
KOCHASZ SWOJE AUTO?
ZOSTAŃ MECHANIKIEM WE WŁASNYM GARAŻU.

Prosto i szybko wykonaj podstawowe czynności by przygotować auto na wiosnę!

WULKANIZACJA

Samodzielna wymiana OPON - to proste!

SPRAWDŹ
pakiet dla siebie:

Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

www.elitpolska.pl Aby zamówić skontaktuj się z:



Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet BASIC

LP INDEKS NAZWA

1 YT-82020 elektryczny klucz udarowy 1/2” 450 Nm + 4 nasadki 17, 19, 21, 22 mm

2 AIR 36546 kompresor tłokowy H-186 6 l AIRPRESS

3 AIR 45893 komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny 
AIRPRESS

4 BHC 29-B klucz do kół krzyżakowy 1/2” 17, 19, 21 mm BAHCO

5 TW NE00273 podnośnik hydrauliczny 2T typu żaba 133-335 mm w walizce

6 IG-K2 W511 środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL

7 S GV LEDK2253 lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

8 TW REKAWICZKI rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczegóły pakietu na kolejnych stronach

pakiet
BASIC

899,00 zł netto

WULKANIZACJA

str 1/3



Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet BASIC

YT-82020 
elektryczny klucz udarowy 1/2” 450 Nm + 4 nasadki 17, 19, 21, 22 mm

Elektryczny klucz udarowy przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek. Dzięki zasilaniu 
elektrycznemu nie wymaga instalacji pneumatycznej.
• wytrzymały mechanizm udarowy
• przełącznik obrotów prawo/lewo
• uchwyt 1/4” (6.3 mm) HEX x 1.2” (12.7 mm) (F)
• przewód zasilający o dł. 4 m
• zapakowany w praktyczną walizkę
• w zestawie nasadki udarowe: 17, 19, 21 i 22 mm

Parametry:
• moc: 1020 W maks. moment obrotowy: 600 Nm
• prędkość obrotowa 2600 obr./min
• Parametry
• Opakowanie: walizka
• Rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 22
• Moment obrotowy [Nm]: 600
• Prędkość obrotowa [1/min]: 2600
• Rozmiar [cal]: 1/2
• Długość przewodu [m]: 4
• Moc [W]: 1020

AIR 36546 
kompresor tłokowy H-186 6 l AIRPRESS

Kompaktowy kompresor tłokowy H 185-6 przeznaczony do lekkich prac. Niezawodna pompa zapewnia 
stosunkowo dobrej jakości sprężone powietrze. Łatwy transport dzięki małym gabarytom i niskiej wadze powoduje, 
że są idealnym rozwiązaniem dla domowego garażu , informatyków, pracy z aerografem czy prób ciśnieniowych.
Dane produktu:
• Waga (kg): 16,00
• Numer katalogowy: 36546
• EAN: 08712418019094
• Wydajność (l/min): 185
• Wydajność na wyjściu (l/min): 148
• Rodzaj: kompresor tłokowy
• Pojemność zbiornika (l): 6
• Moc silnika (KM/kW): 1.5 KM / 1.1 kW
• Zasilanie: 230 V / 50 Hz / 1 Ph
• Prędkość obrotowa (obr./min): 2800
• Ciśnienie robocze (bar): 6
• Ciśnienie maksymalne (bar): 8
• Ilość tłoków: 1
• Ilość stopni sprężania: 1
• Poziom głośności dB(A): 80
• Długość, Szerokość, Wysokość (cm): 50 x 24 x 47

AIR 45893 
komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż 
spiralny AIRPRESS

Komplet narzędzi i akcesoriów pneumatycznych Airpress objemuje:
• pistolet lakierniczy z dyszą 1.5 mm
• pistolet do pompowania do 12 barów
• pistolet do przedmuchu
• ropownica
• wąż spiralny 5 m

Podstawowy zestaw akcesoriów pneumatycznych marki Airpress - lidera polskiego rynku sprężonego powietrza - 
niezbędny w każdym warsztacie naprawczym i serwisie motoryzacyjnym.

WULKANIZACJA
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet BASIC

BHC 29-B 
klucz do kół krzyżakowy 1/2” 17, 19, 21 mm BAHCO

TW NE00273 
podnośnik hydrauliczny 2T typu żaba 133-335 mm w walizce

• Wysokość podnoszenia
• Minimum: 135 mm
• Maksimum: 320 mm

• Maksymalny udźwig: 2 tony
• Waga: 7 KG

IG-K2 W511 
środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL

• Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk 
• Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia 
• Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem 
• Nie zapycha kanalizacji 
• Testowany dermatologicznie
• Posiada Świadectwo Jakości PZH.

S GV LEDK2253 
lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych. 
3 tryby: 
1: 100% 
2: 50% 
3: Miganie 
Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się 
tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, 
którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.

TW REKAWICZKI 
rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-
poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz 
w gospodarstwach domowych

WULKANIZACJA
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet STANDARD

 1 299,00 zł netto

LP INDEKS NAZWA

1 XT TOOLS 43-4002 klucz udarowy pneumatyczny 1/2” 1302 Nm MINI XT

2 AIR 36839-1 kompresor tłokowy HL310 25 l AIRPRESS

3 AIR 45893 komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny 
AIRPRESS

4 BHC BWSS12P3 nasadki udarowe do koł aluminiowych 3 szt 17, 19, 21 mm BAHCO

5 BHC 29-B klucz do kół krzyżakowy 1/2”, 17, 19, 21 mm BAHCO

6 S GV T830025 podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE

7 FOR 6474470 klucz dynamometryczny 1/2” 42-210 Nm FORCE

8 IG-K2 W115 odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL

9 IG-K2 W105 zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL

10 TW CZYSC.BAW/10KG czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

11 TRO 30360 papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m TROTON

12 IG-K2 W511 środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL

13 S GV LEDK2253 lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

14 TW REKAWICZKI rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczegóły pakietu na kolejnych stronach

pakiet
STANDARDWULKANIZACJA
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet STANDARD

WULKANIZACJA

XT TOOLS 43-4002  
klucz udarowy pneumatyczny 1/2” 1302 Nm MINI XT
Uwaga 1302Nm !!!!
Dane urządzenia:
• Połączenie: 1/2 „
• Prędkość: 10 000 obr / min
• Maksymalny moment obrotowy: 1302 Nm
• Moment obrotowy pracy: 34-407 Nm
• Wlot powietrza: 1/4 „
• Ciśnienie powietrza: 90 P.S.I. (6,2 bara)
• Waga: 1,44 kg

AIR 36839-1  
kompresor tłokowy HL310 25 l AIRPRESS
Kompaktowe sprężarki tłokowe o ciśnieniu maksymalnym 8 bar. Sprężarki charakteryzują się prostą obsługą 
i niskim zużyciem energii. Urządzenia te świetnie nadają się dla majsterkowiczów do zastosowań hobbystycznych 
jak i małych garażów.
Dane techniczne:
• Wydajność (l/min) 196
• Wydajność na wyjściu (l/min) 157
• Pojemność zbiornika (l) 24
• Moc silnika (KM/kW) 2.0 KM / 1.5 kW
• Zasilanie 230 V / 50 Hz 
• Prędkość obrotowa (obr./min)2850
• Ciśnienie robocze (bar)6
• Ciśnienie maksymalne (bar)8
• Ilość tłoków 1
• Ilość stopni sprężania 1
• Poziom głośności dB(A)96
• Długość, Szerokość, Wysokość (cm) 60 x 33 x 56
• Waga (kg) 27,00

AIR 45893 
komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż 
spiralny AIRPRESS

Komplet narzędzi i akcesoriów pneumatycznych Airpress objemuje:
• pistolet lakierniczy z dyszą 1.5 mm
• pistolet do pompowania do 12 barów
• pistolet do przedmuchu
• ropownica
• wąż spiralny 5 m

Podstawowy zestaw akcesoriów pneumatycznych marki Airpress - lidera polskiego rynku sprężonego powietrza - 
niezbędny w każdym warsztacie naprawczym i serwisie motoryzacyjnym.

BHC BWSS12P3 
nasadki udarowe do koł aluminiowych 3 szt 17, 19, 21 mm BAHCO
Zestaw nasadek udarowych do odkręcania/przykręcania kół.
Brzegi chronione plastikową osłonką.
Plastikowa osłona w środku chroni śruby i nakrętki.
Rozmiar: 1/2’’. Długość: 85 mm.
Zawiera 3 nasadki: 17 mm (Niebieska), 19 mm (Żółta) & 21 mm (Czerwona).
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet STANDARD

WULKANIZACJA

BHC 29-B 
klucz do kół krzyżakowy 1/2” 17, 19, 21 mm BAHCO

S GV T830025 
podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE

Mobilny mobilny podnośnik hydrauliczny STARLINE, 3 t
Manipulowanie za pomocą podnośnika odbywa się za pomocą drążka prowadzącego / prowadzącego, którego 
można użyć do podniesienia głowicy podnoszącej na wysokość do 465 mm. Biorąc pod uwagę niewielki ciężar 
urządzenia podnoszącego (tylko 27,7 kg przy zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej), manipulacja jest 
naprawdę bardzo łatwa.
• Ładowność: 3t
• Minimalna wysokość głowicy podnoszącej: 130 mm
• Maksymalna wysokość głowicy podnoszącej: 465 mm

FOR 6474470 
klucz dynamometryczny 1/2” 42-210 Nm FORCE

Klucz pracuje w prawo oraz w lewo, dzięki czemu można go stosować nie tylko do prawych, ale również lewych 
gwintów, a tam gdzie jest to konieczne, także odkręcania z ograniczoną siłą.
• zakres: 42 - 210 Nm
• rozmiar: 1/2”
• długość: 450 mm
• dokładność: +/- 4%
• rozdzielczość (dokładność ustawienia): 1Nm
• prawo-lewo
• masa: 1,32kg

IG-K2 W115 
odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL

• Produkt do odkręcania zapieczonych śub o bardzo wysokiej sile działania.
• Dociera do trudno dostępnych szczelin. 
• Penetruje i rozpuszcza rdzę. 
• Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach. 
• Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie zawiera dwusiarczek molibdenu 

(MoS2).

IG-K2 W105 
zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL

• Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. 
• Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce 

tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia. 
• Usuwan zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary nie pozostawiając żadnych osadow. 
• Posiada przyjemny cytrynowy zapach. 
• Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalnikow chlorowopochodnych.
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet STANDARD

WULKANIZACJA

TW CZYSC.BAW/10KG 
czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

Cechy produktu:
• bez guzików, zamków etc
• bawełniane
• produkowane z kolorowych t-shirtów, koszul itp.
• pozbawione materiałów syntetycznych
• uniwersalne zastosowanie
• idealne do warsztatu, lakierni, pracy z rozpuszczalnikami
• rodzaj opakowania: belka prasowana 10 kg w przeźroczystym worku foliowym

TRO 30360 
papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe  
rolka 190,8 m TROTON

IG-K2 W511 
środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml  
INTER-GLOBAL

• Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk 
• Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia 
• Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem 
• Nie zapycha kanalizacji 
• Testowany dermatologicznie
• Posiada Świadectwo Jakości PZH.

S GV LEDK2253 
lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych. 
3 tryby: 
1: 100% 
2: 50% 
3: Miganie 
Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się 
tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, 
którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.

TW REKAWICZKI 
rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-
poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz 
w gospodarstwach domowych
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
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Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet PROFESSIONAL

2 499,00 zł netto

pakiet
PROFESSIONAL

LP INDEKS NAZWA

1 TW 4933459692 klucz udarowy akumulatorowy 1/2” kołek zabezpieczajacy M18FHIWP12-0X 1491 Nm MILWAUKEE

2 TW 4932430483 akumulator bateria M18 18 V 5 Ah MILWAUKEE

3 TW 4932451079 ładowarka M12-M18 MILWAUKEE

4 S NP ASK007 nasadki udarowe do kół aluminiowych 7 szt 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 STARLINE

5 BHC 29-B klucz do kół krzyżakowy 1/2” 17, 19, 21 mm BAHCO

6 S GV T830025 podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE

7 FOR 6474470 klucz dynamometryczny 1/2” 42-210 Nm FORCE

8 IG-K2 W115 odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL

9 IG-K2 W105 zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL

10 TW CZYSC.BAW/10KG czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

11 TRO 30360 papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m TROTON

12 IG-K2 W511 środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL

13 TW 4933464124 M12 subkompaktowy kompresor akumulatorowy M12 BI-0 12 V MILWAUKEE

14 TW 4932451388 akumulator bateria M12 12 V 3 Ah MILWAUKEE

15 S GV LEDK2253 lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

16 TW REKAWICZKI rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczegóły pakietu na kolejnych stronach

WULKANIZACJA
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Krzysztof Nowak  tel. +48 602 433 781  krzysztof.nowak@elitpolska.pl
Łukasz Piórek  tel. +48 728 933 309 lukasz.piorek@elitpolska.pl

Aby zamówić skontaktuj się z:pakiet PROFESSIONAL

TW 4933459692 
klucz udarowy akumulatorowy 1/2” kołek zabezpieczajacy  
M18FHIWP12-0X 1491 Nm MILWAUKEE

Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ zapewnia moment obrotowy 1017 Nm przy swoim kompaktowym 
rozmiarze 206 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych. 4-stopniowy system DRIVE CONTROL™ 
pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz 
momentu obrotowego. Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty wstępne na poziomie 1898 Nm, 
a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy dokręcaniu śrub. Uchwyt 1/2˝ z bolcem 
zapadkowym. Nowe oświetlenie LED jest o 40% jaśniejsze niż w poprzedniej wersji. Silnik bezszczotkowy 
Milwaukee® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc. Inteligentny system 
REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem. 
Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz 
stałości mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu. Guma ochronna wysokiej 
jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy. Elastyczny 
system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™.

TW 4932430483 
akumulator bateria M18 18 V 5 Ah MILWAUKEE

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu 
z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki 
zależą od narzędzia i zastosowania). Zabezpieczenie REDLITHIUM-ION za pomocą cyfrowego zabezpieczenia 
przed przeciążeniem. Milwaukee® REDLINK™ w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi 
bezprzewodowych w trudnych sytuacjach. Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne 
naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej. Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora 
z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi 
drganiami lub upadkami. Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet 
akumulatorów. Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość 
użytkową. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność 
pracy akumulatora.
Dane techniczne:
• Typ baterii: Red Lithium-Ion
• Napięcie: 18 V
• Pojemność: 5 Ah
• Pojemność (Wh): 90
• Typ akumulatora: Li-ion

Akumulator kompatybilny z całą linią narzedzi M18 marki Milwaukee. (Np M18FPD, M18FDD, M18CAG125X, M18CHX, 
M18CHPX, M18CHX, M18CPD, M18CDD, M18FID). Akumulator jest kompatybilny z wszystkimi ładowarkami linii M18 
marki Milwaukee. (Np M12-18C, M12-18FC, M12-18AC, M1418C6).

TW 4932451079 
ładowarka M12-M18 MILWAUKEE

Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™. Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane 
są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami 
ładowania. Akumulatory M18™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/6,0 Ah/9,0 Ah ładują się w 26 min/47 
min/59 min/ 68 min/95 min lub krócej.
Dane techniczne:
• Czas ładowania: 26/47/59/68/95/35/60/87/130
• Do akumulatorów Li-Ion: Tak
• Do akumulatorów NiCd: Nie
• Do akumulatorów NiMH: Nie
• Numer Artykułu: 4932451079
• Pojemność akumulatora (Ah): 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
• System: M12, M14, M18
• Typ akumulatora: Li-ion
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S NP ASK007 
nasadki udarowe do kół aluminiowych 7 szt 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 STARLINE

BHC 29-B 
klucz do kół krzyżakowy 1/2” 17, 19, 21 mm BAHCO

S GV T830025 
podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE

Mobilny mobilny podnośnik hydrauliczny STARLINE, 3 t
Manipulowanie za pomocą podnośnika odbywa się za pomocą drążka prowadzącego / prowadzącego, którego 
można użyć do podniesienia głowicy podnoszącej na wysokość do 465 mm. Biorąc pod uwagę niewielki ciężar 
urządzenia podnoszącego (tylko 27,7 kg przy zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej), manipulacja jest 
naprawdę bardzo łatwa.
• Ładowność: 3t
• Minimalna wysokość głowicy podnoszącej: 130 mm
• Maksymalna wysokość głowicy podnoszącej: 465 mm

FOR 6474470 
klucz dynamometryczny 1/2” 42-210 Nm FORCE

Klucz pracuje w prawo oraz w lewo, dzięki czemu można go stosować nie tylko do prawych, ale również lewych 
gwintów, a tam gdzie jest to konieczne, także odkręcania z ograniczoną siłą.
• zakres: 42 - 210 Nm
• rozmiar: 1/2”
• długość: 450 mm
• dokładność: +/- 4%
• rozdzielczość (dokładność ustawienia): 1Nm
• prawo-lewo
• masa: 1,32kg

IG-K2 W115 
odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL

• Produkt do odkręcania zapieczonych śub o bardzo wysokiej sile działania.
• Dociera do trudno dostępnych szczelin. 
• Penetruje i rozpuszcza rdzę. 
• Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach. 
• Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie zawiera dwusiarczek molibdenu 

(MoS2).

IG-K2 W105 
zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL

• Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. 
• Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce 

tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia. 
• Usuwan zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary nie pozostawiając żadnych osadow. 
• Posiada przyjemny cytrynowy zapach. 
• Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalnikow chlorowopochodnych.
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TW CZYSC.BAW/10KG 
czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

• bez guzików, zamków etc
• bawełniane
• produkowane z kolorowych t-shirtów, koszul itp.
• pozbawione materiałów syntetycznych
• uniwersalne zastosowanie
• idealne do warsztatu, lakierni, pracy z rozpuszczalnikami
• rodzaj opakowania: belka prasowana 10 kg w przeźroczystym worku foliowym

TRO 30360 
papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe  
rolka 190,8 m TROTON

IG-K2 W511 
środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL

• Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk 
• Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia 
• Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem 
• Nie zapycha kanalizacji 
• Testowany dermatologicznie
• Posiada Świadectwo Jakości PZH.

TW 4933464124 
M12 subkompaktowy kompresor akumulatorowy M12 BI-0 12 V MILWAUKEE

Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich 
samochodach dostawczych. Wysokowydajny silnik i pompa. Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami 
zapobiega ruszaniu się urządzenia podczas pracy. Możliwość ustawienia docelowego ciśnienia, po osiągnięciu 
którego urządzenie automatycznie wyłącza się. Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia oraz 
informacją o naładowaniu i gotowości do pracy. Wbudowany pojemnik do przechowywania wężyka 66 cm oraz 
końcówek wraz z uchwytem typu Schrader. Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia najwyższej jakości wydajność 
pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym 
naładowaniu. Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™
Dane techniczne
• Specyfikacja produktu: M12 BI-0
• Ciśnienie maks: 8.27 / 120
• Cykl pracy: 10min pracy / 10min przerwy
• Długość węża [mm]: 660
• Dokładność pomiaru [%]: ± 3%
• Ilość akumulatorów: 0
• Ładowarka w zestawie: -
• Napięcie (V): 12
• Numer Artykułu: 4933464124

• Objętość powietrza: 24.9
• Opakowanie: -
• Pojemność akumulatora (Ah): -
• Typ akumulatora: Li-ion
• Waga z akumulatorem (kg): 1.6
• Wymiary (mm): 190.5 x 165.1
• Wyposażenie standardowe: 1x igła do 

pompowania piłki, 1x uchwyt Presta, 1x dysza do 
kompresora, 1x uchwyt Schrader

WULKANIZACJA
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TW 4932451388 
akumulator bateria M12 12 V 3 Ah MILWAUKEE

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu 
z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee. 
Zabezpieczenie REDLITHIUM-ION za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee 
REDLINK w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych 
sytuacjach. Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla 
maksymalnej trwałości użytkowej. Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia 
wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami. 
Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów. Ekstremalne 
temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową. Wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora.
Specyfikacja:
• Napięcie akumulatora: 12,00 V
• Pojemność akumulatora: 3,00 Ah
• Typ akumulatora: Li-ion

S GV LEDK2253 
lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych. 
3 tryby: 
1: 100% 
2: 50% 
3: Miganie 
Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się 
tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, 
którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.

TW REKAWICZKI 
rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-
poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz 
w gospodarstwach domowych

WULKANIZACJA
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