostosowanie lepkości oleju
• manometr ciśnienia w butli
• wbudowany port USB do aktualizacji bazy danych 

i oprogramowania
• edycji danych pojazdów (R, km)
• drukarka
• menu wielojęzyczne
• 2 wentylatory

Parametry techniczne:
• przechowywanie czynnika chłodniczego: 10 kg
• pompa próżniowa: 72l/min
• wydajność sprężarki: 300g/min
• wymiary: 40 x 51 x 91 cm
• waga: 60 kg

cena specjalna 8 900,00 zł netto

S GV STP007D
urządzenie do obsługi klimatyzacji DUAL GAS R134 1234YF STARLINE

• jasny wyświetlacz graficzny
• 3 pojemniki na olej z wagami elektronicznymi
• wbudowana baza danych pojazdów (osobowe, ciężarówki, agro)
• ustawienie długości węża
• ustawienie dozowania olejów i dodatków
• dostosowanie lepkości oleju
• manometry ciśnienia w obu butlach
• wbudowany port USB do aktualizacji bazy danych i oprogramowania
• edycji danych pojazdów (R, km)
• drukarka
• dwa wentylatory
• menu wielojęzyczne

Parametry techniczne:
• przechowywanie czynnika chłodniczego 2 x 10 kg
• długość węża 3 m
• pompa próżniowa 100l/min
• wymiary: 112 x 70 x 50 cm
• waga: 95 kg

cena specjalna 15 000,00 zł netto
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MM 007950015200
ALASKA START-stacja napełniania automat R134a

Funkcje ALASKA START:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych 
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie 
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie 
• pomiar ilości odzyskanego czynnika 
• test obecności resztek czynnika w układzie 
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej 
• test szczelności układu (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem 

azotu) 
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilości 

założonej przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową 
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów 
• możliwość pracy w trybie manualnym 
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów 
• nieskomplikowany i tani serwis

Dane szczegółowe:
• czynnik chłodzący: R134a 
• waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10g 
• próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5 
• pojemność operacyjna: zbiornik - 10 Kg R134a 
• filtr o złożonym o sicie molekularnym oraz mechaniczny 

z cienkiej siatki 
• pompa próżniowa 70 l/min 
• maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• pojemność skokowa sprężarki: 300g/min 
• przewody 3m 
• drukarka termiczna (opcja)

cena specjalna 9 500,00 zł netto

MM 007950015210
ALASKA START HFO-stacja napełniania automat (1234yf)

Funkcje ALASKA START HFO:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych 
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie 
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• pomiar ilości odzyskanego oleju 
• test obecności resztek czynnika w układzie 
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej 
• test szczelności układu (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem 

azotu) 
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilości 

założonej przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową 
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów 
• możliwość pracy w trybie manualnym 
• możliwość płukania układu czynnikiem 
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów 
• nieskomplikowany i tani serwis
• identyfikacja czynnika (opcja) 

Dane szczegółowe:
• czynnik chłodniczy: R1234yf 
• waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10g
• waga na zużyty olej - Dokładność +/- 1 g 
• próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5 
• pojemność operacyjna: zbiornik - 7 Kg R134a/1234yf 
• filtr o złożonym o sicie molekularnym oraz mechaniczny 

z cienkiej siatki 
• pompa próżniowa 70 l/min
• maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• pojemność skokowa sprężarki: 300g/min 
• przewody 3m z możliwością wydłużenia 
• drukarka termiczna (opcja)
• identyfikator czynnika (opcja)

cena specjalna 10 500,00 zł netto
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MM 007950015220
ALASKA BUS-stacja napełniania automat R134a 
(konwersja na 1234yf), butla 25kg, LCD

Funkcje ALASKA BUS:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie 
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie 
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• pomiar ilości odzyskanego oleju 
• test obecności resztek czynnika w układzie 
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej 
• test szczelności układu (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem 

azotu) 
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilości 

założonej przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową 
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym 
• możliwość płukania układu czynnikiem 
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem (opcja) 
• nieskomplikowany i tani serwis

Dane szczegółowe:
• czynnik chłodniczy: R134a 
• waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10g 
• próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5 
• pojemność operacyjna: zbiornik 27,2 lt - 25 Kg R134a 
• filtr o złożonym o sicie molekularnym oraz mechaniczny 

z cienkiej siatki 
• pompa próżniowa 226l/min 
• maksymalne podciśnienie 0,05 mbar 
• przewody 5m
• pojemność skokowa sprężarki: 500g/min 
• drukarka termiczna

cena specjalna 12 000,00 zł netto

MM 007950015230
ALASKA PREMIUM-stacja napełniania automat R134a 
(konwersja na 1234yf), butla 25kg, LCD

Funkcje urządzenia :
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych 
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie 
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie 
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie 
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej 
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk oleju w ilości założonej przez 

obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową 
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów 
• możliwość pracy w trybie manualnym 
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta 

wydruku 
• możliwość płukania układu czynnikiem 
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem 
• bilans czynnika in/out
• nieskomplikowany i tani serwis 
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
• możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB 
• możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik 

ciśnienia w stacji 
• możliwość konwersji na czynnik R1234yf 

Dane szczegółowe:
• czynnik chłodniczy: R134a/1234yf 
• waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10g 
• wagi elektroniczne oleju świeżego/zużytego dokładność +/- 1g
• próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
• przewody 3m 
• manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6 
• pojemność wewnętrznego zbiornika : 25kg/27l 
• pojemność skokowa sprężarki: 300g/min 
• wydajność pompy: 100 l/min 
• stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar 
• filtr o złożonym o sicie molekularnym 
• filtr mechaniczny z cienkiej siatki 
• drukarka termiczna

cena specjalna 12 500,00 zł netto
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MM 007950015240
ALASKA PREMIUM HFO-stacja napełniania automat 1234yf, butla 12kg, LCD

Funkcje urządzenia:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych 
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie 
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie 
• pomiar ilości odzyskanego czynnika 
• test obecności resztek czynnika w układzie 
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej 
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk oleju w ilości założonej przez 

obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową 
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów 
• możliwość pracy w trybie manualnym 
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta 

wydruku 
• możliwość płukania układu czynnikiem 
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem 
• bilans czynnika in/out 
• nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
• Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB
• Możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik 

ciśnienia w stacji
• Identyfikacja czynnika chłodzącego (opcjonalnie)

Dane szczegółowe:
• czynnik chłodniczy: R1234yf 
• waga elektroniczna czynnika chłodzącego:  

dokładność +/- 10 g 
• wagi elektroniczne oleju świeżego/zużytego dokładność +/- 1g 
• próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0 
• manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6 
• pojemność wewnętrznego zbiornika : 10 kg 
• pojemność skokowa sprężarki: 300g/min 
• przewody 3m 
• wydajność pompy: 100 l/min 
• stopień końcowej próżni: 5 Pa - 0.05 mbar 
• filtr o złożonym o sicie molekularnym 
• filtr mechaniczny z cienkiej siatki 
• drukarka termiczna

cena specjalna 13 500,00 zł netto

MM 099994910040
cena specjalna 500,00 zł netto

przedłużenie obsługi serwisowej o 12 miesięcy  
stacje do klimatyzacji wszystkie

XT AC STATION R134
urządzenie do obsługi klimatyzacji AC STATION R134 10kg XT

• czynnik chłodniczy R134a
• moc sprężarki 1060 w / 400g/min
• cykl pracy automatyczny/manualny
• pompa próżniowa 100-113l/min (50-60 hz)
• baza danych 
• zawiera zbiornik gazu 12 kg
• wyświetlacz graficzny LCD 240x64
• próżnia końcowa 0,2 Mbar/20Pa
• drukarka zawiera 
• wymiary 58x55x110 cm
• dokładność wagi do ważenia czynnika chłodniczego  

od -5 do +5 g 
• waga 54-64 kg

Jednostka, która została zaprojektowana tak aby zapewnić 
maksymalną wydajność w eksploatacji układów A / C z czynnikiem 
chłodniczym R143a. Urządzenie wyposażone jest w przyjazny dla 
użytkownika graficzny ekran, automatyczny cykl roboczy, nie posiada 
manualnych zaworów. Możliwe jest płukanie układu klimatyzacji 
za pomocą czynnika chłodniczego oraz sprawdzanie szczelności 
układu z użyciem azotu. Urządzenie może obsługiwać samochody 
hybrydowe i elektryczne.

cena specjalna 8 500,00 zł netto
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V 625201
urządzenie do obsługi klimatyzacji CLIM FILL EASY R-134 10kg VALEO

Główne funkcje: 
• 100% automatyczna 
• automatyczny odzysk i regeneracja czynnika 
• automatyczna separacja i dozowanie oleju 
• baza danych Autodata 
• zintegrowana drukarka 

Opcje: 
• ekologiczne złącze ClimFill ® Lock 
• zestaw do płukania 
• zestaw do wykrywania nieszczelności azotem (bez butli) 
• możliwość zastosowania przewodów 4.5m 

Charakterystyka Easy 
• Pojemność zbiornika 9 kg 
• Ilość czynnika na dnie zbiornika 1,5 kg 
• Pojemność operacyjna 7 kg 
• Pojemność użytkowa 5,5 kg 
• Max. ciśnienie zbiornika 18 bars 
• Pompa próżniowa 50l/min 
• Długość przewodów 3 m 

cena specjalna 9 000,00 zł netto

V 710297
urządzenie do obsługi klimatyzacji CLIM FILL EASY HFO 1234YF 10kg VALEO

Główne funkcje
• 100% automatyczna 
• automatyczny odzysk i regeneracja czynnika 
• automatyczna separacja i dozowanie oleju 
• automatyczne dozowanie oleju 
• baza danych Autodata wbudowana jako standard 
• zintegrowana drukarka 
• ekologiczne złączę ClimFill ® Lock 

Charakterystyka Easy HFO 
• pojemność zbiornika 9 kg 
• ilość czynnika na dnie zbiornika 1,3 kg 
• pojemność operacyjna 6,3 kg 
• pojemność użytkowa 4,8 kg 
• max. ciśnienie zbiornika 18 bars 
• pompa próżniowa 50l/min 
• długość przewodów 3 m 

cena specjalna 10 500,00 zł netto
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V 625202
urządzenie do obsługi klimatyzacji CLIM FILL PRO R-134 20kg VALEO

Główne funkcje: 
• 100% automatyczna 
• ekologiczne złącze ClimFill ® Lock 
• automatyczny odzysk i regeneracja czynnika 
• automatyczna separacja i dozowanie oleju Charge of tracer 
• zawiera bazę pojazdów w odniesieniu do ilości czynnika opartą na 

danych Autodata 
• zintegrowana drukarka 
• kompatybilne z olejem POE do sprężarek elektrycznych 

Opcje: 
• zestaw do płukania 
• zestaw do wykrywania nieszczelności azotem (dostarczana bez butli) 
• raport procesów i raport stanu płynów 
• możliwość zastosowania przewodów 4.5m 

Charakterystyka Pro 
• Pojemność zbiornika 18 kg 
• Ilość czynnika na dnie zbiornika 2 kg 
• Pojemność operacyjna 12.5 kg 
• Pojemność użytkowa 10.5 kg 
• Max. ciśnienie zbiornika 18 bars 
• Pompa próżniowa 50 l/min* 
• Długość przewodów 4,5 m 

cena specjalna 12 500,00 zł netto

V 625295
urządzenie do obsługi klimatyzacji CLIM FILL PRO HFO 1234YF 20kg VALEO

Główne cechy: 
• 100% automatyczny 
• ekologiczne złącze ClimFill ® Lock 
• automatyczny odzysk i regeneracja czynnika 
• automatyczna separacja i dozowanie oleju 
• zawiera bazę pojazdów w odniesieniu do ilości czynnika opartą na 

danych Autodata 
• zintegrowana drukarka 
• kompatybilne z olejem POE do sprężarek elektrycznych 

Opcje: 
• zestaw do płukania 
• raport procesów i raport stanu płynów 
• możliwość zastosowania przewodów 4.5m 

Charakterystyka Pro HFO 
• pojemność zbiornika 16,3 kg 
• ilość czynnika na dnie zbiornika 1,8 kg 
• pojemność operacyjna 11,4 kg 
• pojemność użytkowa 9,4 kg 
• max. ciśnienie zbiornika 18 bars 
• pompa próżniowa 50 l/min* 
• długość przewodów 4,5 m 

cena specjalna 13 500,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/860752.html?query=V+625202&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-obslugi-klimatyzacji-clim-fill-pro-r-134-20kg-szt-valeo&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/948306.html?query=V+625295&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-obslugi-klimatyzacji-clim-fill-pro-hfo-1234yf-20kg-szt-valeo&page=1
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STARLINE STARLINE HANDY R-134 S GV STP005 R-134a 72 10 3

STARLINE STARLINE HANDY 1234YF S GV STP005NG 1234YF 72 10 3

STARLINE
STARLINE DUAL GAS R-134, 

1234YF
S GV STP007D

R-134a/ 
1234YF

100 2 x 10 3

MAGNETI 
MARELLI

ALASKA START MM 007950015200 R-134a 70 10 3 OPCJA

MAGNETI 
MARELLI

ALASKA START HFO MM 007950015210 1234YF 70 10 3 OPCJA OPCJA

MAGNETI 
MARELLI

ALASKA BUS MM 007950015220
R-134a lub 

1234YF
226 25 5 OPCJA OPCJA

MAGNETI 
MARELLI

ALASKA PREMIUM MM 007950015230 R-134a 100 25 3 OPCJA

MAGNETI 
MARELLI

ALASKA PREMIUM HFO MM 007950015240 1234YF 100 25 3 OPCJA

XT XT AC STATION R-134 XT AC STATION R134 R-134a 100 12 3

VALEO CLIM FILL EASY V 625201 R-134a 50 10 3

VALEO CLIM FILL EASY HFO V 710297 1234YF 50 10 3

VALEO CLIM FILL PRO V 625202 R-134a 20 50-100 4,5 OPCJA

VALEO CLIM FILL PRO HFO V 625295 1234YF 18 50-100 4,5 OPCJA
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MM 007935090895 cena specjalna 95,00 zł nettobaza danych 2018/2019 książkowa

MM 007935090891
cena specjalna 99,00 zł nettoupgrade bazy danych USB dla  

Ct Top Next/Ct Top Maxi 2019

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935090890 upgrade bazy danych stacji Clima Tech 

Top 2019 - karta pamięci
420,00 zł

MM 007935090880 upgrade bazy danych stacji Clima Tech 
Plus/Hd Next 2019 - karta pamięci

420,00 zł

MM 007935090870 upgrade bazy danych stacji Clima Tech 
Mobile/Evolution/Alaska Start 2019 - karta 
pamięci

420,00 zł

MM 007935096230

cena specjalna 110,00 zł netto

zbiorniczek na świeży olej/kontrast  
Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next/Alaska

MM 007935097100

cena specjalna 99,00 zł netto

zbiorniczek na zużyty olej  
Clima Tech Plus/Hd/Evo/  
(nie pasuje do Ct Top Next)

MM 007935090915

cena specjalna 50,00 zł netto

zbiorniczek na zużyty olej Clima Tech 
Top/Plus/Hd Next/Alaska  
(twardy, plastikowy, okrągły)

MM 007950013570
cena specjalna 50,00 zł netto

zbiorniczek na świeży zużyty olej Matic/
Plus stary/Mobile (okrągły)
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/828535.html?query=MM+007935090890&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-karta-update-aktualizacja-clima-tech-top-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883587.html?query=MM+007935090880&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-karta-update-aktualizacja-tech-plus-hd-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/875940.html?query=MM+007935090870&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-karta-update-bazy-danych-stacji-clima-tech-mobile-evolution-2014-karta-pamieci-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/861084.html?query=MM+007935090895&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-baza-danych-klimatyzacja-ksiazkowa-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/829165.html?query=MM+007935090891&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-karta-update-aktualizacja-tech-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/763152.html?query=MM+007935096230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zbiorniczek-na-swiezy-olej-kontrast-clima-tech-plus-hd-evo-top-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883588.html?query=MM+007935097100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zbiorniczek-na-zuzyty-olej-clima-tech-plus-hd-evo-nie-pasuje-do-top-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827987.html?query=MM+007935090915&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zbiorniczek-na-zuzyty-olej-clima-tech-top-plus-hd-next-twardy-plastikowy-okragly-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/688897.html?query=MM+007950013570&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zbiorniczek-oleju-bez-wtyku-do-stacji-klimatyzacji-clima-tech-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950015690

cena specjalna 6 999,00 zł netto

analizator gazu do stacji klimatyzacji 
Alsaka Start HFO/Alaska Premium 
HFO

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935090860 kit do konwersji stacji na czynnik R134A 

z czynnika R1234YF linia „Next”
1 999,00 zł

MM 007935090865 kit do konwersji stacji na czynnik R1234YF 
z czynnika R134A linia”Next”+Alaska 
Premium

1 999,00 zł

MM 007950015580 kit do konwersji stacji na czynnik R1234YF 
z czynnika R134A Alaska Start HFO/Alaska 
BUS

999,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935090760 pas grzewczy na butlę 12,5 L Clima Tech 

Plus/Hd/Evo/Top/Next/Alaska
300,00 zł

MM 007935090770 pas grzewczy na butlę 27,2 L Clima Tech 
Plus/Hd/Evo/Top/Next/Alaska

300,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935096320 drukarka do stacji Evolution Plus/Hd/Next/

Alaska Start
899,00 zł

MM 007950015510 drukarka do stacji Alaska Start HFO/
Alaska BUS

800,00 zł

MM 007950024110
cena specjalna 145,00 zł netto

zestaw serwisowy (filtr+olej) do 
stacji Mm6F / Mm7F
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/865928.html?query=MM+007935090860&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kit-do-konwersji-stacji-magneti-na-czynnik-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742323.html?query=MM+007935090865&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kit-do-konwersji-stacji-na-czynnik-r1234yf-z-czynnika-r134a-linia-next-alaska-premium-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742324.html?query=MM+007950015580&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kit-do-konwersji-stacji-na-czynnik-r1234yf-z-czynnika-r134a-alaska-start-hfo-alaska-bus-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/865427.html?query=MM+007935090770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pas-grzewczy-na-butle-27-2-l-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/865426.html?query=MM+007935090760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pas-grzewczy-na-butle-12-5-l-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/828581.html?query=MM+007935096320&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-drukarka-do-stacji-klimatyzacji-tech-plus-hd-mobile-alaska-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742325.html?query=MM+007950015510&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-drukarka-do-stacji-alaska-start-hfo-alaska-bus-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755284.html?query=MM+007950024110&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-serwisowy-mm6f-mm7f-maly-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/692613.html?query=MM+007950015690&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-analizator-gazu-do-stacji-klimatyzacji-alsaka-start-hfo-alaska-premium-hfo-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950024130

cena specjalna 180,00 zł netto

zestaw serwisowy (filtr+olej) stacje 
Magneti Mareli wszytskie modele  
(oprócz MM7F), Bosch ACS 500, 
450, 400, Silvertronic, Tronic, 
Delphi-seria Refmatic

S GV NDP25CR
cena specjalna 150,00 zł netto

filtr osuszacz do stacji Starline 
Handy, Dual Gas R134 / 1234yf

V 710218
cena specjalna 245,00 zł netto

filtr osuszacz Clim Fill Easy Valeo

V 710219
cena specjalna 410,00 zł netto

filtr osuszacz Clim Fill Pro Valeo

MM 007950025055

cena specjalna 109,00 zł netto

filtr do stacji Magneti Marelli, Bosch 
ACS 511, 450, 400, Silvertronic, Tronic, 
Delphi-seria Refmatic Ø76 mm długość 
230 mm przyłącza 3/8”

MM 007950025050
cena specjalna 150,00 zł netto

filtr Robinair Spx Valeo średnica 
76mm dł. 275mm

MM 007950025060

cena specjalna 150,00 zł netto

filtr Robinair Spx Valeo średnica 
90Mm Dł.294Mm, Gwint 1/4”x1/4” 
(ClimFill - Auto i Advance) ACS 
611,652,810
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/978618.html?query=S+GV+NDP25CR&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-s-gv-ndp25cr-filtr-do-stacji-starline-szt-starline&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/884138.html?query=V+710218&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-clim-fill-pro-szt-valeo&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/884139.html?query=V+710219&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-clim-fill-easy-szt-valeo&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742777.html?query=MM+007950024130&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-serwisowy-do-stacji-klimatyzacji-filtr-osuszacz-olej-do-pomp-zmywacz-uv-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/913593.html?query=MM+007950025055&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-magneti-bosch-delphi-srednica-76mm-dlugosc-230mm-przylacze-3-8-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/861560.html?query=MM+007950025050&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-robinar-spx-valeo-srednica-76mm-dlugosc-275mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/835143.html?query=MM+007950025060&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-valeo-robinar-spx-sr-90-dl-294mm-gwint-1-4-zamiennik-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025070
cena specjalna 120,00 zł netto

filtr texa średnica 76mm dł.240 mm 
gwint 3/8”x 3/8” (seria 6xx)

MM 007950025560

cena specjalna 125,00 zł netto

filtr do urządzeń texa średnica 
76mm dł.240mm, gwint 
3/8”x3/8”(seria 7xx)

MM 007950025900

cena specjalna 150,00 zł netto

filtr robinair średnica 76mm 
dł.235mm gwint 3/8” (ACS 511, 
Robinair AC690 AC595)

MM 007950025920

cena specjalna 105,00 zł netto

filtr do BrainBee (BrainBee 
CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 
9000BUS, CLIMA FILL PROFI, 
CLIMA FILL MAXI)

MM 007950025930

cena specjalna 105,00 zł netto

filtr do BrainBee średnica 76mm 
dł.160mm, gwint 1/4”x1/4” (Brain Bee 
CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA 
FILL EASY)

MM 007935090850
cena specjalna 657,62 zł netto

złącze zabezpieczające do azotu 
do stacji Next

MM 007950015045
cena specjalna 120,00 zł netto

pokrowiec na stację Clima Tech/Air 
Check/Ct Next
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/861561.html?query=MM+007950025560&vin=&slug=filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-texa-konfort-seria-7xx-zamiennik&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/870799.html?query=MM+007950025900&vin=&slug=filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-robinair-srednica-76mm-dl-235mm-gwint-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/870792.html?query=MM+007950025920&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-brainbee-dml-303-3-8-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/870794.html?query=MM+007950025930&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-brainbee-dml-304-srednica-76mm-dl-160mm-gwint-1-4-cala-023z00-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/783991.html?query=MM+007935090850&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-azotu-adapter-do-stacji-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755272.html?query=MM+007950015045&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pokrowiec-na-stacje-clima-tech-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/860847.html?query=MM+007950025070&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-osuszacz-do-stacji-klimatyzacji-texa-konfort-seria-6xx-srednica-76mm-dlugosc-240mm-zlacze-3-8-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007935090835
cena specjalna 800,00 zł netto

kit do obsługi pojazdów 
hybrydowych do Ct Plus/Hd Next

MM 007950024060
zestaw do płukania układów klimatyzacji do stacji Air Check/Clima Tech/Alaska

cena specjalna 600,00 zł netto

MM 007935090940
identyfikator gazu R134A

W obecnej chwili na rynku motoryzacyjnym można odnaleźć czynniki 
chłodnicze o różnej jakości. Aby zapobiec uszkodzeniu systemu 
klimatyzacji w samochodzie lub stacji obsługowej klimatyzacji, zaleca 
się kontrolę jakości czynnika. Mini ID jest w stanie zweryfikować jakość 
czynnika R134a pod kątem zbyt dużej zawartości powietrza jak również 
zanieczyszczeń propanem lub butanem.

• waga: 0.8 kg 
• obsługiwane czynniki: R134a (Tetraflouroethane) 
• tolerancja: Poprawny/Niepoprawny - 95% Czystego R134a 
• certyfikaty: SAE J1771 and CE 
• interfejs użytkownika: Membranowe przyciski z diodami 

sygnalizującymi 
• metoda kalibracji: Manualna pompka 
• temperatura przechowywania: -10°C to +50°C 
• temperatura pracy: +10°C to +45°C 

cena specjalna 3 500,00 zł netto

MM 007935021060
identyfikator gazu R1234yf

Identyfikator gazu R1234yf to urządzenie wykrywające rodzaj gazu 
sprawdzając czy podawany czynnik to R1234yf używane podczas 
serwisu i pracach związanych z obsługą układu klimatyzacji w pojazdach 
samochodowych. 

Dane techniczne: 
• wykrywany czynnik: R1234yf 
• dopuszczalna czystość czynnika: 98% 
• dokładność pomiaru: 95% 
• zasilanie: 12V DC 
• próbkowany czynnik w postaci czystego czynnika bez oleju 
• ciśnienie na wejściu: 1,38Bar - 20,70Bar 
• temperatura pracy: 10-45°C 

cena specjalna 3 500,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883626.html?query=MM+007935090835&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kit-do-obslugi-pojazdow-hybrydowych-do-plus-hd-next-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755279.html?query=MM+007950024060&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-do-stacji-air-check-clima-tech-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883627.html?query=MM+007935090940&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-identyfikator-czynnika-gazu-r134a-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/948378.html?query=MM+007935021060&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-identyfikator-czynnika-gazu-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007935021070
identyfikator i analizator czynnika RefPro 4 Basic (R134a, 1234yf)

• szybkie i dokładne określenie czystości czynnika 
• wyświetlanie stężenia procentowego 
• R22, HC i inne 
• łatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testów 
• aktualizacja poprzez port USB 
• zwiększona odporność na olej (wymienny ogranicznik oleju) 

Specyfikacja: 
• testowane czynniki: R1234yf, R134a 
• dokładność pomiarowa: (+/-) 1.0% 
• wyświetlane stężenie procentowe: R1234yf, R134a HC, powietrze 
• zakres temperatury: 10°C do 50°C 
• zasilanie: 110/220 V 50/60 Hz 
• protokoły komunikacji: USB 2.0 
• interfejs użytkownika: LCD + 3 przyciski 
• certyfikaty: CE, SAE 
• integralna pompa kalibracji: TAK 
• zanieczyszczenie oleju: wymienny ogranicznik oleju 

cena specjalna 9 800,00 zł netto

S GV ST01.000.228
identyfikator i analizator czynnika 1234yf, z drukarką Spin

Analizator gazu klimatyzacji 1234yf z drukarką termiczną - Spin Neutronics, 
identyfikator czynnika klimatyzacji samochodowej.
Spin Neutronics - analizator czynników chłodzących - % wskazanie 
zawartości 1234yf, r134a, HC, powietrza, wilgoci
Analizator czynnika chłodniczego Spin Neutronics 1234yf wykorzystuje 
najnowocześniejszą technologię podczerwieni (NDIR), aby zapewnić 
szybką analizę czynników chłodniczych. Urządzenie jest zaprojektowane 
do dokładnej analizy R-1234yf, może identyfikować R-1234yf, R-134a, HC, 
wilgoci i powietrza jako zanieczyszczenia. Wykrywa nawet niebezpieczne 
nielegalne zamienniki i mieszanki, w tym propan i butan.

• ciekłokrystaliczny wyświetlacz: 3,5”, 128 x 64 Pix
• zasilanie: 12V DC - 100/240V
• wewnętrzna komora płucząca
• wskazania % zawartości 1234yf, r134a, HC (węglowodory), wilgoci 

i powietrza w badanym gazie
• wilgotność podczas pracy: 0-95% RH bez kondensacji
• temperatura pracy: 10 ° C do 50 ° C
• gwarancja: 1 rok
• protokoły bezpieczeństwa: SAE J2912, CE, UL

cena specjalna 7 900,00 zł netto

S GV ST01.000.262
identyfikator i analizator czynnika 1234yf + R-134, z drukarką Spin

cena specjalna 9 000,00 zł netto

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/688032.html?query=MM+007935021070&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-identyfikator-i-analizator-czynnika-refpro-4-basic-r134a-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/692773.html?query=S+GV+ST01.000.228&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-identyfikator-i-analizator-czynnika-1234yf-z-drukarka-spin-szt-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742034.html?query=S+GV+ST01.000.262&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-identyfikator-i-analizator-czynnika-1234yf-r-134-z-drukarka-spin-szt-warsztat&page=1


MM 007935021080
identyfikator i analizator czynnika RefPro 4 z drukarką (R134a, 1234yf)

• szybkie i dokładne określenie czystości czynnika 
• wyświetlanie stężenia procentowego R1234yf, 
• R134a, R22, HC i inne • R22 i węglowodory 
• łatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testów 
• aktualizacja poprzez port USB 
• zwiększona odporność na olej (wymienny ogranicznik oleju) 

Specyfikacja: 
• testowane czynniki: R1234yf, R134a 
• dokładność pomiarowa: (+/-) 1.0% 
• wyświetlane stężenie procentowe: R1234yf, R134a, HC, powietrze 
• zakres temperatury: 10°C do 50°C 
• zasilanie: 110/220 V 50/60 Hz 
• protokoły komunikacji: USB 2.0 
• interfejs użytkownika: LCD + 3 przyciski 
• certyfikaty: CE, SAE 
• integralna pompa kalibracji: TAK 
• zanieczyszczenie oleju: wymienny ogranicznik oleju” 

cena specjalna 10 500,00 zł netto

MM 007935021090
identyfikator i analizator czynnika RH-700 z drukarką (R134a, 1234yf, r22, r407 ECT...)

cena specjalna 21 000,00 zł netto

MM 007935020020 cena specjalna 180,64 zł nettofiltr do Ultima

MM 007935020030
cena specjalna 24,46 zł netto

papier termiczny do analizatorów Ultima

MM 007935030130
lampa warsztatowa obrotowa 0,9W COB LED + przednie oświetlenie 0,9W UV mini

Funkcje i specyfikacje: 
• 0.9W przednie COBLED zapewniają 90-110 lumenów 
• górna dioda LED z UV, 395~410um 
• funkcja obrotu o 120 stopni 
• magnes w dolnej części uchwytu 
• haki typu „nest” w dolnej/górnej części uchwytu 
• gniazdo ładowania ze wskaźnikiem poziomu 
• 2.5-3 godzin pracy 
• z kablem mini-USB 

cena specjalna 92,00 zł netto
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MM 007935030020
lampa warsztatowa obrotowa 3W COB LED + przednie oświetlenie UV

Lampy warsztatowe Magneti Marelli posiadają gumowaną i odporną na 
uderzenia obudowę z klasą szczelności IP54 dodatkowo wiele ciekawych 
i ułatwiających pracę rozwiązań:
• wskaźnik naładowania 
• podstawa z magnesem 
• łamanie 120 
• haczyki 
• dioda led z UV 3W+UV Lampa obrotowa 

Funkcje i specyfikacja: 
• 3W przednie COBLED zapewniają >240 lumenów 
• górna dioda LED z UV, 395~410um 
• funkcja obrotu o 120 stopni 
• magnes w dolnej części uchwytu 
• haki typu „nest” w dolnej/górnej części uchwytu 
• gniazdo ładowania ze wskaźnikiem poziomu 
• 2-3 godzin pracy 
• 3-4 godzin ładowania 
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB 

cena specjalna 185,00 zł netto

LEN 334542

cena specjalna 70,00 zł netto

lampa warsztatowa UV + okulary 
do wykrywania nieszczelności 
w układach klimatyzacji Lena

FOR 902G10
cena specjalna 165,00 zł netto

narzędzia lampa UV + okulary Force

PH LPL34UVX1

cena specjalna 200,00 zł netto

lampa warsztatowa led inspection 
rch31 + UV bezprzewodowa Philips

MM 007935090120
cena specjalna 377,40 zł netto

lampa UV 12V/50W + olej 
z UV + zmywacz UV
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MM 007950024700 cena specjalna 357,00 zł nettolampa UV 100 W

MM 007950025190
cena specjalna 508,98 zł netto

lampa UV 50W z ładowarką 
i okularami

MM 007936210750
zestaw do wykrywania nieszczelności do układów hybrydowych i czynników R134a/
R1234yf

W zestawie: 
• dozownik do kontrastu/oleju manualny 
• lampa UV 50 W 
• okulary UV 

cena specjalna 499,00 zł netto

MM 007950025280 cena specjalna 30,00 zł nettookulary ochronne UV

MM 007935063040
urządzenie do wysterowywnia zaworów Pwm-Clima Tester

MM vcomp służy jako bezpośrednie zasilanie w energię zaworu 
regulacyjnego do wszystkich bezsprzęgłowych, bezpośrednio 
napędzanych sprężarek klimatyzacyjnych z zewnętrzną regulacją 
wydajności bez konieczności utworzenia połączenia z instalacją 
elektryczną pojazdu. Format przyjazny dla użytkownika umożliwia 
znaczącą oszczędność czasu podczas diagnozy urządzeń 
klimatyzacyjnych. Za pomocą MM vcomp możecie Państwo rozszerzyć 
spektrum wykonywanej przez Państwa diagnozy instalacji klimatyzacji. 

Dane techniczne: 
• zasilanie elektryczne: 11-15 V 
• zakres temperatur: -10°C do +40°C 
• temperatura przechowywania: -20°C do +50°C 
• prąd pobierany: maksymalnie 3A 
• wydajność sterowania sprężarką: 3%-100% 
Obecnie obsługiwane modele: 
Denso: 
• 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17 
Sanden: 
• PXE13, PXE16 

cena specjalna 899,00 zł netto

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883631.html?query=MM+007950025190&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lampa-uv-50w-z-ladowarka-i-okularami-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/761179.html?query=MM+007950024700&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-wykrywacz-nieszczelnosci-lampa-uv-100w-12v-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537170.html?query=MM+007936210750&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-wykrywania-niszczelnosci-do-ukladow-hybrydowych-i-czynnikow-r134a-r1234yf-z-lampa-12v-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882678.html?query=MM+007950025280&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-okulary-ochronne-uv-do-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/957030.html?query=MM+007935063040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-wysterowywnia-zaworow-pwm-clima-tester-sprezarek-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1


S DG STOM02
urządzenie ozonujace generator ozonu Starline

cena specjalna 929,00 zł netto

MST 003876
urządzenie ozonujace generator ozonu bez timera Mastermot

cena specjalna 159,00 zł netto

MST 006145
urządzenie ozonujace generator ozonu 50l/min wydajność 10g/h szt Mastermot

cena specjalna 1 090,00 zł netto

MM ST4018045
urządzenie ozonujące generator ozonu Ozon-Maker

Urządzenie, jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą 
alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako bardzo silny utleniacz 
usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie 
usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach podłogowych 
i  na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy. 
W zależności od wielkości kabiny pojazdu i stopnia jej zanieczyszczenia, 
urządzenie posiada możliwość wyboru trybu i czasu pracy (5, 10, 15, 30, 60 
minut). W przypadku autobusów, zaleca się wykorzystanie kilku urządzeń 
typu Ozon Maker. Ozon (O3) znajduje się w powietrzu atmosferycznym, 
gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. 
Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko ulega 
rozkładowi. Rozkład przyśpiesza wzrost temperatury, wilgotności 
i  zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż 
w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach 
ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, 
a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkiem 
utleniającym, dużo silniejszym od tlenu. Rozpada się na cząsteczkę tlenu 
i tlen atomowy.

Ze względu na swoje bardzo silne właściwości utleniające ma duże 
zastosowanie w przemyśle. 
• wymiary: 320 x 220 x 95 mm. 
• zasilanie: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W 
• wydajność urządzenia: 3 l/min. 
• produkcja Ozonu: 1 g/h 
Dzięki swojej kompaktowej budowie i długiemu przewodowi 
wyprowadzającemu ozon z urządzenia, usuwanie zanieczyszczeń 
jest wyjątkowo łatwe. Umieszczenie końcówki przewodu, 
zakończonego sondą, w pożądanym miejscu kabiny lub miejscu filtra 
przeciwpyłowego nie stwarza żadnych problemów. 
• łatwy w obsłudze 
• usuwa wszystkie zanieczyszczenia 
• usuwa wilgoć 
• eliminuje nieprzyjemne zapachy 
• prosty i przyjazny dla środowiska sposób działania 
• eliminuje koszty związane ze stosowaniem i utylizacją środków 

chemicznych

cena specjalna 1 300,00 zł netto
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MM 007936210010
urządzenie ozonujące generator ozonu MX4000

Urządzenie MX4000 jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza 
nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako bardzo silny 
utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. 
Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach 
podłogowych i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne 
zapachy oraz grzyby, bakterii i wirusy , które mogą zagrażać naszemu 
zdrowiu. Urządzenie dzięki wysokiej wydajności - ponad 4000 mg/h 
sprawdza się doskonale w przypadku np: autobusów oraz większych 
kubaturowo kabin pojazdów, jak również pozwala na szybsze odkażanie 
kabin „osobówek”. Ozon (O3) znajduje się w powietrzu atmosferycznym, 
gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. 
Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko ulega 
rozkładowi. Rozkład przyśpiesza wzrost temperatury, wilgotności 
i  zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż 
w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach 
ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, 
a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkiem 
utleniającym, dużo silniejszym od tlenu. 

• wydajność generatora ozonu: 4000 mg/h 
• wydajność pompy wewnętrznej: 10-15 l/min 
• programowalne stany licznika: 1-60 min 
• ciśnienie wytwarzane przez pompę: 17 Kpa 
• środowisko pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń 

bez gazów powodujących korozję 
• warunki atmosferyczne pracy: 100±4 Kpa 
• zakres temperatur środowiska pracy: 5-40°C 
• wilgotność względna środowiska pracy: ≤80% 
• metoda generowania ozonu: wyładowania koronowe 
• średnica przewodu wylotowego: 8mm 
• zasilanie: AC 220-240V 50Hz 

cena specjalna 1 550,00 zł netto

MM 007936211125
urządzenie ultradźwiekowe Bactoban

Bactoban - to innowacyjne urządzenia do czyszczenia klimatyzacji 
w  autach osobowych, maszynach rolniczych, maszynach budowlanych 
i ciężarówkach przy pomocy substancji chemicznych. 
BACTOBAN jest wydajnym urządzeniem ultradźwiękowym do 
odświeżania układów klimatyzacji oraz kabin pojazdów, zaprojektowanym 
by przy pomocy ultradzięków, rozbijać specjalnie wyprodukowany płyn 
odkażający do postaci pary, której cząsteczki mają od 2 do 3 mikronów. 
Parametry: 
• napięcie zasilania 230V 
• wydajność >300 ml/h 
• temperatura pracy 5°C - 55°C 
• średnica kropel 2-3μm 
• sygnalizacja dźwiękowa procesów 
• panel sterujący 
• zabezpieczenie przed przegrzaniem 
• zabezpieczenie przed niskim poziomem płynu 
• możliwość stosowania wszystkich dostępnych płynów na rynku 

W skład zestawu wchodzi: 
• urządzenie do odgrzybiania 
• komin wylotowy 
• urządzenia 
• przewód zasilający 
• gwarancja 24 miesiące 
• instrukcja obsługi 

• opakowanie 
• deklaracja CE 

cena specjalna 1 400,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693176.html?query=MM+007936211125&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-ultradzwiekowe-bactoban-new-urzadzenie-do-odgrzybiania-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/884074.html?query=MM+007936210010&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-ozonujace-generator-ozonu-ozonator-m-mx4000-4g-h-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025340
urządzenie ultradźwiekowe Air Cleaner 

cena specjalna 950,00 zł netto

MM 007941000201
urządzenie ultradźwiekowe Air Cleaner +24 opakowania płynu odkażającego sosna

cena specjalna 1 300,00 zł netto

 

TW 6710 0847
pistolet do odgrzybiania czyszczenia dezynfekcji klimatyzacji Forch

cena specjalna 294,00 zł netto
 

TW 6710 0845
środek płyn do odgrzybiania czyszczenia dezynfekcji klimatyzacji Forch 

cena specjalna 200,00 zł netto

 

MM 007950025820
elektroniczny wykrywacz nieszczelności Hydrogen

cena specjalna 1 199,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/861071.html?query=MM+007941000201&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-ultradzwiekowe-air-cleaner-24-opakowania-srodka-odkazajacego-sosna-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/862166.html?query=TW+6710+0847&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pistolet-do-odgrzybiania-czyszczenia-dezynfekcji-klimatyzacji-forch-szt-technika-warsztatowa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/862167.html?query=TW+6710+0845&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-plyn-do-odgrzybiania-czyszczenia-dezynfekcji-klimatyzacji-forch-5l-technika-warsztatowa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883638.html?query=MM+007950025820&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-detektor-hydrogen-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/687995.html?query=MM+007950025340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-ultradzwiekowe-air-cleaner-new-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025830
elektroniczny wykrywacz nieszczelności do czynnika R1234Yf + czynniki HFC, R134A

Funkcje i specyfikacja:
• Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp. 
• czułość: H M L R22,134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok  

R-404A, 407C, 410A 4g/rok 20g/rok 40g/rok  
1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok 

• tryb alarmu: brzęczyk, pasek z diodami, wskaźnik trójkolorowy 
• używana moc: 4 baterie alkaliczne AA (6V DC) 
• długość przewodu: 40 cm (15.5”) 
• wymiar/waga: 173 x 66 x 56 mm (w przybliżeniu 400 g) 
• akcesoria: Baterie alkaliczne - 4 sztuki 
• instrukcja obsługi, flakon do kontroli wycieków, walizeczka do 

transportu 
• autonomia baterii: w przybliżeniu 7 godzin w razie normalnego 

użytkowania

Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy 
pomocy elektronicznej sondy sygnalizującej wyciek dżwiękowo lub 
wizualnie. 

cena specjalna 1 200,00 zł netto
 

MM 007950027000
elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynniki HFC, R134A, R1234yf, Hydrogen

• mikroprocesorowe sterowanie z zaawansowanym cyfrowym 
przetwarzaniem sygnału. 

• wielokolorowy wyświetlacz. 
• przełącznik wyboru wysokiej, średniej i niskiej czułości wykrywania 

wycieków. 
• wskaźnik niskiego poziomu baterii. 
• półprzewodnikowy czujnik gazu. 
• wykrywanie mieszanki 5% wodór (H2) + 95% azot (N). 
• futerał w komplecie . 
• 15,5” (40 cm) giętka sonda nierdzewna. 
• dołączone referencyjne źródło wycieku. 
• resetowanie stężenia otaczającego. 
• wentylator bezszczotkowy na prąd stały o wysokiej trwałości. 
• automatyczna kompensacja zera i tła. 

Specyfikacje 
• Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp. 
• Czułość: 
 
• Wykrywane gazy: Mieszanka 5% wodor (H2) + 95% azot (N). 
• Czułość: poniżej 5 ppm

cena specjalna 1 800,00 zł netto
 

MM 007950013850
elektroniczny wykrywacz nieszczelności z lampą UV gazy HFC (bez 1234yf)

cena specjalna 999,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883639.html?query=MM+007950025830&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-detektor-czynnik-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/951830.html?query=MM+007950027000&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-detektor-r-134a-1234yf-hydrogen-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/316787.html?query=MM+007950013850&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-detektor-w-klimatyzacji-z-lampa-uv-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950013840
elektroniczny wykrywacz nieszczelności gazy HFC (bez 1234yf)

cena specjalna 850,00 zł netto

MM 007950027360
elektroniczny wykrywacz nieszczelności do CO2

cena specjalna 2 300,00 zł netto

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950027010 czujnik do elektronicznego wykrywacza 

nieszczelności Hydrogen (007950025820)
250,00 zł

MM 007936210740 czujnik do elektronicznego wykrywacza 
nieszczelności R1234yf (007950025830)

200,00 zł

MM 007936211110 czujnik do elektronicznego wykrywacza 
nieszczelności uniwersalnego 
(007950027000)

300,00 zł

MM 007950014310
cena specjalna 50,00 zł netto

czujnik do wykrywacza 
nieszczelności

MM 430104017590
cena specjalna 62,00 zł netto

dioda UV do wykrywacza 
nieszczelności

MM 007950024970 cena specjalna 700,00 zł nettobutla z azotem 5L
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/961860.html?query=MM+007950027010&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-czujnik-do-elektronicznego-wykrywacza-nieszczelnosci-detektor-hydrogen-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742401.html?query=MM+007936210740&vin=&slug=czujnik-do-elektronicznego-wykrywacza-nieszczelnosci-r1234yf-007950025830&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/655171.html?query=MM+007936211110&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-czujnik-do-elektronicznego-wykrywacza-nieszczelnosci-uniwersalny-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/301506.html?query=MM+007950013840&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-detektor-w-klimatyzacji-bez-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742326.html?query=MM+007950027360&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-do-co2-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/796930.html?query=MM+007950014310&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-czujnik-do-wykrywacza-nieszczelnosci-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742457.html?query=MM+430104017590&vin=&slug=dioda-uv-do-wykrywacza-nieszczelnosci&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/792232.html?query=MM+007950024970&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-butla-z-azotem-5l-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950024980 cena specjalna 105,00 zł nettobutla z azotem 1L

MM 007950025310 cena specjalna 180,00 zł nettoreduktor ciśnienia do butli z azotem 1L

MM 007950024990
cena specjalna 370,00 zł netto

reduktor ciśnienia do butli z azotem 
profesjonalny (Max 34 Bar)

MM 007950024710
cena specjalna 400,00 zł netto

zestaw manometrów + przew.1.8m 
+ szybkozłączki w walizce

MM 007936210760
cena specjalna 750,00 zł netto

zestaw do badania nieszczelnośći 
azotem do 35 bar kompletny

MM 007950024725
zestaw manometrów do czynnika 1234yf (manometry, 3 szt. przewody 1,80 m, 
szybkozłączki HP i LP)

Zestaw do kompleksowego sprawdzania szczelności w samochodowych 
układach klimatyzacji pracyjących na czynniku 1234yf. Zestaw zawiera 
manometry, przewody oraz szybkozłączki opakowane w estetyczną 
i trwałą walizkę.

cena specjalna 915,38 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742327.html?query=MM+007950025310&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-reduktor-do-butli-z-azotem-1l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827787.html?query=MM+007950024990&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-reduktor-do-butli-z-azotem-azotu-max-34-bar-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/760716.html?query=MM+007950024710&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-manometrow-w-obudowie-do-sprawdzania-szczelnosci-klimatyzacji-azotem-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537169.html?query=MM+007936210760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-azotem-35-bar-kompletny-manometry-reduktor-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883635.html?query=MM+007950024725&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-manometrow-do-czynnika-1234yf-manometry-3-szt-przewody-1-80-m-szybkozlaczki-hp-i-lp-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/792231.html?query=MM+007950024980&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-azot-1l-w-butli-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025860
zestaw do badania nieszczelności azotem mobilny (butla 1kg azot, reduktor, manometr 
40 bar, zawór odcinający)

Zestaw do badania szczelności w samochodowych układach klimatyzacji 
za pomocą azotu. 
Zestaw zawiera: 
• futerał z polipropylenu 
• regulator ciśnienia dla butli o pojemności 5 l 
• manometr trójdrożny z wężykiem i zaworem 
• żółty przewód 1500 mm 
• butla z hydrogenem (mieszanina azotu z wodorem) - 1 litr 
• redukcja dla butli o pojemności 1 l 
• wykrywacz wycieków hydrogenu 

cena specjalna 969,23 zł netto

MM 007950025880
zestaw do badania nieszczelności azot/wodór (hydrogen) (butla 1kg hydrogen, reduktor, 
manometr 40 bar, wykrywacz, zawór odcinający)

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nieszczelności w  samochodo-
wych układach klimatyzacji pracujących na czynniku R134 jak i 1234yf. 
Zestaw zawiera elektroniczny wykrywacz nieszczelności, manometry 
oraz przewody opakowane w estetyczną i trwałą walizkę. W butli znajduje 
się mieszanina 5% wodoru i 95% azotu. Posiada ona mniejsze cząstki 
niż czysty azot co pozwala na wykrycie mniejszych nieszczelności oraz 
kontrolę za pomocą wykrywacza co niemożliwe jest przy azocie. 

Zestaw zawiera: 
• elektroniczny wykrywacz nieszczelności, hydrogen 
• manometr oraz przewody opakowane w estetyczną i trwałą 

walizkę 
• reduktor ciśnienia 30 bar 
• przejściówkę do reduktora 
• butlę 1l hydrogen (wystarcza na 10-15 pojazdów) 
• manometr ze skalą do pomiaru 
• szybkozłączkę HP do czynnika R1234yf i 1234yf 
• zasilacz do wykrywacza 
• zapasowy kapturek

cena specjalna 1 750,00 zł netto

MM 007950025870
manometr 40 bar z wężem 30 cm i zaworem odcinającym

cena specjalna 129,23 zł netto

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883642.html?query=MM+007950025860&vin=&slug=zestaw-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-azotem-butla-1kg-azot-reduktor-manometr-40-bar&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883644.html?query=MM+007950025880&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-wykrywania-nieszczelnosci-hydrogenem-butla-reduktor-manometr-40bar-wykrywacz-zawor-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883643.html?query=MM+007950025870&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-manometr-40-bar-z-wezem-30-cm-i-zaworem-odcinajacym-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950014300
manometry cyfrowe 1/4”

Dane techniczne: 
• czynnik: R134a 
• wyświetlane parametry: strona LP - PSI, Bar, MPa, kg/cm2 oraz IN-Hg, 

strona HP: Bar, MPa, kg/cm2 
• zakres wyświetlanych temperatur: -4°C do 93°C 
• czas reakcji: 250 ms 
• złącza: ½” 
• temperatura pracy: 0°C to 45°C 
• zasilanie: bateria 9V 
• żywotność baterii: 350 godzin pracy ciągłej 
• wskaźnik niskiego stanu baterii: ikona na wyświetlaczu 
• możliwość upgradu oprogramowania

Manometry cyfrowe 1/4” (bez przewodów). Zestaw manometrów 
cyfrowych pozwalających na zaawansowane testy szczelności 
samochodowych układów klimatyzacji. Zestaw zawiera moduł 
cyfrowy zintegrowany z kolektorem wyposażonym w przyłącza ½” 
oraz zawory.

cena specjalna 750,00 zł netto

MM 430104017091
zestaw manometrów 1/4” 63mm

cena specjalna 130,00 zł netto

MM 007950024715
manometry do czynnika 1234yf

Manometr przeznaczony do sprawdzania szczelności w samochodowych 
układach klimatyzacji napełnionych czynnikiem 1234yf. Zestaw składa się 
z dwóch manometrów osadzonych na wspólnym kolektorze wyposażonym 
w króćce przyłączeniowe. (bez przewodów) 

cena specjalna 366,15 zł netto

MM 007950025800
cena specjalna 39,00 zł netto

adapter Dupont do butli na nowy 
czynnik

MM 007950025810
cena specjalna 33,00 zł netto

adapter Honeywell do butli na 
nowy czynnik
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755335.html?query=MM+430104017091&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-komplet-manometrow-1-4-63-mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/948377.html?query=MM+007950024715&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-manometrow-w-obudowie-do-sprawdzania-szczelnosci-klimatyzacji-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/761007.html?query=MM+007950014300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-manometrow-w-obudowie-do-sprawdzania-szczelnosci-klimatyzacji-azotem-elektroniczne-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883636.html?query=MM+007950025800&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-dupont-do-butli-na-nowy-czynnik-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883637.html?query=MM+007950025810&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-honeywell-do-butli-na-nowy-czynnik-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950026650 cena specjalna 41,78 zł nettoadapter Hp do butli Dupont

MM 007950026660 cena specjalna 33,85 zł nettoAdapter Hp do butli Honeywell

MM 007950026670
cena specjalna 41,78 zł nettouniwersalny adapter LP do butli 

z czynnikiem 1234yf

MM 007950026680
cena specjalna 41,78 zł nettouniwersalny adapter HP do butli 

z czynnikiem 1234yf

MM 007936211100

cena specjalna 20,00 zł netto

kapturek ochronny do wykrywaczy 
nieszczelności (Pasuje do 007950025830; 
007950027000; 007950025820)

MM 007950025840 cena specjalna 138,46 zł nettolampa UV 9 led bateryjna

MM 007950025850
elektryczne urządzenie do płukania układów klimatyzacji

cena specjalna 4 430,77 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742328.html?query=MM+007950026650&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-hp-do-butli-dupont-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742329.html?query=MM+007950026660&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-hp-do-butli-honeywell-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/687720.html?query=MM+007950026670&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uniwersalny-adapter-lp-do-butli-z-czynnikiem-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/687721.html?query=MM+007950026680&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uniwersalny-adapter-hp-do-butli-z-czynnikiem-1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742330.html?query=MM+007936211100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kapturek-ochronny-do-wykrywaczy-nieszczelnosci-pasuje-do-007950025830-007950027000-007950025820-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883640.html?query=MM+007950025840&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lampa-uv-9-led-bateryjna-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883641.html?query=MM+007950025850&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-elektryczne-urzadzenie-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025890 cena specjalna 139,00 zł nettocylinder z Hydrogenem 1 L

MM 007936210710
roztłaczarka hydrauliczna ekspander do rur

cena specjalna 2 300,00 zł netto

MM 007950016040
prasa hydrauliczna do zarabiania przewodów - Hydra-Krimp

Jest uniwersalnym, lekkim i poręcznym przyrządem do zaciskania 
końcówek węży w klimatyzacjach samochodowych. Dzięki zastosowaniu 
ręcznej pompy hydraulicznej z Hydra Krimp operację tę wykonuje 
się lekko, szybko oraz dokładnie. Przyrząd doskonale nadaje się do 
wykorzystania zarówno w warsztacie, jak również w terenie. 

W zestawie znajduje się: 
• ręczna pompa hydrauliczna 
• szczęki zaciskające 
• zaciski (matryce) na węże o rozmiarach 6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) 

i 12 (5/8’’) mm 6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB i 12 (5/8’’)
SRB mm 

• zaciski redukcyjne na w/w średnice 
• walizka na wszystkie elementy 

cena specjalna 1 600,00 zł netto

MM 007950013860
prasa ręczna do zarabiania przewodów

Jest uniwersalnym, lekkim i poręcznym przyrządem do zaciskania 
końcówek węży w klimatyzacjach samochodowych. Ręczne zaciskanie 
końcówek pozwala na odpowiedni dobór siły docisku. Solidna podstawa 
z hartowanej stali pozwala na wygodne zamocowanie całego uchwytu na 
stałe. Pozwala na użycie zwykłego klucza ręcznego lub hydraulicznego. 

W zestawie znajduje się: 
• zaciski (matryce) na węże o rozmiarach 6 (5/16’’), 8 (13/32’’), 10 

(1/2’’) i 12 (5/8’’) mm 
• szczęki zaciskające 
• zaciski redukcyjne na w/w średnice 
• walizka na wszystkie elementy

cena specjalna 1 050,00 zł netto

MM 430104017513
cena specjalna 393,74 zł nettomatryce do przewodów 

cienkościennych rozmiar 6
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/692707.html?query=MM+007936210710&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-roztlaczarka-hydrauliczna-ekspander-do-rur-miedzianych-aluminiowych-i-ze-stali-miekkiej-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/796869.html?query=MM+007950016040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-prasa-hydrauliczna-do-przewodow-klimatyzacji-hydraulic-krimper-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/316786.html?query=MM+007950013860&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-prasa-do-zarabiania-koncowek-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887029.html?query=MM+430104017513&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-matryce-do-przewodow-cienkosciennych-rozmiar-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/922308.html?query=MM+007950025890&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-butla-cylinder-z-hydrogenem-1l-magneti-marelli&page=1


MM 430104017608
cena specjalna 393,74 zł netto

matryce do przewodów 
cienkościennych rozmiar 10

MM 430104017095
cena specjalna 393,74 zł netto

matryce do przewodów 
cienkościennych rozmiar 12

MM 007950016080
cena specjalna 1 200,00 zł netto

zestaw naprawczy do przewodów 
klimatyzacji

MM 007950013810 cena specjalna 330,00 zł nettopirometr/termometr laserowy

BHC BLT550

cena specjalna 169,00 zł netto

termometr elektroniczny zakres 
pomiiarowy od - 50 do + 500 st. C 
klimatyzacji Bahco

MM 007950024030 cena specjalna 85,00 zł nettotermometr
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887028.html?query=MM+430104017095&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-matryce-do-przewodow-cienkosciennych-rozmiar-12&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883645.html?query=MM+007950016080&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-do-przewodow-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/599469.html?query=MM+007950013810&vin=&slug=termometr-laserowy-pirometr-bezdotykowy-50-do-500-st-c&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/957045.html?query=BHC+BLT550&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-termometr-elektroniczny-zakres-pomiiarowy-od-50-o-do-500-st-c-klimatyzacji-szt-bahco&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/743757.html?query=MM+007950024030&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-termometr-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887030.html?query=MM+430104017608&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-matryce-do-przewodow-cienkosciennych-rozmiar-10&page=1


MM 007950013830
termometr podwójny podczerwień/kontakt

Dokładne termometry, niezbędne w diagnozowaniu układów klimatyzacji 
- laserowy pirometr, termometr z sondą lub na podczerwień, termometr 
cyfrowy. 

cena specjalna 230,00 zł netto

MM 007935110700
urządzenie do płukania układów klimatyzacji AC FLUSH PRO-urządzenie do płukania 
układów klimatyzacji elektryczne z wydrukiem (bez zestawu adapterów w komplecie)

To urządzenie w nowej odsłonie służące do czyszczenia układu 
klimatyzacji z zanieczyszczeń po¬wstałych zarówno podczas normalnej 
eksploatacji jak i na skutek awarii układu. AC Flush Pro jest zasilane 
z akumulatora pojazdu (12V), co umożliwia używanie go także na zewnątrz 
warsztatu. Z kolei niewielkie wymiary ułatwiają transport urządzenia 
oraz oszczędzają miejsce w warsztacie. Urządzenie jest przystosowane 
do pracy pod wysokim ciśnieniem co sprawia, że możesz czuć się 
bezpiecznie nawet przy sytuacjach nieprzewidywalnych. Urządzenie jako 
jedno z niewielu na rynku pozwala na wydruk procesu płukania układu 
(wbudowana drukarka). 

Parametry techniczne: 
• Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V. 
• Okablowanie, elementy hydrauliczne i osprzęt: Grupa przewodów 

stalowych trójdrożnych o przekroju koła z uszczelnieniem Viton. 
Wewnętrzny przewód elektryczny - IDEALCARBUR 3/4 z izolacją 
zewnętrzną zabezpieczającą przewody w obszarze ładowania. 

• Pompa: Maksymalny przepływ = 4,5 litra/min; Maksymalne 
ciśnienie = 5 bar 

• Wymiary: Szerokość = 610 mm, 
• Wysokość = 1030 mm, Głębokość = 560 mm 
• Waga: 50 kg 
• Temperatura działania: +7°C do +40°C 

cena specjalna 4 700,00 zł netto

MM 007950024620
urządzenie do płukania układów klimatyzacji mm Cool Weather (w zestawie zestaw 
przyłaczy‚ 007950024740)

Magneti Marelli pragnie zaprezentować Państwu, opracowany specjalnie 
z myślą o układach klimatyzacji samochodowej myjkę COOL WEATHER. 
Zdarza się, że do układu klimatyzacji pojazdu, który uległ wypadkowi, 
dostają się opiłki metalu ze sprężarki lub inne stałe elementy. Powoduje 
to zanieczyszczenie układu klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawności 
a najczęściej zatarcie sprężarki. Ta i szereg innych przyczyn mogą 
spowodować zniszczenie sprężarki. Sama jej wymiana nie spowoduje, 
że układ klimatyzacji zacznie działać poprawnie. Części stałe, które 
zostały w układzie dostaną się z powrotem do sprężarki powodując 
ponowne uszkodzenie tym razem nowej sprężarki, zablokowanie 
zaworu rozprężnego lub/i zapchanie filtra osuszacza. Koniecznym staje 
się tu oczyszczenie wewnętrznego układu klimatyzacji zanieczyszczeń. 
Urządzeniem specjalnie przeznaczonym do tego celu jest COOL 
WEATHER. 

Dzięki zainstalowanej bardzo wydajnej pompie urządzenie pozwala 
na kompleksowe wymycie wewnętrznej powierzchni poszczególnych 
elementów układu i osuszenie tych powierzchni. W skład urządzenia 
wchodzą również specjalne końcówki umożliwiające podłączenie do 
dowolnego elementu układu klimatyzacji, filtr, kable podłączeniowe. 

W zestawie znajduje się: 
• zaciski do podłączenia elementów 
• wymienny filtr 
• urządzenie 
• zestaw końcówek 

cena specjalna 4 400,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/662147.html?query=MM+007950013830&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-termometr-podwojny-podczerwien-kontakt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/949056.html?query=MM+007935110700&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-ac-flush-pro-z-drukarka-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/776246.html?query=MM+007950024620&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-cool-weather-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025390
urządzenie do płukania układów klimatyzacji do autobusów

Urządzenie do płukania układów o większej pojemności tylko do 
użytkowania z płynami niepalnymi. 

Dane techniczne: 
• Moc: 0,5 HP 
• Zasilanie: 230 V 
• Reduktor przepływu ze 100 do 25% 
• Zawór kierunku przepływu z wyborem 
• Wymiary: 25,5x35x20 cm 
• Waga: 8,20 kg 

cena specjalna 3 500,00 zł netto

MM 007936210770
urządzenie do płukania układów klimatyzacji pneumatyczne z pulsacją Super Flush (bez 
adapterów)

Super Flush to innowacyjne rozwiązanie dedykowane profesjonalistom, 
obsługującym i serwisującym układy klimatyzacji w pojazdach 
wszelkiego typu. Urządzenia pozwala na oczyszczenie wnętrza układu 
i usunięcie zalegających tam nagarów, złogów olejowych czy opiłków 
metalu, pojawiających się przy uszkodzeniu kompresora klimatyzacji. 
Płukanie pulsacyjne oraz możliwość zmiany kierunku płukania to 
najskuteczniejsze metody czyszczenia, które umożliwia Super Flush. 
To skuteczne urządzenie posiada również płynną regulację ciśnienia 
pulsacji oraz 2 filtry, jeden metalowy- zgrubnego oczyszczania, drugi 
z  mikrofibry, pozwalający na usunięcie najmniejszych zanieczyszczeń. 
Zbiornik o pojemności 4l pozwala na przepłukanie niemal każdego układu 
o pojemności do 3-4 kg. Urządzenie nie jest standardowo wyposażone 
w adaptery, które trzeba dokupić osobno.
W zestawie: 
• urządzenie Super Flush 
• 2 przewody 2m z gwintem 1/4” 
• zapasowy filtr z mikrofibry 
• klucz do wymiany filtra 
• lejek 
• instrukcja obsługi

Parametry techniczne: 
• Pojemność zbiornika: 4l 
• Ciśnienie: 5~7 kg/cm2 
• Wymiary: 520 × 520 × 900 
• Masa: 25 kg 
Charakterystyka: 
• urządzenie jest całkowicie bezpieczne w pracy 

z rozpuszczalnikami 
• urządzenie nie posiada elementów iskrzących 
• napęd pochodzi z pompy pneumatycznej pulsacyjnej 
• urządzenie wyposażone w 2 filtry - dokładność 1um i 5 um 
• dedykowane do użytku z palnymi płynami do płukania klimatyzacji 
• Filtr do urządzenia płuczącego Super Flush z mikrofibry - 

007936211000 

cena specjalna 4 000,00 zł netto

MM 007936211000
cena specjalna 25,00 zł netto

filtr do urządzenia płukającego 
Super Flush z mikrofibry

MM 007936210730

cena specjalna 1 300,00 zł netto

zestaw końcówek do urządzenia 
płukającego- rozszerzony 
uniwersalny
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883646.html?query=MM+007950025390&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-plukania-do-autobusow-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742331.html?query=MM+007936210770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-pneumatyczne-z-pulsacja-super-flush-bez-adapterow-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742332.html?query=MM+007936211000&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-filtr-do-urzadzenia-plukajacego-super-flush-z-mikrofibry-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/651943.html?query=MM+007936210730&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-koncowek-do-urzadzenia-plukajacego-rozszerzony-uniwersalny-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007936210020

cena specjalna 1 500,00 zł netto

zestaw końcówek do urządzenia 
płukającego- profesjonalny 
dedykowany do aut europejskich 
i amerykańskich

MM 007950024750
cena specjalna 612,00 zł netto

zestaw do płukania układów 
klimatyzacji manualny

MM 007950024740
cena specjalna 199,00 zł netto

zestaw końcówek do urządzenia 
płuczącego

MM 007936210780
cena specjalna 650,00 zł netto

zestaw filtracyjny ze szklanym 
cylindrem do obserwacji czynnika

MM 007950013760
cena specjalna 56,10 zł netto

przewód do stacji klimatyzacji 250 
cm niebieski 1/4” SAE
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/810170.html?query=MM+007950024750&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-urzadzenie-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-zestaw-adaptery-zbiornik-cylinder-zasilany-pneumatycznie-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883648.html?query=MM+007950024740&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-koncowek-do-urzadzenia-pluczacego-duzy-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537168.html?query=MM+007936210780&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-filtracyjny-ze-szklanym-cylindrem-do-obserwacji-czynnika-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755260.html?query=MM+007950013760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-250-cm-niebieski-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/651944.html?query=MM+007936210020&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-koncowek-do-urzadzenia-plukajacego-profesjonalny-dedykowany-do-aut-europejskich-i-amerykansk-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950013770
cena specjalna 56,10 zł netto

przewód do stacji klimatyzacji 250 
cm czerwony 1/4” SAE

MM 007950024720
cena specjalna 81,60 zł netto

przewód czerwony 4000 mm F 
1/4’’SAE X F 1/4’’SAE

MM 007950024730
cena specjalna 81,60 zł netto

przewód niebieski 4000 mm F 
1/4’’SAE X F 1/4’SAE

MM 007950024950

cena specjalna 91,80 zł netto

przewód do stacji klimatyzacji do 
czynnika r1234yf czerwony 2,5 m 
1/4”SAE X1234Yf

MM 007950024960

cena specjalna 91,80 zł netto

przewód do stacji klimatyzacji do 
czynnika r1234yf niebieski 2,5 m 
1/4”SAE X1234Yf 

MM 007950024955
cena specjalna 148,29 zł netto

przewód czerwony 4000 mm do 
czynnika R1234Yf 1/4”SAE X1234Yf 

MM 007950024965
cena specjalna 148,29 zł netto

przewód niebieski 4000 mm do 
czynnika R1234yf 1/4”SAE X1234Yf 
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755261.html?query=MM+007950013770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-250-cm-czerwony-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/772221.html?query=MM+007950024720&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-400-cm-czerwony-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/772222.html?query=MM+007950024730&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-400-cm-niebieski-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883649.html?query=MM+007950024950&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-do-czynnika-1234yf-czerwony-2-5-m-gwinty-1-2-cala-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883650.html?query=MM+007950024960&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-do-stacji-klimatyzacji-do-czynnika-1234yf-niebieski-2-5-m-gwinty-1-2-cala-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883651.html?query=MM+007950024955&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-czerwony-4000-mm-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883652.html?query=MM+007950024965&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-niebieski-4000-mm-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950013780 cena specjalna 91,80 zł nettoszybkozłączka Lp 1/4”SAE

MM 007950013790 cena specjalna 91,80 zł nettoszybkozłączka Hp 1/4”SAE

MM 007950024000 cena specjalna 89,76 zł nettoszybkozłączka 180° Lp

MM 007950024010 cena specjalna 89,76 zł nettoszybkozłączka 180° Hp

MM 007950024930
cena specjalna 122,40 zł netto

szybkozłączka Hp do czynnika 
1234Yf M14 x1.5

MM 007950024940

cena specjalna 122,40 zł netto
szybkozłączka Lp do czynnika 
1234Yf M14 x1.5

MM 007950025230
cena specjalna 81,60 zł netto

szybkozłączka Hp M14 x1.5 
z konektorem na 1/4 „SAE męski

MM 007950025240
cena specjalna 81,60 zł netto

szybkozłączka Lp M14 x1.5 
z konektorem na 1/4 „SAE Męski
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755262.html?query=MM+007950013780&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-lp-1-4-cala-16-mm-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755263.html?query=MM+007950013790&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-hp-1-4-cala-16-mm-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755273.html?query=MM+007950024000&vin=&slug=szybkozlaczka-do-klimatyzacji-niskie-cisnienie-180-lp-prosta-r134&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755274.html?query=MM+007950024010&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-do-klimatyzacji-wysokie-cisnienie-180-hp-prosta-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883653.html?query=MM+007950024930&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-hp-do-czynnika-1234yf-gwin-zenski-1-2-cala-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883654.html?query=MM+007950024940&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-lp-do-czynnika-1234yf-gwin-zenski-1-2-cala-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883655.html?query=MM+007950025230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-hp-1-2-cala-z-konektorem-na-1-4-zewnetrzny-r134-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007935020080
cena specjalna 160,30 zł netto

szybkozłącze Parker® niskie 
ciśnienie M14x 1.5mm

MM 007935020090
cena specjalna 160,30 zł netto

szybkozłącze Parker® wysokie 
ciśnienie M14x 1,5mm

MM 007935020100
cena specjalna 160,30 zł netto

szybkozłącze Parker® niskie 
ciśnienie 1/4” SAE

MM 007935020110
cena specjalna 160,30 zł netto

szybkozłącze Parker® wysokie 
ciśnienie 1/4” SAE

MM 007935020120
cena specjalna 166,31 zł netto

szybkozłącze LP HFO 1234 YF 
Parker

MM 007935020130
cena specjalna 166,31 zł netto

szybkozłącze HP HFO 1234 YF 
Parker

MM 007950024560
cena specjalna 150,96 zł netto

szybkozłaczka Bmw

MM 007936211119
cena specjalna 199,00 zł netto

szybkozłaczka Bmw/Ford 
przedłużana do R1234yf
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882686.html?query=MM+007935020080&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-lp-niskie-cisnienie-14mm-gwint-wew-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882687.html?query=MM+007935020090&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-hp-wysokie-cisnienie-14mm-gwint-wew-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882679.html?query=MM+007935020100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-lp-niskie-cisnienie-1-4-sae-gwint-zew-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882680.html?query=MM+007935020110&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-hp-wysokie-cisnienie-1-4-sae-gwint-zew-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887956.html?query=MM+007935020120&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-lp-niskie-cisnienie-1-4-sae-r1234yf-gwint-wew-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887957.html?query=MM+007935020130&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlacze-parker-hp-wysokie-cisnienie-1-4-sae-r1234yf-gwint-wew-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755006.html?query=MM+007950024560&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-do-klimatyzacji-wysokie-cisnienie-hp-dluga-bmw-volvo-ford-inne-r134-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742333.html?query=MM+007936211119&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-bmw-ford-przedluzana-do-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025250 cena specjalna 61,20 zł nettoszybkozłaczka do Renault Hp-Lp

MM 007950027060
cena specjalna 59,79 zł netto

szybkozłączka zatrzaskowa 180 HP 
do czynnika R1234yf

MM 007950027030
cena specjalna 59,79 zł netto

szybkozłączka zatrzaskowa 180 LP 
do czynnika R1234yf

MM 007936211118
cena specjalna 75,00 zł netto

szybkozłączka zatrzaskowa 180 HP 
do czynnika R1234yf

MM 007936211121
cena specjalna 75,00 zł netto

szybkozłączka zatrzaskowa 180 LP 
do czynnika R1234yf

MM 007950027370 cena specjalna 350,00 zł nettoszybkozłącze LP CO2

MM 007950027380 cena specjalna 350,00 zł nettoszybkozłącze HP CO2
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/781979.html?query=MM+007950025250&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przejsciowka-szybkozlaczka-do-klimatyzacji-do-samochodow-renault-hp-lp-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615325.html?query=MM+007950027030&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-zatrzaskowa-180-lp-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742335.html?query=MM+007936211118&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-zatrzaskowa-180-hp-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742336.html?query=MM+007936211121&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozlaczka-zatrzaskowa-180-lp-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742337.html?query=MM+007950027370&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-szybkozkacze-lp-co2-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742456.html?query=MM+007950027380&vin=&slug=szybkozlacze-hp-co2&page=1


MM 007950027040
cena specjalna 78,63 zł netto

przedłużka na port LP do czynnika 
R1234yf

MM 007950027070
cena specjalna 78,63 zł netto

przedłużka na port HP do czynnika 
R1234yf

MM 007950024820 cena specjalna 8,16 zł nettochwytak do oringów

TW QS13123

cena specjalna 125,00 zł netto

kpl do złącz systemów paliwowych 
i klimatyzacji 21 szt. Qs13123 
Quatros

MM 007950024760 cena specjalna 51,00 zł nettoFord Kit Springlock 4 sztuki

MM 007950024770 cena specjalna 51,00 zł nettoOpel Kit Springlock 4 sztuki

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615323.html?query=MM+007950027040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przedluzka-na-port-lp-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615321.html?query=MM+007950027070&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przedluzka-na-port-hp-do-czynnika-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/784461.html?query=MM+007950024820&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-chwytak-do-oringow-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/862030.html?query=TW+QS13123&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kpl-do-zlacz-systemow-paliwowych-i-klimatyzacji-21-szt-qs13123-quatros-szt-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/784117.html?query=MM+007950024760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-kluczy-spring-lock-opel-4-sztuki-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/784117.html?query=MM+007950024770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-kluczy-spring-lock-opel-4-sztuki-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025020
cena specjalna 51,00 zł netto

specjalna obejma do zdejmowania 
przewodu Lp Toyota

MM 007950025030
cena specjalna 51,00 zł netto

specjalna obejma do zdejmowania 
przewodu Hp Toyota

MM 007950013800
cena specjalna 1 018,98 zł netto

filtr dodatkowy do usuwania 
zanieczyszczeń 

MM 007950025040
cena specjalna 30,60 zł netto

grzebień do prostowania lamelek 
skraplacza

MM 007950013870
cena specjalna 76,50 zł netto

nożyce do przewodów z dużym 
przełożeniem

MM 007950025210 cena specjalna 39,78 zł nettonożyce do cięcia przewodów

MM 007950024350 cena specjalna 20,40 zł nettoklucz do demontażu zaworków
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/782081.html?query=MM+007950025020&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-obejma-klucz-do-zdejmowania-przewodu-klimatyzacji-niskie-cisnienie-lp-toyota-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/782083.html?query=MM+007950025030&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-obejma-klucz-do-zdejmowania-przewodu-wysokiego-cisnienia-hp-klimatyzacji-hp-toyota-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742410.html?query=MM+007950013800&vin=&slug=filtr-dodatkowy-do-usuwania-zanieczyszczen&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/802910.html?query=MM+007950025040&vin=&slug=narzedzia-grzebien-do-chlodnic-szt-mastermot&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/784118.html?query=MM+007950013870&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nozyce-z-duzym-przelozeniem-do-przewodow-gumowych-klimatyzacji-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883657.html?query=MM+007950025210&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nozyce-do-ciecia-przewodow-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755309.html?query=MM+007950024350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-do-demontazu-zaworkow-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025200
cena specjalna 183,60 zł netto

urządzenie do wykręcania 
zaworków

MM 007950025220
cena specjalna 132,60 zł netto

zestaw do wykręcania dyszy 
dławiącej

MM 007950014140
cena specjalna 163,20 zł netto

wtryskiwacz podający olej 1/4”Ffl X 
1/4”Mfl

MM 007950014150
cena specjalna 45,90 zł netto

klucz ośmiokątny do demontażu 
gniazda Lp R134A

MM 007950014160
cena specjalna 45,90 zł netto

klucz ośmiokątny do demontażu 
gniazda Hp R134A

MST 003192
cena specjalna 49,00 zł netto

uniwersalny klucz do demontażu 
sprzęgła klimatyzacji Mastermot

MM 007950016010

cena specjalna 1 018,98 zł netto

zestaw narzędzi do demontażu 
sprężarki i elementów sprężarki 
pełny
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883658.html?query=MM+007950025220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-wykrecania-dyszy-dlawiacej-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755268.html?query=MM+007950014140&vin=&slug=wtryskiwacz-podajacy-olej-1-4-ffl-x-1-4-mfl&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755269.html?query=MM+007950014150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-osmiokatny-do-demontazu-portu-serwisowego-lp-r134a-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755270.html?query=MM+007950014160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-osmiokatny-do-demontazu-portu-serwisowego-hp-r134a-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/775503.html?query=MST+003192&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uniwersalny-klucz-do-demontarzu-sprzegla-klimatyzacji-szt-mastermot&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/859259.html?query=MM+007950016010&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pelny-zestaw-narzedzi-do-demontazu-sprezarki-kompresorow-i-elementow-sprezarki-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/859201.html?query=MM+007950025200&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-urzadzenie-do-zaworkow-klimatyzacji-bez-ich-demontazu-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950016020
cena specjalna 304,98 zł netto

zestaw narzędzi do demontażu 
elementów sprężarki rozszerzony

MM 007950016030
cena specjalna 274,38 zł netto

zestaw narzędzi do demontażu 
elementów sprężarki podstawowy

MM 007950025380 cena specjalna 816,00 zł nettowaga elektroniczna 80Kg

MM 007950024240
cena specjalna 6,00 zł netto

nakrętka ochronna zaworu R134A 
Lp(2Szt)

MM 007950024250
cena specjalna 6,00 zł netto

nakrętka ochronna zaworu R134A 
Hp(2Szt)

MM 007950025290
cena specjalna 4,00 zł netto

nakrętka ochronna zaworu R134A 
Lp Japońskie
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/860590.html?query=MM+007950016020&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-rozszerzony-zestaw-narzedzi-do-demontazu-sprezarki-kompresorow-i-elementow-sprezarki-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/860591.html?query=MM+007950016030&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-podstawowy-zestaw-narzedzi-do-demontazu-sprezarki-kompresorow-i-elementow-sprezarki-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883659.html?query=MM+007950025380&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-waga-elektroniczna-80kg-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755296.html?query=MM+007950024240&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nakretka-ochronna-zaworu-r134a-lp-2-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755298.html?query=MM+007950024250&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nakretka-ochronna-zaworu-r134a-hp-2-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866528.html?query=MM+007950025290&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nakretka-ochronna-zaworu-japonia-r134a-lp-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025300
cena specjalna 4,00 zł netto

nakrętka ochronna zaworu R134A 
Hp Japońskie

MM 007950026235
cena specjalna 2,00 zł nettokapturek czarny 1/4” 1 szt

MM 007950026240
cena specjalna 2,00 zł nettokapturek czarny 3/16” 1szt

MM 007950026245
cena specjalna 2,00 zł netto

wysokiego ciśnienia kapturek 
M10x1 1szt

MM 007950026250
cena specjalna 2,00 zł netto

niskiego ciśnienia kapturek M8x1 
1szt

MM 007950026255
cena specjalna 2,00 zł netto

wysokiego ciśnienia kapturek 
M10x1,25 1szt

MM 007950026260
cena specjalna 2,00 zł netto

kapturek niskiego ciśnienia M9x1 
1szt

MM 007950026265
cena specjalna 2,00 zł netto

kapturek wysokiego ciśnienia 
M10x1 1szt
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866527.html?query=MM+007950025300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-nakretka-ochronna-zaworu-japonia-r134a-hp-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742419.html?query=MM+007950026235&vin=&slug=kapturek-czarny-1-4-1-szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742420.html?query=MM+007950026240&vin=&slug=kapturek-czarny-3-16-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742421.html?query=MM+007950026245&vin=&slug=wysokiego-cisnienia-kapturek-m10x1-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742422.html?query=MM+007950026250&vin=&slug=niskiego-cisnienia-kapturek-m8x1-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742423.html?query=MM+007950026255&vin=&slug=wysokiego-cisnienia-kapturek-m10x1-25-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742424.html?query=MM+007950026260&vin=&slug=kapturek-niskiego-cisnienia-m9x1-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742425.html?query=MM+007950026265&vin=&slug=kapturek-wysokiego-cisnienia-m10x1-1szt&page=1


MM 007950026270
cena specjalna 2,00 zł netto

niskiego ciśnienia kapturek M8x1 
1szt

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936211111 M8*1,0 LP kapturek krótki trzpień 1234yf 7,00 zł
MM 007936211112 M8*1,0 LP kapturek długi trzpień 1234yf 7,00 zł
MM 007936211113 M9*1,0 LP kapturek krótki trzpień 1234yf 7,00 zł
MM 007936211114 M10*1,25 HP kapt. krótki trzpień 1234yf 7,00 zł
MM 007936211115 M10*0,75 HP kapt. długi trzpień 1234yf 7,00 zł
MM 007936211116 M10*1,0 HP kapt. krótki trzpień 1234yf 7,00 zł

MM 007936211117
cena specjalna 7,00 zł netto

zabezpieczenie do kapturków 
1234yf

YT-06879
cena specjalna 45,00 zł netto

zestaw oringow do klimatyzacji  
270 szt. (zielone) opk yato

TW NE00322

cena specjalna 29,00 zł netto

zestaw oringow do klimatyzacji 
zielonych 225 szt. 18 rodzaji kpl 
warsztat

TW NE00498

cena specjalna 45,00 zł netto

zestaw oringow do klimatyzacji 
zielonych 419 szt. 30 rodzaji kpl 
warsztat
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742402.html?query=MM+007936211111&vin=&slug=m8-1-0-lp-kapturek-krotki-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742403.html?query=MM+007936211112&vin=&slug=m8-1-0-lp-kapturek-dlugi-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742404.html?query=MM+007936211113&vin=&slug=m9-1-0-lp-kapturek-krotki-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742405.html?query=MM+007936211114&vin=&slug=m10-1-25-hp-kapt-krotki-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742407.html?query=MM+007936211115&vin=&slug=m10-0-75-hp-kapt-dlugi-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742408.html?query=MM+007936211116&vin=&slug=m10-1-0-hp-kapt-krotki-trzpien-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742426.html?query=MM+007950026270&vin=&slug=niskiego-cisnienia-kapturek-m8x1-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742409.html?query=MM+007936211117&vin=&slug=zabezpieczenie-do-kapturkow-1234yf&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/125071.html?query=YT-06879&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-do-klimatyzacji-270-szt-zielone-opk-yato&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/898935.html?query=TW+NE00322&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-do-klimatyzacji-zielonych-225-szt-18-rodzaji-kpl-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/651955.html?query=TW+NE00498&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-do-klimatyzacji-zielonych-419-szt-30-rodzaji-kpl-warsztat&page=1


MST 003226
cena specjalna 75,00 zł netto

zestaw oringow i uszczelniaczy 
klimatyzacji opk mastermot

MM 007936210720
zestaw 256 oringów fioletowych

5 x 1,5 - 20 szt.; 6,07 x 1,78 - 20 szt.; 7,65 x 1,78 - 15 szt.; 10,82 x 1,78 - 15 szt.; 14 x 1,78 - 15 
szt.; 6,8 x 1,9 - 15 szt.; 7 x 2 - 15 szt.; 12,42 x 1,78 - 15 szt.; 6,5 x 1,5 - 15 szt.; 7,5 x 1,5 - 15 szt.; 
10,8 x 2,4 - 10 szt.; 13,8 x 2,4 - 10 szt.; 15,2 x 2,4 - 10 szt.; 17,2 x 2,4 - 10 szt.; 19,2 x 2,4 - 10 
szt.; 14,8 x 3,1 - 10 szt.; 19 x 3,5 - 10 szt.; 17,8 x 3,1 - 10 szt.

cena specjalna 70,00 zł netto

MM 007935090930
cena specjalna 80,00 zł netto

zestaw oring i spring lock do Ford 
I Gm (60 Szt)

MM 007935090690 cena specjalna 195,00 zł nettozestaw oringów grupa Fiat 152 szt

MM 007935090750 cena specjalna 170,00 zł nettozestaw oringów uniwersalny 172 szt

MM 007950024080 cena specjalna 80,00 zł nettozestaw oringów standard 120 szt
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/738337.html?query=MST+003226&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-i-uszczelniaczy-klimatyzacji-opk-mastermot&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/625775.html?query=MM+007935090930&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-i-spring-lock-do-ford-i-opel-gm-60szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755250.html?query=MM+007935090690&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-140szt-zaworki-10szt-kapturki-ochronne-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755255.html?query=MM+007935090750&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-uszczelek-zaworkow-klimatycaji-uniwersalny-192-elementy-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/744269.html?query=MM+007950024080&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-do-klimatyzacji-standart-110szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/945742.html?query=MM+007936210720&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-256-oringow-fioletowych-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950024090 cena specjalna 145,00 zł nettozestaw oringów specjalny 88 szt

MM 007950025510 cena specjalna 1 000,00 zł nettozestaw o-ringów full 361 szt

MM 007950025520 cena specjalna 195,00 zł nettozestaw o-ringów 29 rodzaji 435 szt

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024150 oring N° 6 (10Szt) 3,00 zł
MM 007950024160 oring N° 10 (10Szt) 5,00 zł
MM 007950024170 oring N° 8 (10Szt) 4,00 zł
MM 007950024180 oring Parownik 6,00 zł
MM 007950024200 oring 11.13 X 9.25 Press. M (10Szt) 4,00 zł
MM 007950024205 oring 6.7 X 5.1 (10Szt) 3,00 zł
MM 007950024210 oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10Szt) 3,00 zł
MM 007950024220 oring 24.4 X 20 Comp. Denso (10Szt) 9,00 zł
MM 007950024230 oring 12.7 X 10.3 G8 Denso (10Szt) 5,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024260 oring uszczelniający, średnica wewn. 17,7mm (3szt) 15,00 zł
MM 007950024270 oring uszczelniający, średnica wewn. 14,7mm (3szt) 15,00 zł
MM 007950024280 oring uszczelniający, średnica wewn. 11,7mm (3szt) 12,00 zł
MM 007950024290 oring uszczelniający, średnica wewn. 8,7mm (3 szt) 12,00 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755286.html?query=MM+007950024150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-n-6-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755287.html?query=MM+007950024160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-n-10-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755288.html?query=MM+007950024170&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-n-8-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755289.html?query=MM+007950024180&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-parownik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755291.html?query=MM+007950024200&vin=&slug=klimatyzacja-kpl-oringow-11-13x9-25-press&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755292.html?query=MM+007950024205&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-6-7x5-1-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755293.html?query=MM+007950024210&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-7-5x10-3-g6-denso-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755294.html?query=MM+007950024220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oringow-24-4x20-denso-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755295.html?query=MM+007950024230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-kpl-oring-12-7-x-10-3-g8-denso-10szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755300.html?query=MM+007950024260&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-uszczelniajacy-3-szt-sr-wewn-17-7-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755301.html?query=MM+007950024270&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-uszczelniajacy-sredn-wewn-14-7-mm-3szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755302.html?query=MM+007950024280&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-uszczelniajacy-3-szt-sredn-wewn-11-7-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755303.html?query=MM+007950024290&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-uszczelniajacy-3-szt-sredn-wewn-8-7-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883660.html?query=MM+007950025510&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-o-ringow-full-361-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883661.html?query=MM+007950025520&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-o-ringow-29-rodzaji-435-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755282.html?query=MM+007950024090&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-oringow-specjalnych-peugeot-renault-i-inne-szt-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024300 oring podwójny, średnica zewn. 15.4mm 

(5szt)
4,00 zł

MM 007950024310 oring podwójny, średnica zewn. 10mm 
(5szt)

3,00 zł

MM 007950024320 oring podwójny, średnica zewn. 18mm 
(5szt)

4,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024330 oring 24,4 X 20 Denso (10szt) 9,00 zł
MM 007950024340 oring 23,7 X 20,22 Harrison (10szt) 3,00 zł
MM 007950024360 oring 9mm (10Szt) 3,00 zł
MM 007950024370 oring Peugeot 6460P2 (5szt) 3,00 zł
MM 007950024380 oring Peugeot 6460P1 (5szt) 3,00 zł
MM 007950024390 oring Renault 1-7701207274 (5szt) 3,00 zł
MM 007950024400 oring Renault 2-7701207274 (5szt) 3,00 zł
MM 007950024410 oring Renault 3-7701207274 (5szt) 3,00 zł
MM 007950024450 oring 8 mm (10szt) 6,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025530 uszczelniacze 4szt średnica wew 17,7 mm 18,00 zł
MM 007950025540 uszczelniacze 4szt średnica wew 14,7 mm 22,00 zł
MM 007950025550 uszczelniacze 4szt średnica wew 11,7 mm 23,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950026135 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 23,00 zł
MM 007950026140 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 23,57 zł
MM 007950026145 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 17,68 zł
MM 007950026150 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 28,49 zł
MM 007950026155 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 23,57 zł
MM 007950026160 pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.) 49,11 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755304.html?query=MM+007950024300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-podwojny-5-szt-sredn-zewn-14-4-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755305.html?query=MM+007950024310&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-podwojny-5-szt-sredn-zewn-10-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755306.html?query=MM+007950024320&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-podwojny-5-szt-sredn-zewn-18-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755307.html?query=MM+007950024330&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-10-szt-24-4x20-denso-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755308.html?query=MM+007950024340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-10-szt-23-7x20-22-harrison-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755310.html?query=MM+007950024360&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-klimatyzacji-9-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755311.html?query=MM+007950024370&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-5-szt-peugeot-6460-p2-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755312.html?query=MM+007950024380&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-5-szt-peugeot-6460-p1-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755313.html?query=MM+007950024390&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-zestaw-5-szt-renault-7701207274-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755314.html?query=MM+007950024400&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-5-szt-renault-7701207274-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755315.html?query=MM+007950024410&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-5-szt-renault-7701207274-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755319.html?query=MM+007950024450&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-oring-8-mm-10-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883662.html?query=MM+007950025530&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacze-klimatyzacji-4szt-srednica-wew-17-7-mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883663.html?query=MM+007950025540&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacze-klimatyzacji-4szt-srednica-wew-14-7-mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883664.html?query=MM+007950025550&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacze-klimatyzacji-4szt-srednica-wew-11-7-mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883665.html?query=MM+007950026135&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883666.html?query=MM+007950026140&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883667.html?query=MM+007950026145&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883668.html?query=MM+007950026150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883669.html?query=MM+007950026155&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883670.html?query=MM+007950026160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pierscien-uszczelinajacy-do-kompresora-10-szt-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950024570 cena specjalna 120,00 zł nettozestaw dysz dławiących 18 Szt

MM 007950025260
cena specjalna 210,00 zł netto

zestaw kapturków i króćców 
serwisowych 69 szt

MM 007950025090 cena specjalna 150,00 zł nettozestaw uszczelniaczy 36szt

MM 007935090931
cena specjalna 130,00 zł netto

zestaw naprawczy do 
szybkozłączek i przewodów (90szt)

MST 003221

cena specjalna 189,00 zł netto

zestaw zaworkow serwisowych 
klimatyzacji z kluczem 40szt 6 
typow mastermot

MM 007950024070
cena specjalna 125,00 zł netto

zestaw zaworków serwisowych 
33szt
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755331.html?query=MM+007950024570&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-dysz-dlawiacych-10-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/781978.html?query=MM+007950025260&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-kapturkow-ochronnych-i-kroccow-serwisowych-do-klimatyzacji-69szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866532.html?query=MM+007950025090&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-uszczelniaczy-do-sprezarek-klimatyzacji-metalowo-gumowe-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/625776.html?query=MM+007935090931&vin=&slug=klimatyzacja-zestaw-naprawczy-do-szybkozlaczek-i-przewodow-90szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/707050.html?query=MST+003221&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-zaworkow-serwisowych-klimatyzacji-z-kluczem-40szt-6-typow-szt-mastermot&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755280.html?query=MM+007950024070&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworkow-serwisowe-zestaw-33-szt-zaworki-kpl-magneti-marelli&page=1


MM 007936210050
zestaw zaworków do klimatyzacji z kluczem

10 zaworków-57 szt zaworek z zielonym o-ringiem 3szt; zaworek serwisowy Renault 
5szt; zaworek serwisowy KIA/Hyundai 5szt; zaworek z filoetowym o-ringiem VW MW 
3szt; zaworek serwisowy GM 10 mm 3szt; zaworek serwisowy GM 8mm 3szt; zaworek 
seriwowy Volvo Peugeot 5szt; zaworek serwisowy JRA 5szt; zaworek serwisowy GM 
5szt; zaworek serwisowy standard 20szt; kluczyk do wykręcania zaworków

cena specjalna 140,00 zł netto

MM 007950024420
cena specjalna 8,00 zł netto

zaworek standardowy R12/R134 
19 x 5,1mm (10szt) 

MM 007950024430
cena specjalna 25,00 zł netto

zaworek Volvo Peugeot 20 x 7mm (5szt)

MM 007950024440 cena specjalna 17,00 zł nettozaworek JRA 21,55 x 7,8mm (5szt)

MM 007950024460 cena specjalna 24,00 zł nettozaworek Vw Gm 18,7 x 6mm (5szt)

MM 007950024470 cena specjalna 24,00 zł nettozaworek standard 21,8x8mm (5szt)

MM 007950024480 cena specjalna 24,00 zł nettozaworek standard 22,1x9,8mm (5szt)

MM 007950024830
cena specjalna 7,00 zł netto

zaworek duży (fioletowy) 27,155 x 
7,8mm 1szt
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/945741.html?query=MM+007936210050&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-zaworkow-do-klimatyzacji-z-kluczem-10-rodzajow-43-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755316.html?query=MM+007950024420&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-r12-r134-19x5-1mm-10-szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755317.html?query=MM+007950024430&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-peugeot-volvo-20x7mm-5-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755318.html?query=MM+007950024440&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-high-flow-21-55x7-8mm-5-szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755320.html?query=MM+007950024460&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-vw-opel-18-7x6mm-5-szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755321.html?query=MM+007950024470&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-standard-21-8x8mm-5-szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755322.html?query=MM+007950024480&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-standard-22-1x9-8mm-5-szt-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827502.html?query=MM+007950024830&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-klimatyzacji-duzy-fiolet-27-15x7-8mm-vw-mercedes-bmw-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950025400
cena specjalna 20,00 zł nettozaworek Renault 18,35 x 5,1mm 5szt

MM 007950025410
cena specjalna 20,00 zł netto

zaworek do Kia Hyundai 18,5 x 
6,5mm 5szt

MM 007950026690
cena specjalna 6,00 zł netto

zaworek serwisowy 21,8mm x 8mm 
- HFO 1234YF 1szt

MM 007950026700
cena specjalna 8,00 zł netto

zaworek serwisowy 22,1mm x 
9.8mm - HFO 1234YF 1szt

MM 007950024040
cena specjalna 7,00 zł netto

łącznik przewodów 1/4”SAE x 
1/4”SAE

MM 007950024100
cena specjalna 11,00 zł netto

złączka do butli R134 W21,8 x1/14’ X 
13mm

MM 007950024810

cena specjalna 22,00 zł netto

przyłącze do butli R134A W21,8 
x1/14 X 13mm + przejsćiówka 1/4” 
SAE (7/16”)

MM 007950024840
cena specjalna 8,00 zł netto

adaptor wysokiego ciśnienia 1/4’’ x 
13 mm
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827503.html?query=MM+007950025400&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-klimatyzacji-18-35x5-1mm-renault-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827504.html?query=MM+007950025410&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-klimatyzacji-kia-hyundai-18-5x6-5mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521118.html?query=MM+007950026690&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-21-8x-8mm-hfo-1234yf-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521119.html?query=MM+007950026700&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zaworek-serwisowy-wentylek-klimatyzacji-22-1x-9-8mm-hfo-1234yf-opk-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755277.html?query=MM+007950024040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewodow-adapter-do-szybkozlaczek-klimatyzacji-1-4x1-4-sae-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/743742.html?query=MM+007950024100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlaczka-do-butli-r134-1-4-x-13-mm-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/751131.html?query=MM+007950024810&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przylacze-do-butli-r134a-1-4-x-13-mm-przejsciowka-1-4-sae-redukcja-adapter-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883671.html?query=MM+007950024840&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adaptor-wysokiego-cisnienia-1-4-x-13-mm-mozliwosc-podlaczenia-do-instalacji-r12-r-12-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950024800 cena specjalna 12,00 zł nettokróciec Hp Ford M 10 X 1,25

MM 007950024580 cena specjalna 12,00 zł nettoport serwisowy Hp 15 X 1,0

MM 007950024590
cena specjalna 12,00 zł nettoport serwisowy Lp 13 X 1

MM 007950024600 cena specjalna 12,00 zł nettoport serwisowy Hp 12 X 1,5

MM 007950025780 cena specjalna 19,00 zł nettoadapter M1/4 SAE X M1234Yf

MM 007950025790 cena specjalna 19,00 zł nettoadapter M3/8 SAE X M1234Yf

MM 007950026275
cena specjalna 16,69 zł netto

adapter/króciec żeński 3/8” SAE x 
męski 1/4”NPT 1szt

MM 007950026280
cena specjalna 16,69 zł netto

adapter/króciec żeński 1/4” SAE x 
męski 3/8”SAE 1szt
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/776376.html?query=MM+007950024800&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zawor-port-serwisowy-hp-m10x1-25-wysokie-cisnienie-klimatyzacja-krociec-ford-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/754776.html?query=MM+007950024580&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zawor-port-serwisowy-hp-m15x1-0-wysokie-cisnienie-klimatyzacja-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/754777.html?query=MM+007950024590&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zawor-port-serwisowy-lp-m13x1-0-niskie-cisnienie-klimatyzacja-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/754778.html?query=MM+007950024600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zawor-port-serwisowy-hp-m12x1-5-wysokie-cisnienie-klimatyzacja-uniwersalny-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883672.html?query=MM+007950025780&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-m1-4-sae-x-m1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883673.html?query=MM+007950025790&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-m3-8-sae-x-m1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/908588.html?query=MM+007950026275&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-krociec-zenski-3-8-sae-x-meski-1-4-npt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/908589.html?query=MM+007950026280&vin=&slug=adapter-krociec-zenski-1-4-sae-x-meski-3-8-sae&page=1


MM 007950026285
cena specjalna 14,00 zł netto

adapter/króciec męski 1/4” SAE x 
męski M14x1,5 1szt

MM 007950026290
cena specjalna 16,15 zł netto

adapter/króciec męski 1/4” SAE x 
męski 1/8” NPT 1szt

MM 007950026295
cena specjalna 18,31 zł netto

adapter/króciec żeński 1/4” SAE x 
żeński 1/4” SAE 1szt

MM 007950026300
cena specjalna 19,38 zł netto

adapter na butlę W21,8X 3/8” SAE 1szt

MM 007950026305
cena specjalna 18,31 zł netto

adapter/króciec żeński 1/2” ACME x 
męski 1/4” 1szt

MM 007950027020
cena specjalna 18,84 zł netto

adapter LP do czynnika R1234yf x 
1/4” SAE

MM 007950027050
cena specjalna 18,84 zł netto

adapter HP do czynnika R1234yf x 
1/4” SAE

MM 007950026185 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca niebieska (Ford)
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/908368.html?query=MM+007950026285&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-krociec-meski-1-4-x-meski-m14x1-5-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742427.html?query=MM+007950026290&vin=&slug=adapter-krociec-meski-1-4-sae-x-meski-1-8-npt-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742428.html?query=MM+007950026295&vin=&slug=adapter-krociec-zenski-1-4-sae-x-zenski-1-4-sae-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742429.html?query=MM+007950026300&vin=&slug=adapter-na-butle-w21-8x-3-8-sae-1szt&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/908590.html?query=MM+007950026305&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-krociec-zenski-1-2-acme-x-meski-1-4-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615578.html?query=MM+007950027020&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-lp-do-czynnika-r1234yf-x-1-4-sae-do-butli-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615579.html?query=MM+007950027050&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adapter-hp-do-czynnika-r1234yf-x-1-4-sae-do-butli-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615322.html?query=MM+007950026185&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-niebieska-ford-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950026190 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca szara (Audi)

MM 007950026195 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca żółta (Volvo)

MM 007950026200 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca biała (Fiat)

MM 007950026205 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca brązowa (Ford)

MM 007950026210 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca czarna (Opel)

MM 007950026215 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca fioletowa (Chrysler)

MM 007950026220 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca pomarańczowa (Ford)

MM 007950026225 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca czerwona (Ford)

MM 007950026230 cena specjalna 4,63 zł nettodysza dławiąca zielona (Ford)
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615326.html?query=MM+007950026195&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-zolta-volvo-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615328.html?query=MM+007950026200&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-biala-fiat-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615329.html?query=MM+007950026205&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-brazowa-ford-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615330.html?query=MM+007950026210&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-czarna-opel-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615331.html?query=MM+007950026215&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-fioletowa-chrysler-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615332.html?query=MM+007950026220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-pomaranczowa-ford-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615333.html?query=MM+007950026225&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-czerwona-ford-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615334.html?query=MM+007950026230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-zielona-ford-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/615324.html?query=MM+007950026190&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-dysza-dlawiaca-szara-audi-dlawik-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950014280
TEL.czynnik chłodniczy R134A 12kg

MM 007950014325
TEL.czynnik chłodniczy R1234Yf 5kg

MM 007950024790
cena specjalna 56,00 zł netto

adaptor do pojemników 
hermetycznych

S GV NDPWCR18

cena specjalna 40,00 zł netto

olej do pompy próżniowej 0,368 ml 
uniwersalny do wszystkich pomp 
próżniowych Starline

MM 007935090600

cena specjalna 45,00 zł netto

olej do pompy próżniowej 0,5 l 
uniwersalny do wszystkich pomp 
próżniowych

MM 007950024880

cena specjalna 60,00 zł netto

olej do pompy próżniowej 1 l 
uniwersalny do wszystkich pomp 
próżniowych

MM 007950026580

cena specjalna 169,00 zł netto

olej do pompy próżniowej 5 l 
uniwersalny do wszystkich pomp 
próżniowych
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/738764.html?query=MM+007950014280&vin=&slug=klimatyzacja-czynnik-chlodniczy-r134a-12kg-freon-butla-wymienna-koszt-100zl-netto-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/833797.html?query=MM+007950014325&vin=&slug=klimatyzacja-czynnik-chlodniczy-r1234yf-5-kg-butla-wymienna-koszt-275-netto-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883674.html?query=MM+007950024790&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-adaptor-do-pojemnikow-hermetycznych-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/978631.html?query=S+GV+NDPWCR18&vin=&slug=klimatyzacja-s-gv-ndpwcr18-szt-starline&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/315960.html?query=MM+007935090600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-do-pompy-prozniowej-uniwersalny-do-wszystkich-pomp-prozniowych-0-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/776377.html?query=MM+007950024880&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-do-pomp-prozniowych-1l-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742446.html?query=MM+007950026580&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-do-pompy-prozniowej-uniwersalny-do-wszystkich-pomp-prozniowych-5l-magneti-marelli&page=1


MM 007950024680

cena specjalna 95,00 zł netto

olej do kompresorów hybrydowych 250 
ml do czynnika R134A odpowiednik ND11 
(z wyłączeniem Sanden)

MM 007935090650
cena specjalna 125,00 zł netto

olej poliestrowy (Poe) Iso 100 1Lt + 
kontrast UV

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024860 olej Pao 68 0,5 l z kontrastem 70,00 zł
MM 007950024850 olej Pao 68 1 l z kontrastem 110,00 zł

MM 007935090740 cena specjalna 72,00 zł nettoolej poliestrowy (Poe) Iso 100 1Lt

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024630 olej Pao 68 250 Ml 22,00 zł
MM 007950024640 olej Pao 68 1 L 65,00 zł
MM 007950024650 olej Pao 68 5 L 300,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935090660 olej Pag Iso46 1Lt 71,00 zł
MM 007935090670 olej Pag Iso100 1Lt 71,00 zł
MM 007935090680 olej Pag Iso150 Lt 71,00 zł
MM 007935090710 olej Pag Iso46 250 ml 26,00 zł
MM 007935090720 olej Pag Iso100 250 ml 26,00 zł
MM 007935090730 olej Pag Iso150 250 ml 26,00 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/776379.html?query=MM+007950024850&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-uniwersalny-pao-68-barwnik-uv-1l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742412.html?query=MM+007950024860&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pao-68-z-kontrastem-0-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/781764.html?query=MM+007950024630&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-uniwersalny-pao-68-250ml-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/781763.html?query=MM+007950024640&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-uniwersalny-pao-68-1l-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742411.html?query=MM+007950024650&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pao-68-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/690946.html?query=MM+007935090660&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-46-do-klimatyzacji-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/703119.html?query=MM+007935090670&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-100-do-klimatyzacji-1l-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/703120.html?query=MM+007935090680&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-150-do-klimatyzacji-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/692926.html?query=MM+007935090710&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-46-do-klimatyzacji-250ml-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/690945.html?query=MM+007935090720&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-100-do-klimatyzacji-250ml-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/703279.html?query=MM+007935090730&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-150-do-klimatyzacji-250ml-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/776381.html?query=MM+007950024680&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-do-kompresorw-hybrydowych-250-ml-do-czynnika-r134a-odpowiednik-nd11-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755246.html?query=MM+007935090650&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poliestrowy-poe-iso-100-z-kontrastem-uv-1l-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755254.html?query=MM+007935090740&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poliestrowy-poe-iso-100-1l-1l-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025570 olej Pag 46 z kontrastem UV 250 ml 30,00 zł
MM 007950025580 olej Pag 46 z kontrastem UV 1000 ml 85,00 zł
MM 007950025590 olej Pag 100 z kontrastem UV 250 ml 30,00 zł
MM 007950025600 olej Pag 100 z kontrastem UV 1000 ml 85,00 zł
MM 007950025610 olej Pag 150 z kontrastem UV 250 ml 30,00 zł
MM 007950025620 olej Pag 150 z kontrastem UV 1000 ml 85,00 zł

MM 007950024490 cena specjalna 329,60 zł nettoolej Poe 5 L

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024500 olej Pag 46 5L 283,25 zł
MM 007950024510 olej Pag 100 5L 283,25 zł
MM 007950024520 olej Pag 150 5L 283,25 zł
MM 007950026370 olej PAG 68 250 ml 19,97 zł
MM 007950026380 olej PAG 68 1 l 66,50 zł
MM 007950026390 olej PAG 69 5 l 307,17 zł
MM 007950026400 olej PAG 68 UV 250 ml 28,67 zł
MM 007950026410 olej PAG 68 UV 1 l 88,06 zł
MM 007950026420 olej PAG 68 UV 5 l 399,32 zł
MM 007950027340 olej PAG 46 do R744(CO2) 250 ml 35,00 zł
MM 007950027350 olej PAG 46 do R744(CO2) 1l 130,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950026430 olej uniwersalny PAG 250 ml 19,38 zł
MM 007935090675 olej uniwersalny PAG 1 l 64,62 zł
MM 007950026440 olej uniwersalny PAG 5 l 298,22 zł
MM 007950026450 olej uniwersalny PAG UV 250 ml 27,83 zł
MM 007950026460 olej uniwersalny PAG UV 1 l 85,49 zł
MM 007950026470 olej uniwersalny PAG UV 5 l 387,69 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882682.html?query=MM+007950025580&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-46-z-kontrastem-uv-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742414.html?query=MM+007950025570&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-46-z-kontrastem-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882683.html?query=MM+007950025600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-100-z-kontrastem-uv-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742416.html?query=MM+007950025610&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-150-z-kontrastem-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742415.html?query=MM+007950025590&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-100-z-kontrastem-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882684.html?query=MM+007950025620&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-150-z-kontrastem-uv-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755324.html?query=MM+007950024500&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-46-do-klimatyzacji-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755325.html?query=MM+007950024510&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-100-do-klimatyzacji-5l-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755326.html?query=MM+007950024520&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-150-5-l-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742432.html?query=MM+007950026370&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-68-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742434.html?query=MM+007950026380&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-68-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742435.html?query=MM+007950026390&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-68-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742436.html?query=MM+007950026400&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-68-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/616491.html?query=MM+007950026410&vin=&slug=inne-mm-olej-pag-68-uv-1-l&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742437.html?query=MM+007950026420&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-68-uv-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742454.html?query=MM+007950027340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-46-do-r744-co2-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742455.html?query=MM+007950027350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-46-do-r744-co2-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/741717.html?query=MM+007950026430&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-pag-uniwersalny-do-klimatyzacji-250ml-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/945750.html?query=MM+007935090675&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-uniwersalny-pag-68-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/946007.html?query=MM+007950026440&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-uniwersalny-pag-68-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/702704.html?query=MM+007950026450&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-sprezarkowy-uniwersalny-pag-barwnik-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/702706.html?query=MM+007950026460&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-uniwersalny-pag-68-barwnik-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742438.html?query=MM+007950026470&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-uniwersalny-pag-uv-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755323.html?query=MM+007950024490&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poe-5-l-5l-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950027080 olej uniwersalny do pojazdów 

hybrydowych/R1234yf 250 ml
18,84 zł

MM 007950027090 olej uniwersalny do pojazdów 
hybrydowych/R1234yf 1000 ml

49,14 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950026540 olej POE 170 250 ml 27,83 zł
MM 007950026550 olej POE 170 UV 250 ml 36,78 zł
MM 007950026560 olej POE 220 250 ml 27,83 zł
MM 007950026570 olej POE 220 UV 250 ml 36,78 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935090640 kontrast UV (250Ml) 90,00 zł
MM 007950025320 kontrast UV 1L 250,00 zł
MM 007950024610 kontrast UV 5L 1100,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950027160 kontrast uniwersalny do czynników R134A/

R1234yf/Hybryd 250 ml
55,00 zł

MM 007950027170 kontrast uniwersalny do czynników R134A/
R1234yf/Hybryd 1000 ml

169,00 zł

MM 007950025910
cena specjalna 55,00 zł netto

blister strzykawek z kontrastem 
(opakowanie 12 sztuk po 7,5ml)

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950026340 kontrast UV w strzykawce + przewód 12 szt 83,50 zł
MM 007950026350 kontrast UV w strzykawce do hybryd 

+ przewód 12 szt
90,46 zł

MM 007950026360 kontrast UV w strzykawce do czynnika 
1234yf + przewód 12 szt

90,46 zł

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537167.html?query=MM+007950027080&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-uniwersalny-do-pojazdow-hybrydowych-r-134-r1234yf-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537164.html?query=MM+007950027090&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-uniwersalny-do-pojazdow-hybrydowych-r-134-r1234yf-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742442.html?query=MM+007950026540&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poe-170-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742443.html?query=MM+007950026550&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poe-170-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742444.html?query=MM+007950026560&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poe-220-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742445.html?query=MM+007950026570&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-poe-220-uv-0-25l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/692927.html?query=MM+007935090640&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-250ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827785.html?query=MM+007950025320&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-1l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/792230.html?query=MM+007950024610&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-w-ukladach-klimatyzacji-5-l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537157.html?query=MM+007950027160&vin=&slug=klimatyzacja-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-uniwersalny-r134a-r1234yf-hybryd-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537156.html?query=MM+007950027170&vin=&slug=klimatyzacja-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-klimatyzacji-uniwersalny-r134a-r1234yf-hybryd-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521120.html?query=MM+007950026350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-uv-w-strzykawce-do-hybryd-przewod-12-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742431.html?query=MM+007950026360&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-uv-w-strzykawce-do-czynnika-1234yf-przewod-12-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742430.html?query=MM+007950026340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-uv-w-strzykawce-przewod-12-szt-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882688.html?query=MM+007950025910&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-blister-strzykawek-z-kontrastem-opakowanie-12-sztuk-po-7-5ml-1l-magneti-marelli&page=1


MM 007950024910 cena specjalna 99,00 zł nettokontratst 1234 Yf 350 ml

MM 007950027330

cena specjalna 65,00 zł netto
kontrast na bazie PAG do R744/CO2 250 ml

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024920 olej o parametrach odpowiadających 

ND 12 do czynnika R1234yf 250 ml 
(kompresory mechaniczne)

25,00 zł

MM 007950026330 olej o parametrach odpowiadających 
PS D1 do czynnika R1234yf 250 ml

25,00 zł

MM 007950026335 olej o parametrach odpowiadających 
SPA 2 do czynnika R134a/R1234yf 250 ml 
(kompresory elektryczne Sanden)

86,00 zł

MM 007950024915 cena specjalna 76,46 zł nettokontrast 1234YF 250 ml

MM 007950024925
cena specjalna 26,92 zł netto

olej Pag 100 do czynnika R1234yf 
250 ml (kompresory mechaniczne)

MM 007950024685

cena specjalna 48,46 zł netto

olej do układów hybrydowych do czynnika 
R1234yf 250 ml (kompresory elektryczne 
oprócz Sanden)
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883677.html?query=MM+007950024920&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-o-parametrach-odpowiadajacych-nd-12-pag-46-do-czynnika-r1234yf-kompresory-mechaniczne-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/927385.html?query=MM+007950026330&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-o-parametrach-odpowiadajacych-ps-d1-do-czynnika-1234yf-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/927386.html?query=MM+007950026335&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-o-parametrach-odpowiadajacych-spa-2-do-czynnika-r134a-r1234yf-kompresory-elektryczne-sanden-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742453.html?query=MM+007950027330&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-na-bazie-pag-do-r744-co2-250-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883678.html?query=MM+007950024915&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-w-ukladach-klimatyzacji-1234yf-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883679.html?query=MM+007950024925&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-olej-pag-100-do-czynnika-r1234yf-kompresory-mechaniczne-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883680.html?query=MM+007950024685&vin=&slug=olej-do-ukladow-hybrydowych-do-czynnika-r1234yf-kompresory-elektryczne-oprocz-sanden&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883676.html?query=MM+007950024910&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kontrast-barwnik-uv-do-wykrywania-nieszczelnosci-w-ukladach-klimatyzacji-1234yf-350ml-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024530 płyn do płukania układów klimatyzacji 

palny 1 L
28,00 zł

MM 007950024540 płyn do płukania układów klimatyzacji 
palny 5 L

111,00 zł

MM 007950024550 płyn do płukania układów klimatyzacji 
palny 20 L

415,00 zł

MM 007950026620 płyn do płukania układów klimatyzacji 
niepalny 1 L

31,91 zł

MM 007950026630 płyn do płukania układów klimatyzacji 
niepalny 5 L

130,55 zł

MM 007950026640 płyn do płukania układów klimatyzacji 
niepalny 20 L

502,86 zł

MM 007950024870
cena specjalna 26,00 zł netto

zestaw 2 sprayów do odkażania 
100 ml granat + 150 ml pianka

MM 007950025270
cena specjalna 20,00 zł netto

zmywacz do kontrastu w sprayu 
400 ml

MM 007950025630
cena specjalna 35,00 zł netto

pianka do odświeżania 400 ml
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755327.html?query=MM+007950024530&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-1-l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755328.html?query=MM+007950024540&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-5-l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755329.html?query=MM+007950024550&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-20-l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521117.html?query=MM+007950026620&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-niepalny-1-l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/538519.html?query=MM+007950026630&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-niepalny-5-l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742451.html?query=MM+007950026640&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-plukania-ukladow-klimatyzacji-niepalny-20l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/759309.html?query=MM+007950024870&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-granat-bomba-spray-zestaw-2-szt-kpl-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866600.html?query=MM+007950025270&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zmywacz-do-kontrastu-uv-spray-400ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883681.html?query=MM+007950025630&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-pianka-do-odkazania-klimatyzacji-400ml-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950024020 spray do odświeżania jednorazowy 

-granat lawenda 200ml
18,00 zł

MM 007950024021 spray do odświeżania jednorazowy 
-granat sosna 200ml

18,00 zł

MM 007950024022 spray do odświeżania jednorazowy 
-granat piżmowy 200ml

18,00 zł

MM 007950026510 spray do odświeżania jednorazowy 
-granat talk 200ml

18,00 zł

MM 007950026520 spray do odświeżania jednorazowy 
-granat wanilia 200ml

18,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025760 spray do odświeżania Bio 200ml 28,00 zł
MM 007950026610 spray do odświeżania BIO 250 ml 27,08 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025150 płyn do odświeżania 5000 ml 110,00 zł
MM 007950025160 koncentrat do odświeżania 1000 ml 30,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025350 płyn do odświeżania do urządzenia 

ultradźwiekowego sosna 30 ml 24 szt
370,00 zł

MM 007950025360 płyn do odświeżania do urządzenia 
ultradźwiekowego lavenda 30 ml 24 szt

370,00 zł

MM 007950025370 płyn do odświeżania do urządzenia 
ultradźwiekowego piżmowy 30 ml 24 szt

370,00 zł

MM 007950026530

cena specjalna 399,00 zł netto

zestaw płynów do odświeżania 
do urządzenia ultradźwiękowego 
zestaw 3 zapachy-24 szt (8 szt 
każdego zapachu)
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/751097.html?query=MM+007950024020&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-200-ml-spray-bomba-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521112.html?query=MM+007950024021&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-200-ml-granat-spray-sosna-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521113.html?query=MM+007950024022&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-200-ml-granat-spray-pizmowy-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521115.html?query=MM+007950026510&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-200-ml-granat-spray-talk-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/521116.html?query=MM+007950026520&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-200-ml-granat-spray-wanillia-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742417.html?query=MM+007950025760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-spray-do-odswiezania-bio-200ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742450.html?query=MM+007950026610&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-spray-do-odswiezania-bio-250-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/871278.html?query=MM+007950025150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-skutecznego-oczyszczania-klimatyzacji-parownikow-odgrzybiania-5l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742413.html?query=MM+007950025160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-koncentrat-do-odswiezania-1000-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866655.html?query=MM+007950025360&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-laventas-12szt-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/866656.html?query=MM+007950025370&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-pizmowy-12szt-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/865293.html?query=MM+007950025350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-sosna-12szt-250ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/702646.html?query=MM+007950026530&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-plynow-do-odswiezania-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-zestaw-3-zapachy12-szt-4-szt-kazdego-250ml-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025490 płyn do odświeżania do urządzenia 

ultradźwiekowego 1 l
30,00 zł

MM 007950025500 płyn do odświeżania do urządzenia 
ultradźwiekowego 5 l

140,00 zł

MM 007950025170 cena specjalna 110,00 zł nettopłyn do mycia skraplaczy 5L

MM 007950025180 cena specjalna 25,00 zł nettopłyn do mycia elementów 
klimatyzacji (piana aktywna) 1 L

MM 007950024900

cena specjalna 21,00 zł netto

spray do odświeżania 400 ml z rurką 
dozującą (wielorazowego użytku)

MM 007950024050

cena specjalna 43,00 zł netto

spray czyszczący do skraplacza 
w sprayu 400 ml (2szt)

MM 007950025770

cena specjalna 39,00 zł netto
rozpuszczalnik czyszczący układy 
klimatyzacji 1000ml

MM 007950024690

cena specjalna 20,00 zł netto
pianka do szukania nieszczelności 400 ml
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/871901.html?query=MM+007950025490&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-odkazania-klimatyzacji-1l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827796.html?query=MM+007950025500&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-urzadzenia-ultradzwiekowego-odkazania-klimatyzacji-5l-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827548.html?query=MM+007950025170&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-plyn-do-mycia-czyszczenia-chlodnic-skraplaczy-klimatyzacji-5l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827542.html?query=MM+007950025180&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-piana-aktywna-do-mycia-elementow-klimatyzacji-1l-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/871052.html?query=MM+007950024900&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-srodek-do-odkazania-odgrzybiania-dezynfekcji-klimatyzacji-400-ml-antybakteryjny-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/755217.html?query=MM+007950024050&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-spray-czyszczacy-do-skraplacza-2-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742418.html?query=MM+007950025770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-rozpuszczalnik-czyszczacy-uklady-klimatyzacji-1000ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/759310.html?query=MM+007950024690&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-spray-pianka-do-szukania-nieszczelnosci-klima-szt-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950025140 uszczelniacz do klimatyzacji z UV 30 ml 72,00 zł
MM 007950025330 uszczelniacz do klimatyzacji 30 ml 71,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007950027100 uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/

czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml
39,31 zł

MM 007950027110 uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/
czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml + 
adapter do R134a

56,09 zł

MM 007950027120 uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/
czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml + 
adapter do R1234yf

57,73 zł

MM 007950027130 uszczelniacz uniwersalny z UV do Hybryd/
czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml

40,13 zł

MM 007950027140 uszczelniacz uniwersalny z UV do Hybryd/
czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml + 
adapter do R134a

56,91 zł

MM 007950027150 uszczelniacz uniwersalny z UV do Hybryd/
czynnika R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml + 
adapter do R1234yf

58,55 zł

MM 007950027300

cena specjalna 49,00 zł netto

uszczelniacz zielony ze strzykawką 
12 ml

MM 007950026480 cena specjalna 59,64 zł nettotest kwasowości oleju

MM 007950026490
cena specjalna 40,76 zł nettonetralizator kwasowości do oleju 

w strzykawce 50 ml
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/882681.html?query=MM+007950025140&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-ukladu-klimatyzacji-30ml-z-uv-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/827071.html?query=MM+007950025330&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-ukladu-klimatyzacji-30ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537163.html?query=MM+007950027100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537162.html?query=MM+007950027110&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-adapter-do-r134a-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537161.html?query=MM+007950027120&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-adapter-do-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537160.html?query=MM+007950027130&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-z-uv-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537159.html?query=MM+007950027140&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-z-uv-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-adapter-do-r134a-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/537158.html?query=MM+007950027150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-uniwersalny-z-uv-do-hybryd-czynnika-r134a-r1234yf-w-strzykawce-6-ml-adapter-do-r1234yf-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742452.html?query=MM+007950027300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uszczelniacz-zielony-ze-strzykawka-12-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742439.html?query=MM+007950026480&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-test-kwasowosci-oleju-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742440.html?query=MM+007950026490&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-netralizator-kwasowosci-do-oleju-w-strzykawce-50-ml-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007950026500 cena specjalna 29,82 zł nettostymulator i wzmacniacz 
wydajności klimatyzacji 30 ml

MM 007950026590 cena specjalna 50,29 zł nettonetralizator do olejów mineralnych 
150 ml

MM 007950026600 cena specjalna 65,76 zł nettoneutralizator do olejów estrowych

MM 007950026090
prezenter z produktami do klimatyzacji

Prezenter zawiera kilkanaście produktów 
do serwisu klimatyzacji. Idealny do prezentacji produktów. 
2 x OLEJ PAG 46 250 ml 
2 x OLEJ PAG 100 250 ml 
1 x OLEJ PAG 150 250 ml 
1 x SPRAY DO ODŚWIEŻANIA JEDNORAZOWY 200 ml Lawenda 
1 x SPRAY DO ODŚWIEŻANIA JEDNORAZOWY 200 ml Sosna 
1 x SPRAY DO ODŚWIEŻANIA JEDNORAZOWY 200 ml Piżmo 
1 x KONTRAST UV (250 ml) 
1 x PIANKA DO SZUKANIA NIESZCZELNŚCI 400 ml 
1 x USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI 
1 x ZESTAW DWÓCH SPRAYÓW DO ODŚWIEŻANIA 
1 x PIANKA DO ODŚWIEŻANIA 400 ml 

cena specjalna 260,00 zł netto

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020140 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 

1/2'' OD
129,36 zł

MM 007935020150 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
3/8'' OD

129,36 zł

MM 007935020160 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
5/16''

129,36 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886972.html?query=MM+007935020140&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-1-2&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886973.html?query=MM+007935020150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886974.html?query=MM+007935020160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742447.html?query=MM+007950026590&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-netralizator-do-olejow-mineralnych-150-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742441.html?query=MM+007950026500&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-stymulator-i-wzmacniacz-wydajnosci-klimatyzacji-30-ml-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742449.html?query=MM+007950026600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-neutralizator-do-olejow-estrowych-150ml-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/871168.html?query=MM+007950026090&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-preparatow-do-klimatyzacji-klima-box-olej-pag-46-100-150-kontrast-uv-itd-szt-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020170 zestaw redukcji 1/2" 180 stopni 53,14 zł
MM 007935020180 zestaw redukcji 3/8" 180 stopni 53,14 zł
MM 007935020190 zestaw redukcji 5/16" 180 stopni 53,14 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020200 uniwersalny zestaw redukcji 180 stopni 

1/2" 3/8" 5/16"
103,33 zł

MM 007935020210 uniwersalny zestaw naprawczy 1/2" 3/8" 
5/16"

187,12 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020220 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 

5/8'' OD 
156,87 zł

MM 007935020230 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
10mm OD

129,36 zł

MM 007935020240 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
12mm OD

129,36 zł

MM 007935020250 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
15mm OD

156,87 zł

MM 007935020260 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
3/4'' OD

176,80 zł

MM 007935020270 cena specjalna 158,73 zł nettoport serwisowy/adapter LP 5/16”

oferta 07/2019
KLIMATYZACJA

www.elitpolska.pl

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886975.html?query=MM+007935020170&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-redukcji-1-2-180-stopni&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886976.html?query=MM+007935020180&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-redukcji-3-8-180-stopni&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886977.html?query=MM+007935020190&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-redukcji-5-16-180-stopni&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886978.html?query=MM+007935020200&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uniwersalny-zestaw-redukcji-180-stopni-1-2-3-8-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886979.html?query=MM+007935020210&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-uniwersalny-zestaw-naprawczy-1-2-3-8-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886980.html?query=MM+007935020220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-5-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886981.html?query=MM+007935020230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-10mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886982.html?query=MM+007935020240&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-12mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886983.html?query=MM+007935020250&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-15mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886984.html?query=MM+007935020260&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-3-4&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886985.html?query=MM+007935020270&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-port-serwisowy-adapter-lp-5-16&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020280 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 

for 3/8'' OD
170,91 zł

MM 007935020290 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
''T'' for 1/2'' OD

170,91 zł

MM 007935020300 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
5/8'' OD

198,41 zł

MM 007935020310 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
10mm OD

170,91 zł

MM 007935020320 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
for 12mm OD

170,91 zł

MM 007935020330 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
for 15mm OD

198,41 zł

MM 007935020340 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
16mm OD 

198,41 zł

MM 007935020350 zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP 
5/16'' OD 

170,91 zł

MM 007935020360 zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP 
3/8'' OD

170,91 zł

MM 007935020370 zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP 
1/2'' OD

170,91 zł

MM 007935020380 cena specjalna 186,33 zł nettoport serwisowy/adapter HP 5/8”

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020390 zestaw naprawczy 180 stopni z portem 

HP10mm OD
170,91 zł

MM 007935020400 zestaw naprawczy 180 stopni z portem 
HP12mm OD

170,91 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020410 port serwisowy/adapter HP 15mm 186,33 zł

MM 007935020420 port serwisowy/adapter HP 16mm 186,33 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885340.html?query=MM+007935020290&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-1-2-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/742400.html?query=MM+007935020280&vin=&slug=zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-for-3-8-od&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885341.html?query=MM+007935020300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-5-8-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885342.html?query=MM+007935020310&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-10mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885343.html?query=MM+007935020320&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-12mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885344.html?query=MM+007935020330&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-15mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885345.html?query=MM+007935020340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-10mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885346.html?query=MM+007935020350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-5-16-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885347.html?query=MM+007935020360&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klimatyzacja-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-lp-3-8-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885348.html?query=MM+007935020370&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-hp-1-2-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885349.html?query=MM+007935020390&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-hp-10mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885350.html?query=MM+007935020400&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-hp-12mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886869.html?query=MM+007935020410&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-port-serwisowy-adapter-hp-15mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886988.html?query=MM+007935020420&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-port-serwisowy-adapter-hp-16mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886986.html?query=MM+007935020380&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-port-serwisowy-adapter-hp-5-8&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020430 korek 5/16'' OD 87,91 zł
MM 007935020440 korek 3/8'' OD 87,91 zł
MM 007935020450 korek 5/8'' OD 104,41 zł

MM 007935020460

cena specjalna 685,31 zł netto

duży zestaw naprawczy 180 stopni 
SAE 5 rozmiarów (5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 
5/8’, 3/4”)

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020470 zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją 

3/8''-5/16''
129,36 zł

MM 007935020480 zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją 
1/2''-5/16''

129,36 zł

MM 007935020490 zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją 
1/2''-3/8''

129,36 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020500 zestaw naprawczy 45 stopni 1/2'' OD 159,12 zł
MM 007935020510 zestaw naprawczy 45 stopni 3/8'' OD 159,12 zł
MM 007935020520 zestaw naprawczy 45 stopni 5/16'' OD 159,12 zł
MM 007935020530 zestaw naprawczy 45 stopni 5/8'' OD 182,80 zł
MM 007935020540 zestaw naprawczy 45 stopni 3/4'' OD 294,77 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020550 zestaw naprawczy 90 stopni 1/2'' OD 159,12 zł
MM 007935020560 zestaw naprawczy 90 stopni 3/8'' OD 159,12 zł
MM 007935020570 zestaw naprawczy 90 stopni 5/16'' OD 159,12 zł
MM 007935020580 zestaw naprawczy 90 stopni 5/8'' OD 182,80 zł
MM 007935020590 zestaw naprawczy 90 stopni 3/4'' OD 293,59 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886871.html?query=MM+007935020430&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886872.html?query=MM+007935020440&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886991.html?query=MM+007935020450&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-5-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886993.html?query=MM+007935020470&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-redukcja-3-8-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886994.html?query=MM+007935020480&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-redukcja-1-2-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886995.html?query=MM+007935020490&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-redukcja1-2-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886996.html?query=MM+007935020500&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-1-2&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886997.html?query=MM+007935020510&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886998.html?query=MM+007935020520&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886999.html?query=MM+007935020530&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-5-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887000.html?query=MM+007935020540&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-3-4&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887001.html?query=MM+007935020550&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-1-2&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887002.html?query=MM+007935020560&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-3-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887003.html?query=MM+007935020570&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-5-16&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887004.html?query=MM+007935020580&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-5-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887005.html?query=MM+007935020590&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-3-4&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886992.html?query=MM+007935020460&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-sae-5-rozmiarow-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020600 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 

8mm OD
129,36 zł

MM 007935020610 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
16mm OD

156,87 zł

MM 007935020620 zestaw do naprawy przewodów 180 stopni 
z redukcją 12-10mm OD

129,36 zł

MM 007935020630

cena specjalna 1 323,58 zł netto

zestaw do naprawy przewodów 180 
stopni SAE / gwinty metryczne

MM 007935020640
cena specjalna 660,37 zł netto

zestaw naprawczy 45 stopni SAE 4 
rozmiary (5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’)

MM 007935020650

cena specjalna 660,37 zł netto
zestaw naprawczy 45 stopni SAE 4 
rozmiary (5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’)

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020660 korek 1/2'' OD 87,91 zł
MM 007935020670 korek 3/4'' OD 117,77 zł
MM 007935020680 korek 8mm OD 87,91 zł
MM 007935020690 korek 10mm OD 87,91 zł
MM 007935020700 korek 12mm OD 87,91 zł
MM 007935020710 korek 15mm OD 104,41 zł
MM 007935020720 korek 16mm OD 104,41 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887006.html?query=MM+007935020600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-8mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887007.html?query=MM+007935020610&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-16mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887008.html?query=MM+007935020620&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewow-180-stopni-z-redukcja-12-10mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886894.html?query=MM+007935020660&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-1-2&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886895.html?query=MM+007935020670&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-3-4&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887014.html?query=MM+007935020680&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-8mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886897.html?query=MM+007935020690&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-10mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886898.html?query=MM+007935020700&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-12mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886899.html?query=MM+007935020710&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-15mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886900.html?query=MM+007935020720&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-korek-16mm&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887009.html?query=MM+007935020630&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-naprawy-przewodow-180-stopni-sae-gwinty-metryczne&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887010.html?query=MM+007935020640&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-45-stopni-sae-4-rozmiary-5-16-3-8-1-2-5-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887011.html?query=MM+007935020650&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-90-stopni-sae-4-rozmiary-5-16-3-8-1-2-5-8&page=1


MM 007935020730

cena specjalna 468,83 zł netto

zestaw korków SAE 5 rozmiarów 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”)

MM 007935020740

cena specjalna 891,19 zł netto

zestaw korków / 10 szt (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 
3/4”, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm & 16mm)

MM 007935020750
cena specjalna 170,91 zł netto

zestaw naprawczy 180 stopni 
z portem HP 8mm OD

MM 007935020760
cena specjalna 882,45 zł netto

zestaw naprawczy 180 stopni 
z portem HP SAE 5 rozmiarów 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”)

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020770 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 

gumowym 180 stopni - 5/16'' A/C # 6 A/C 
129,36 zł

MM 007935020780 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 180 stopni - 3/8'' A/C # 6 A/C 
Hose

129,36 zł

MM 007935020790 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 180 stopni - 1/2'' A/C # 8 A/C 
Hose

129,36 zł

MM 007935020800 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 180 stopni - 5/8'' A/C # 10 A/C 
Hose

156,87 zł

MM 007935020810 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 180 stopni - 3/4'' A/C # 12 A/C 
Hose

176,80 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885352.html?query=MM+007935020770&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-180-stopni-5-16-a-c-6-a-c-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885353.html?query=MM+007935020780&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-180-stopni-3-8-a-c-6-a-c-waz-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885354.html?query=MM+007935020790&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-180-stopni-1-2-a-c-8-a-c-waz-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885355.html?query=MM+007935020800&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-180-stopni-5-8-a-c-10-a-c-waz-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885356.html?query=MM+007935020810&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-180-stopni-3-4-a-c-12-a-c-waz-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887019.html?query=MM+007935020730&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-korkow-sae-5-rozmiarow-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887020.html?query=MM+007935020740&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-korkow-10-szt-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4-8mm-10mm-12mm-15-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885351.html?query=MM+007935020750&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-hp-8mm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887021.html?query=MM+007935020760&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-180-stopni-z-portem-hp-sae-5-rozmiarow-5-16-3-8-1-2&page=1


MM 007935020820
cena specjalna 517,55 zł netto

zestaw naprawczy 180 stopni przewód 
aluminiowy-przewód gumowy SAE 4 
rozmiary (5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’

MM 007935020830
cena specjalna 685,31 zł netto

zestaw naprawczy 180 stopni przewód 
aluminiowy-przewód gumowy SAE 5 
rozmiary (5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’, 3/4”)

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020840 łącznik przewodów gumowych 180 stopni #6 - #7 138,01 zł
MM 007935020850 łącznik przewodów gumowych 180 stopni #8- #9 143,70 zł
MM 007935020860 łącznik przewodów gumowych 180 stopni #10- #11 152,74 zł
MM 007935020870 łącznik przewodów gumowych 180 stopni #12- #13 135,65 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020880 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 

gumowym 90 stopni 5/16" #6 Hose
169,73 zł

MM 007935020890 łącznik przewód aluminiowy z przewodemm 
gumowym 90 stopni 3/8" (9,5mm)- #7

169,73 zł

MM 007935020900 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 90 stopni 1/2" (12,7mm)- #9

169,73 zł

MM 007935020910 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 90 stopni 5/8" (15,9mm)-#11

209,51 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020920 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 

gumowym 45 stopni 5/16" (7,9mm)- #7
174,05 zł

MM 007935020930 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 45 stopni 3/8" (9,5mm)-#7

174,05 zł

MM 007935020940 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 45 stopni-1/2" (12,7mm) -#9

174,05 zł

MM 007935020950 łącznik przewód aluminiowy z przewodem 
gumowym 45 stopni 5/8" (15,9mm)-#11

216,39 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885333.html?query=MM+007935020840&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewodow-gumowych-180-stopni-6-7-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885334.html?query=MM+007935020850&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewodow-gumowych-180-stopni-8-9-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885335.html?query=MM+007935020860&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewodow-gumowych-180-stopni-10-11-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885336.html?query=MM+007935020870&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewodow-gumowych-180-stopni-12-13-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885357.html?query=MM+007935020880&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-90-stopni-5-16-6-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885358.html?query=MM+007935020890&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-90-stopni-3-8-9-5mm-7-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885359.html?query=MM+007935020900&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-90-stopni-1-2-12-7mm-9-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/885360.html?query=MM+007935020910&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-90-stopni-5-8-15-9mm-11-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887024.html?query=MM+007935020920&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-45-stopni-5-16-7-9mm-7&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887025.html?query=MM+007935020930&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-45-stopni-3-8-9-5mm-7&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887026.html?query=MM+007935020940&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-45-stopni-1-2-12-7mm-9&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887027.html?query=MM+007935020950&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-lacznik-przewod-aluminiowy-z-przewodem-gumowym-45-stopni-5-8-15-9mm-11&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886904.html?query=MM+007935020820&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-10-szt-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/886905.html?query=MM+007935020830&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-naprawczy-10-szt-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4-8mm-10mm-12mm-15mm-16mm-szt-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935020960 przewód klimatyzacji #06 5/16'' 22,78 zł
MM 007935020970 przewód klimatyzacji #08 13/32'' 27,12 zł
MM 007935020980 przewód klimatyzacji #10 ½'' 31,62 zł
MM 007935020990 przewód klimatyzacji #12 5/8'' 36,19 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007935021000 przewód klimatyzacji cienkościenny #06 5/16'' 24,53 zł
MM 007935021010 przewód klimatyzacji cienkościenny #08 13/32'' 27,05 zł
MM 007935021020 przewód klimatyzacji cienkościenny #10 ½'' 27,73 zł
MM 007935021030 przewód klimatyzacji cienkościenny #12 5/8'' 32,15 zł
MM 007935021040 przewód klimatyzacji cienkościenny #14 ¾'' 55,16 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210030 skuwka grubościenna rozmiar g6 stalowa fi 19.5 x 9.6 2,00 zł
MM 007936210040 skuwka grubościenna rozmiar g8 stalowa fi 23.5 x 12.3 2,00 zł
MM 007936210110 skuwka grubościenna rozmiar g10 stalowa fi 26 x 14.3 2,00 zł
MM 007936210100 skuwka grubościenna rozmiar g12 stalowa fi 29 x 18 2,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210060 skuwka rozmiar g6 wąż cienkościenny stalowa 

fi 15,5x9.6
2,00 zł

MM 007936210070 skuwka rozmiar g8 wąż cienkościenny stalowa 
fi 18x 12.3

2,00 zł

MM 007936210080 skuwka rozmiar g10 wąż cienkościenny stalowa 
fi 20x15.6

2,00 zł

MM 007936210090 skuwka rozmiar g12 wąż cienkościenny stalowa 
24.3x19.2

2,00 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210120 złącze Spring Lock męskie z tuleją nr 6 8,00 zł
MM 007936210130 złącze Spring Lock męskie 180 stopni z tuleją nr 8 24,89 zł
MM 007936210140 złącze Spring Lock męskie 180 stopni z tuleją nr 10 28,44 zł
MM 007936210150 złącze Spring Lock męskie 180 stopni z tuleją nr 12 32,78 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934099.html?query=MM+007935020960&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-gruboscienny-06-5-16-4mb&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934100.html?query=MM+007935020970&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-gruboscienny-14-3-4-4mb&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934101.html?query=MM+007935020980&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-klimatyzacji-waz-gruboscienny-10-1-2-4mb-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934102.html?query=MM+007935020990&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-gruboscienny-12-5-8-4mb&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934103.html?query=MM+007935021000&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-klimatyzacji-waz-cienkoscienny-06-5-16-4mb-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934104.html?query=MM+007935021010&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-cienkoscienny-08-13-32&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934105.html?query=MM+007935021020&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-cienkoscienny-10-1-2-4mb&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934106.html?query=MM+007935021030&vin=&slug=przewod-klimatyzacji-waz-cienkoscienny-12-5-8-4mb&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934107.html?query=MM+007935021040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-przewod-klimatyzacji-waz-cienkoscienny-14-3-4-4mb-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934109.html?query=MM+007936210030&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-skuwka-gruboscienna-rozmiar-g6-stalowa-fi-19-5-x-9-6-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934110.html?query=MM+007936210040&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-skuwka-gruboscienna-rozmiar-g8-stalowa-fi-23-5-x-12-3-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934116.html?query=MM+007936210110&vin=&slug=skuwka-gruboscienna-rozmiar-g10-stalowa-fi-26-x-14-3&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934115.html?query=MM+007936210100&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-skuwka-gruboscienna-rozmiar-g12-stalowa-fi-29-x-18&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934111.html?query=MM+007936210060&vin=&slug=skuwka-rozmiar-g6-waz-cienkoscienny-stalowa-fi-15-5x9-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934112.html?query=MM+007936210070&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-skuwka-rozmiar-g8-waz-cienkoscienny-stalowa-fi-18x-12-3-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934113.html?query=MM+007936210080&vin=&slug=skuwka-rozmiar-g10-waz-cienkoscienny-stalowa-fi-20x15-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934114.html?query=MM+007936210090&vin=&slug=skuwka-rozmiar-g12-waz-cienkoscienny-stalowa-24-3x19-2&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934117.html?query=MM+007936210120&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-180-stopni-z-tuleja-nr-6-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934118.html?query=MM+007936210130&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-180-stopni-z-tuleja-nr-8-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934119.html?query=MM+007936210140&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-180-stopni-z-tuleja-nr-10-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934120.html?query=MM+007936210150&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-180-stopni-z-tuleja-nr-12-szt-magneti-marelli&page=1


indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210240 złącze Spring Lock męskie 45 stopni z tuleją nr 6 19,56 zł
MM 007936210170 złącze Spring Lock męskie 45 stopni z tuleją nr 8 22,04 zł
MM 007936210180 złącze Spring Lock męskie 45 stopni z tuleją nr 10 25,14 zł
MM 007936210190 złącze Spring Lock męskie 45 stopni z tuleją nr 12 28,80 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210200 złącze 180 stopni z tulejami i adapterem HP nr 6 14,61 zł
MM 007936210210 złącze 180 stopni z tulejami i adapterem HP nr 8 13,97 zł
MM 007936210220 złącze 180 stopni z tulejami i adapterem HP nr 10 14,58 zł
MM 007936210230 złącze 180 stopni z tulejami i adapterem HP nr 12 15,29 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210160 złącze 180 stopni z tulejami nr 6 9,67 zł
MM 007936210250 złącze 180 stopni z tulejami nr 8 10,49 zł
MM 007936210260 złącze 180 stopni z tulejami nr 10 11,24 zł
MM 007936210270 złącze 180 stopni z tulejami nr 12 12,80 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210280 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 6 

aluminium z tuleją
9,78 zł

MM 007936210300 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 8 
aluminium z tuleją

12,09 zł

MM 007936210320 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 10 
aluminium z tuleją

13,33 zł

MM 007936210340 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 12 
aluminium z tuleją

14,58 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210290 złącze Spring Lock żeńskie 90 st. nr 6 alum. z tuleją 9,78 zł
MM 007936210310 złącze Spring Lock żeńskie 90 st. nr 8 alum. z tuleją 12,09 zł
MM 007936210330 złącze Spring Lock żeńskie 90 st. nr 10 alum. z tuleją 13,33 zł
MM 007936210350 złącze Spring Lock żeńskie 90 st. nr 12 alum. z tuleją 14,58 zł
MM 007936210360 złącze Spring Lock męskie 90 st. nr 10 alum. z tuleją 13,16 zł
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934129.html?query=MM+007936210240&vin=&slug=zlacze-spring-lock-meskie-45-stopni-z-tuleja-nr-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934122.html?query=MM+007936210170&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-45-stopni-z-tuleja-nr-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934123.html?query=MM+007936210180&vin=&slug=zlacze-spring-lock-meskie-45-stopni-z-tuleja-nr-10&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934124.html?query=MM+007936210190&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-meskie-45-stopni-z-tuleja-nr-12&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934125.html?query=MM+007936210200&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-i-adapterem-hp-nr-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934126.html?query=MM+007936210210&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-i-adapterem-hp-nr-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934127.html?query=MM+007936210220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-i-adapterem-hp-nr-10&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934128.html?query=MM+007936210230&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-i-adapterem-hp-nr-12&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934121.html?query=MM+007936210160&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-nr-6&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934130.html?query=MM+007936210250&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-nr-8&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934131.html?query=MM+007936210260&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-nr-10&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934132.html?query=MM+007936210270&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-180-stopni-z-tulejami-nr-12&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934133.html?query=MM+007936210280&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-zenskie-180-stopni-nr-6-aluminium-z-tuleja&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934135.html?query=MM+007936210300&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-zenskie-180-stopni-nr-8-aluminium-z-tuleja&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934137.html?query=MM+007936210320&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-zenskie-180-stopni-nr-10-aluminium-z-tulej&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/934139.html?query=MM+007936210340&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zlacze-spring-lock-zenskie-180-stopni-nr-12-aluminium-z-tulej&page=1
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indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210370 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 6 aluminium 9,42 zł
MM 007936210400 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 8 aluminium 13,16 zł
MM 007936210430 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 10 aluminium 12,98 zł
MM 007936210450 złącze Spring Lock żeńskie 180 stopni nr 12 aluminium 14,58 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210380 złącze Spring Lock żeńskie 45 stopni nr 6 aluminium 9,42 zł
MM 007936210410 złącze Spring Lock żeńskie 45 stopni nr 8 aluminium 13,16 zł
MM 007936210440 złącze Spring Lock żeńskie 45 stopni nr 10 aluminium 12,98 zł
MM 007936210460 złącze Spring Lock Spring Lock żeńskie 45 stopni nr 

12 aluminium
14,58 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210390 złącze Spring Lock żeńskie 90 stopni nr 6 aluminium 8,89 zł
MM 007936210420 złącze Spring Lock żeńskie 90 stopni nr 8 aluminium 13,16 zł
MM 007936210470 złącze Spring Lock żeńskie 90 stopni nr 12 aluminium 14,76 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210480 złącze Spring Lock męskie 90 stopni nr 6 aluminium 9,24 zł
MM 007936210490 złącze Spring Lock męskie 90 stopni nr 8 aluminium 11,20 zł
MM 007936210500 złącze Spring Lock męskie 90 stopni nr 10 aluminium 13,33 zł
MM 007936210510 złącze Spring Lock męskie 90 stopni nr 12 aluminium 14,58 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210520 złącze przelotowe 180 stopni bez kielichów 6 aluminium 11,56 zł
MM 007936210530 złącze przelotowe 180 stopni bez kielichów 8 aluminium 12,44 zł
MM 007936210540 złącze przelotowe 180 stopni bez kielichów 10 aluminium 13,33 zł
MM 007936210550 złącze przelotowe 180 stopni bez kielichów 12 aluminium 14,22 zł
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indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210560 złącze trójnik bez kielichów nr 6 aluminium 13,33 zł
MM 007936210570 złącze trójnik bez kielichów nr 8 aluminium 14,22 zł
MM 007936210580 złącze trójnik bez kielichów nr 10 aluminium 16,00 zł
MM 007936210590 złącze trójnik bez kielichów nr 12 aluminium 16,89 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210600 złącze aluminium #6 16,00 zł
MM 007936210610 złącze aluminium #10 19,56 zł
MM 007936210620 złącze aluminium #12 21,33 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210630 złącze Spring Lock męskie 180 stopni nr 6 aluminium 11,02 zł
MM 007936210650 złącze Spring Lock męskie 180 stopni nr 8 aluminium 13,33 zł
MM 007936210670 złącze Spring Lock męskie 180 stopni nr 10 aluminium 14,04 zł
MM 007936210690 złącze Spring Lock męskie 180 stopni nr 12 aluminium 15,11 zł

indeks nazwa cena specjalna netto 
MM 007936210640 złącze Spring Lock męskie 45 stopni nr 6 aluminium 11,02 zł
MM 007936210660 złącze Spring Lock męskie 45 stopni nr 8 aluminium 13,33 zł
MM 007936210680 złącze Spring Lock męskie 45 stopni nr 10 aluminium 14,04 zł
MM 007936210700 złącze Spring Lock męskie 45 stopni nr 12 aluminium 15,11 zł

MM 007935021050
cena specjalna 580,00 zł netto

kleszcze do zł. Burgaclip/Smart 
splice
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