
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tipkarskih in tiskarskih napak. Do razprodaje zalog. Več informacij na www.tool-is.com.  * vse cene brez zakonsko določenega DDV-ja, velja od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

96 mm

u

123,50*€
S3249

1.172 Nm  
1,11 kg 

160-delno   Prostornina 36 litrov
 Nosilnost 25 kg
	 	32	žepov	za	shranjevanje	 
in	možnosti	za	pritrditev

	 	Z	ramenskim	trakom,	 
podloženim	predelom	 
za	ramo	in	snemljivim	 
zaščitnim	pokrovom

	 	vklj.	s	160-delnim	kompletom	
univerzalnih	orodij*

TORBA ZA ORODJE  
„MULTIBAG XL“ UNIVERSAL
u

229,00* €
Z6000

*	Za	podroben	opis	glej	stran	8

PROFI  
PNEVMATSKI  
UDARNI  
VIJAČNIK
	 	Kakovostno,	proti	udarcem	
odporno	in	izjemno	čvrsto	
ohišje	iz	materiala,	ki	je	okre-
pljen	z	vlakni

	 	Udarni	vijačnik	z	dvojnim	
učinkom	moči

	 Nizke	vrednosti	hrupa
	 Malo	vibracij
	 	3	stopnje	števila	vrtljajev
	 Nedrseč	ročaj

	 	Za	druge	pnevmatske	udarne	 
vijačnike	glej	stran	14

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tipkarskih in tiskarskih napak. Do razprodaje zalog. Več informacij na www.tool-is.com.  * vse cene brez zakonsko določenega DDV-ja, velja od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

SW-STAHL – ORODJE ZA PROFESIONALCE

u

547,50* €
S3280u

362,00* €
S3278

u

154,50* €
S3276

u

350,90* €
S3277

3.200 Nm  
4,4 kg 

3.200 Nm  
3,4 kg 

1.756 Nm  
1,9 kg 

3.200 Nm  
7,2 kg 

NOVONOVO

NOVONOVO
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800 mm 48
2 m

m

10
13

 m
m

 

Delavniški voziček z 8 predali (za opis glej izdelek 07080L)

4 polni predali s skupno 181 orodji  
vrhunske kakovosti, shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

1.299,00* €
Z3604

u

1.999,00* €
Z3618DELAVNIŠKI VOZIČEK PROFI

 

Delavniški voziček z 8 predali (za opis glej izdelek 07080L)

7 polni predali s skupno 329 orodji  
vrhunske kakovosti, shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

1.749,00* €
Z3607

554-delno
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Delavniški voziček z 9 predali (za opis glej izdelek 07075L)

7 polnih predalov s skupno 343 orodji vrhunske  
kakovosti, shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

1.399,00* €
Z3217

 

Delavniški voziček z 9 predali (za opis glej izdelek 07075L)

4 polni predali s skupno 272 orodji  
vrhunske kakovosti, shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

1.099,00* €
Z3404

 

Delavniški voziček s 7 predali (za opis glej izdelek 07065L)

4 polnih predalov s skupno  
215 orodji vrhunske kakovosti,  
shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

899,00* €
Z3344

 

Delavniški voziček z 9 predali (za opis glej izdelek 07075L)

7 polnih predalov s skupno 329 orodji  
vrhunske kakovosti, shranjenimi v modulih iz pene.

Poln delavniški voziček

u

1.599,00* €
Z3407
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u

2.179,00* €
Z3818 u

2.249,00* €
Z3817

Delavniški voziček 07092L 
6 polnih predalov  

s	kupno	455	orodji	vrhunske	kakovosti,	shranjenimi	v	1/3,	2/3	in	
1/1	modulih	iz	pene.

Delavniški voziček 07091L 
5 polnih predalov  
s	kupno	455	orodji	vrhunske	kakovosti,	shranjenimi	v	1/3,	2/3	in	
1/1	modulih	iz	pene.

A
L
I
P 
A

1 KOMPLET NFZ – IZBIRATE LAHKO MED 2 DELAVNIŠKIMA VOZIČKOMA

Skupaj 455 delov!
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775 mm 460 m
m

97
0 

m
m

DELAVNIŠKI VOZIČEK PROFI XL

DELAVNIŠKI VOZIČEK Z3703

10
10

 m
m

970 mm 48
0 

m
m

553-delno

207-delno

u

2.199,00* €
Z3822

u

499,00* €
Z3703

7 predalov
hiter zaklep
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   Notranje	mere	predalov: 
Širina:	545	mm,	globina:	395	mm

  Višina	1.–5.	predal:	70	mm 
Višina	6.–7.	 
predal:	 
125	mm

  2	zunanji	kolesci
  Zanke	za	namestitev	na	zunanji	 
strani	za	izvijače

  Notranje	mere	predalov: 
Širina:	570	mm,	 
globina:	410	mm

  Višina	1.–4.	 
predal:	 
53	mm, 
višina	5.–8.	 
predal:	 
82	mm, 
višina	9.	 
predal:	 
169	mm

   Zapiranje	vseh	predalov	z	blažilniki
	 	vklj.	z	zunanjim	košem	za	 
smeti	in	držalom	za	pršila

   Notranje	mere	predalov:	 
Širina:	570	mm,	 
globina:	400	mm

  Višina	1.–7.	 
predal:	 
74,5	mm 
Višina	8.	 
predal:	 
153,5	mm

  2	zunanji	kolesci
  Zanke	za	namestitev	na	zunanji	 
strani	za	izvijače

   Notranje	mere	predalov: 
Širina:	570	mm,	 
globina:	410	mm

  Višina	1.–2.	 
predal:	 
59	mm, 
višina	3.–6.	 
predal:	 
75	mm, 
višina	7.	 
predal:	 
187	mm

u

382,00* €
07050L

u

481,00* €
07075L

u

539,00* €
07080L

u

429,00* €
07065L

	 	Predali	s	popolnim	izvlekom,	s	krogličnimi	ležaji

	 	Hiter	zaklep	na	vsakem	predalu

	 	Centralno	zaklepanje

SERIJA DELAVNIŠKIH VOZIČKOV – PRAZNO
	 	Možen	izvlek	več	predalov	hkrati

	 	Plastični	ščitniki	vogalov

	 	2	krmilni	kolesci

775 mm 460 m
m

97
0 

m
m

10
30

 m
m

775 mm

46
0 m

m

7 predalov
hiter zaklep

7 predalov
hiter zaklep

9 predalov
Hiter zaklep zložljiva  

dodatna površina 
 za odlaganje

8 predalov
Pokrov iz  

legiranega jekla

Izbirno na voljo: 
kavelj za luknjičas-
to tablo za obeša-
nje velikih ključev/
navornih ključev

800 mm 48
2 m

m

10
13

 m
m

91
0 

m
m

724 mm 470 mm

Vsebina	ni	zajeta	v	
kompletu	 
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1150 mm

48
0 m

m
10

10
 m

m

	 	vklj.	z	zunanjim	košem	za	 
smeti	in	držalom	za	pršila

	 	Plastični	ščitniki	vogalov

	 	2	krmilni	kolesci,	2	zunanji	kolesci

	 	Predali	s	popolnim	izvlekom,	s	krogličnimi	ležaji

	 	Zapiranje	vseh	predalov	z	blažilniki

	 	Centralno	zaklepanje

SERIJA DELAVNIŠKIH VOZIČKOV XL/XXL – PRAZNO

8 predalov
hiter zaklep

9 predalov
hiter zaklep

	 	Pokrov	iz	legiranega	jelka	s	 
stranskimi	žepi	za	razvrščanje

	 		Notranje	mere	predalov: 
Širina:	815	mm,	globina:	400	mm

	 	Višina	1.–7.	predal:	70	mm, 
višina	8.	predal:	135	mm

	 	Pokrov	iz	legiranega	jelka	s	 
stranskimi	žepi	za	razvrščanje

	 	Shranjevalna	omarica	za	zaklepanje	 
(desno),	nosilnost	30	kg

	 		Notranje	mere	predalov:	 
Globina	400	mm 
1.	predal:	Širina:	950	mm,	 
2.–7.	predal:	Širina:	570	mm,	

	 	Višina	1.	predal:	100	mm 
Višina	2.–6.	predal:	70	mm, 
višina	7.	predal:	135	mm

10
10

 m
m

970 mm 48
0 

m
m

u

689,00* €
07091L

u

789,00* €
07092L
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 ▪ Komplet industrijskih natičnih ključev, 6,3 mm (1/4"), 46-delno
 ▪ Komplet viličastih obročnih ključev, 6–22 mm, 15-delno
 ▪ Komplet bitnih nastavkov 6,3 mm (1/4"), 32-delno
 ▪ Komplet delavniških izvijačev, 6-delni v velikostih 3+4+5,5+6,5+PH1+PH2
 ▪ Komplet električno izoliranih izvijačev, 7-delno  
velikosti 2,5 + 4 + 5,5 + 6,5 + PH1 + PH2 in tester napetosti

 ▪ Komplet imbus kotnih ključev s krogelno glavo, velikosti 2–10 mm, 8-delno
 ▪ Komplet kotnih ključev T-profil brez luknje, velikosti T10–T50, 8-delno
 ▪ Komplet delavniških pil, 200 mm, 5-delni 
 ▪ Komplet profesionalnih klešč, 5-delno
 ▪ Digitalni multimeter
 ▪ Mini LED stoječa svetilk s 6 super svetlimi LED lučkami
 ▪ Profesionalna ločna žaga, nastavljiva
 ▪ Mini ločna žaga s kovinskim listom
 ▪ Nadomestni žagini listi 150 mm, 12-delno
 ▪ Ločevalni nož, 18 mm, vklj. s 6 nadomestnimi rezili
 ▪ Jeklen merilni trak 5 m z zaustavljalom
 ▪ Lesen členkasti merilni trak 2 m
 ▪ Libela 400 mmm, aluminijasta
 ▪ Ključavničarsko kladivo 500 g z ročajem iz hikorijevca

TORBA ZA ORODJE „MULTIBAG XL“
Z6000 – napolnjeno z orodjem „UNIVERSAL“

 

u

229,00*€
Z6000

 ▪ iz kakovostne in odporne poliestrske tkanine 600 x 600 Denier
 ▪ ekstra velika izvedba 520 x 240 x 290 cm
 ▪ Prostornina 36 litrov in maks. količina polnjenja 25 kg
 ▪ skupno 32 različnih možnosti shranjevanja in pritrditve  zagotavlja hiter dostop 
do orodja

 ◦ 17 notranjih in zunanjih žepov
 ◦ 8 notranji asovi za pritrditev in držanje orodij
 ◦ 1 zunanji predal za varno shranjevanje npr. orodja za žaganje
 ◦  1 predal z možnostjo zapiranja za shranjevanje npr. finomehanskega orodja
 ◦  dodatno 5 zank za pritrditev pomožnih materialov

 ▪ vklj. z ramenskim trakom, podloženim predelom za ramo in 
snemljivim zaščitnim pokrovom

07025L – prazno

u

39,90* €
07025L

Dolžina Širina Višina Izdelek Cena
560		mm 230		mm 290		mm 06816L 399,00* €

 

u

399,00* €
06816L

s tremi predali in predalom v pokrovu, možnost zaklepanja, centralni  
zaklep predalov z zapiranjem pokrova. 
Opremljen s 108-delnim  
kompletom orodij  
v 3 modulih.

Kovček za orodje, poln 6.3 6.3 12.5

160-delno

u

139,00* €
07631L

219-delno

108-delno

 ▪ 1/4":  4 – 14 mm, 4 – 10 mm dolžine
 ▪ 3/8":   10 - 19 mm, 10 - 15 mm dolžine
 ▪ 1/2":    10 - 32 mm, 16 - 22 mm dolžine
 ▪ Viličasti obročasti ključ 8–19 mm
 ▪ vklj. s pogonskimi elementi  
in bitnimi nastavki 

Komplet profesionalnih natičnih ključev

NOVONOVO
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07025L – prazno

Nosilnost Višina dviga min. Višina dviga maks. Izdelek Cena
2000	kg 155	mm 295	mm 20601L 14,50* €
5000	kg 215	mm 430	mm 20602L 23,50* €
12.000	kg 215	mm 415	mm 20605L 38,00* €
20.000	kg 240	mm 470	mm 20606L 59,90* €

 

z varnostnim ventilom,  
s certifikatom TÜV-GS

Hidravlično dvigalo za avtomobile

 

Nosilnost Višina dviga min. Višina dviga maks. Izdelek Cena
2000	kg 95	mm 440	mm 20740L 299,00* €

u

299,00* €
20740L

iz aluminija, za nižja vozila

 ▪  hidravlična mehanika z dvema batoma
 ▪  hitro dviganje – minimalna uporaba sile
 ▪  vklj. z gumijasto blazinico na stični  
površini

 ▪  Zaščita pred udarci  
na batnici

Premično avtomobilsko dvigalo, 2t

 ▪  hidravlična mehanika z dvema batoma
 ▪  hitro dviganje – minimalna uporaba sile
 ▪  vklj. z gumijasto blazinico na stični površini
 ▪  Zaščita pred udarci na batnici

Nosilnost Višina dviga min. Višina dviga maks. Izdelek Cena
3000	kg 140	mm 520	mm 20731L 179,00* €
3000	kg 95	mm 535 mm 20741L 229,00* €

 

Premično avtomobilsko dvigalo, 3t

u

229,00* €
20741L

u

179,00* €
20731L

 

u

85,50* €
20724L

za dvigovanje vozil v najožjih prostorskih razmerah, npr. v preglednih prostorih, 
razstavnih halah ali pri vozilih, ki jih je zaradi nesreče ali poškodbe motorja 
mogoče le potiskati.

 ▪  Razvrščevalna skodela s 4 kroglično uležajenimi kovinskimi kolesci Ø 88 mm
 ▪  Nosilnost posamezne skodele 450 kg
 ▪  Širina plenvmatik največ:  
380 mm

z dvakratno kroglično uležajenimi krmilnimi  
kolesci

 ▪ trpežna prevleka iz umetnega usnja
 ▪ možnost blokade v sedežem in ležečem položaju
 ▪ Velikost: 120 x 42 cm
 ▪ Višina v ležečem položaju: 120 mm
 ▪ Nosilnost 135 kg

Višina sedeža: 445 mm

Komplet premičnih skodel Montažni voziček za sedenje in ležanje

2-delno

 

plastičen, črn, s 4 kolesci.
Spodnji del z nosilcem za orodje.

Višina sedeža: 290 mm

Delovni voziček za sedenje

u

21,90* €
20915L

u

79,00* €
20910L

Opis Nosilnost Višina min./maks. Izdelek Cena
1	par	(2	kosa) 3000	kg 280	/	420	mm 20465L 29,90* €
1	par	(2	kosa) 6000	kg 385	/	600	mm 20475L 55,50* €

z enoročnim upravlja-
njem, štiri nožice

Podložni bloki

za nižja vozila  
(samo 20741L)
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11-teilig, 6 x 7 mm,  
8 x 9 mm, 10 x 11 mm,  
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,  
16 x 17 mm, 18 x 19 mm,  
20 x 22 mm, 21 x 23 mm,  
24 x 27 mm, 30 x 32 mm,
v torbici za zvijanje

8-delno, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,  
10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm,  
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

 

  

 

 

 

u

22,90* €
00166L

u

69,95* €
00193L

u

62,50* €
00163L

u

34,50* €
00170L

Krom-vanadij, mat kromirano,  
s profilom SW-Stahl PRO DRIVE
izdelano v skladu z DIN 3113 oblika B/ISO 7738,  
ISO 3318

 ▪ Glava obroča ukrivljena za 10°, zato kot nalašč za 
privijanje in odvijanje globoko privitih vijakov 

 ▪ Viličasta glava nagnjena za 15°
 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno  
zahtevo po prostoru

Krom-vanadij, mat kromirano,  
s profilom SW-Stahl PRO DRIVE

 ▪ Viličasta in obročasta glava  
nagnjena za 15°

 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno zahtevo po 
prostoru

Krom-vanadij, mat kromirano,  
s profilom SW-Stahl PRO DRIVE
izdelano v skladu z DIN 837 / ISO 1085

 ▪ ravna izvedba
 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno zahtevo po prostoru

Krom-vanadij, mat kromirano,  
s profilom SW-Stahl PRO DRIVE
izdelano v skladu z DIN 3113 oblika A/ISO 7738, ISO 3318

 ▪ Viličasta in obročasta glava nagnjena za 15 °
 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno zahtevo po prostoru

Komplet viličastih obročnih ključev, ukrivljenih

Obroč kolenast

Obroč globok kolenast

Komplet viličastih obročnih ključev Komplet dvojnih obročnih ključev

Komplet viličastih obročnih ključev

16-delno, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 mm
v torbici za zvijanje

16-delno, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 mm
v torbici za zvijanje

8-delno, 
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm,  
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,  
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm

u

48,50* €
00192L

u

27,95* €
00162L

15-delno, 
6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22 mm,
v plastični cevi

v plastični cevi

15-delno, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22 mm,

8-delno, 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 
1/2, 9/16, 5/8, 3/4"

v plastični cevi v plastični cevi

  

u

21,50* €
00180L u

41,50* €
00181L

Krom-vanadij, mat kromirano,  
s profilom SW-Stahl PRO DRIVE
izdelano v skladu z DIN 838/ISO 10104, ISO 3318, ISO 1085

 ▪ z globoko upognjenimi glavami obročev
 ▪ kot nalašč za privijanje in odvijanje  
globoko privitih vijakov

 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno zahtevo po prostoru

Komplet dvojnih obročnih ključev, globoko ukrivljenih

v plastični cevi
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u

15,50* €
00150L u

34,95* €
00151L

Krom-vanadij, mat kromirano,  
izdelano v skladu z DIN 3110 / ISO 10102, ISO 3318, 
ISO 1085

 ▪ Glave nagnjene za 15°
 ▪ vitka oblika + ozke glave  
zagotavljajo minimalno zahtevo po prostoru

Komplet dvojnih viličastih ključev

Komplet industrijskih natičnih ključev

Komplet dvojnih viličastih ključev

10-delno, 
6 x 7 mm, 8 x 9 mm,  
10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 
14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 
18 x 19 mm, 21 x 22 mm, 
24 x 27 mm, 30 x 32 mm
v torbici za zvijanje

8-delno, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,  
10 x 11 mm, 12 x 13 mm,  
14 x 15 mm, 16 x 17 mm,  
18 x 19 mm, 21 x 22 mm

v plastični cevi

6,3 mm (1/4“), 10 mm (3/8") pogon,  
krom-vanadij, debelina in navor po DIN, imbus vstavki za  
maksimalen navor.

u

89,90* €
S2299

92-delno

u

29,90* €
S2146

Komplet natičnih ključev, 6,3 mm (1/4"),  
šestrobo

4–14 mm

46-delno

Krom-vanadij, z 72 drobnih zobcev,  
blokada vstavkov

Preklopna raglja

Pogon Dolžina Izdelek Cena
6,3	mm	(1/4") 145	mm 05795L 16,50* €
10	mm	(3/8") 197	mm 05895L 17,90* €
12,5	mm	(1/2") 267	mm 05995L 22,50* €

6.3

6.3 6.3

s teleskopskim zategovanjem, nastavljivo v 3 položajih na 175 - 210 -  240 
mm. Z 72 drobnih zobcev, 5 ° nihajni kot.

Preklopna raglja, 1/4"

u

19,00* €
05716L

 

10

10

u

34,50* €
01482L

Krom-vanadij, strjeno,  
mat kromirano,  
vklj. s kovinskimi tirnicami

Posebni nastavki natičnih ključev

u

59,00* €
04900L

vsi vstavki optimalne dolžine za poseben 
namen uporabe:

 ▪ Vijaki s cilindrično glavo
 ▪ Pogonske in kardanske gredi
 ▪ Zavorna sedla

Poseben montažni komplet 8-delno

 

za vijake E-profila, ekstra tanke 
stene in 150 mm dolžine

Nastavki natičnih ključev, 1/2"

u

49,90* €
05685L

E10 - E12 - E14 -  
E16 - E18 - E20

 

20

u

83,90* €
05958L

s Teleskopskim izvlečkom v 6 položajih nastavljivo 610–1010  mm.
Močno obremenljivo, 24 zob, 15 ° nihajni kot.

Preklopna raglja, 20 mm (3/4") 6-delno

175 - 210 -  240 mm

6-delno, 10–19 mm
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u

89,90* €
10186L

20 mm (3/4") pogon
Izjemno čvrsto, za odvijaje vijakov kardanskih gredi  
različnih vozil.

 ▪ 5 ekstra dolgih dvanajstrobih  
vstavkov, 27 - 30 - 32 -  
34 - 36 mm

 ▪ 3 imbus  
vstavki, 14 - 17 - 19 mm

Nastavki natičnih ključev IMPACT, dvanajstrobo, dolgo

8-delno

20

 

6.3

u

39,90* €
36015L

Krom-vanadij S2 jeklo.
Ključ z ragljo v obliki tipa S ima pogon s 6,3 mm (1/4")  imbus bit nastavkom in 
6,3 mm (1/4") štirirobim nastavkom za natične ključe z blokado vstavka, z 72 
drobnimi zobci, s preklapljanjem  levo/ desno.

Komplet ključev z ragljo 33-delno, 5–13 mm

 

Krom-vanadij, 
dolžine 25 mm

Komplet bitnih nastavkov

u

15,90* €
04142L

108-delno

v torbi iz umetnega usnja, s težko izolacijo za zaščito ročajev
 

u

34,90* €
Z1120

Komplet klešč

5-delno

 

u

29,90* €
41415L

kovano, kromirano, ročaji 
hrapavi, izolirani s peno, 
225 mm dolžine,  
v plastičnem etuiju

Konica 2,5 mm

Komplet klešč za Seegerjeve obročke

4-delno

 

Ravne, pod kotoma 45° + 90°

Komplet klešč s koničastimi čeljustmi, ekstra dolge

u

27,90* €
40710L

3-delno

u

46,90* €
41915L

 

 ▪ Kombinirane klešče 180 mm, DIN 60900
 ▪ Rezalnik stranic 160 mm
 ▪ Klešče za vodne črpalke 240 mm vtični spoj
 ▪ Komplet izvijačev, 7-delno, do 1000 V

Komplet elektronskih klešč/izvijačev 10-delno

Profil S W  1 Dolžina Izdelek Cena
36  m m 82		m	m 10181L 13,95* €

 

12.5izjemno čvrsto, za odvijaje vijakov kardanskih gredi 
različnih vozil, npr. pri Opel Corsa, Adam, Mokka.

S premerom samo 47 mm občutno  
ožje kot na trgu običajni vstavki  
natičnih ključev. 

Vstavek natičnih klučev IMPACT,  dvanajstrobno, ekstra globoko

 

 ▪ E-profil, dolga izvedba
 ▪ Površina: fosfatirana
 ▪ Šitrirobi v skladu z DIN 3121 / ISO 1174
 ▪ primerno za upravljanje strojev

Vstavek za natične ključe IMPACT, E-profil, 3/4"

u

20,90* €
05643SB

20

Debelina ključa 28 mm

u

13,95* €
10181L

NOVONOVO
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u

15,90* €
31812L

u

9,90* €
31814L

u

11,50* €
31817L

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

Komplet izvijačev

 

u

9,90* €
31810L u

10,50* €
31811L

u

10,50* €
31813L

u

18,90* €
31816L

u

11,50* €
31815L

2,0 - 3,0 - 
4,0 - 5,5 - 
6,5

2,0

PH0 - PH1 - 
PH2 - PH3

T10 - T15 - 
T20 - T25 - 
T27 - T30

T6 - T7 - 
T8 - T9

3,0 - 4,0 - 
5,5 - 6,5

PH1 - PH2

4,5 - 5,5 - 8,0

PH1 - PH2

PZ1 - PZ2

4,0–6,5

PH1 - PH2

PZ1 - PZ2

4,0–5,5

T20 - T25

u

13,90* €
04126Lu

16,90* €
05745L

Krom-vanadij S2 posebno jeklo, z barvnim kodira-
njem za vsak profil. V vidni kaseti z nastavljivo pasno 
sponko.

z nosilcem za 6,3 mm (1/4"), šestrobi pogon

 ▪ kovana izvedba iz jekla, kromirano
 ▪ z 72 drobnih zobcev
 ▪ neposredno, z magnetom
 ▪ vklj. z luknjo za obešanje

Komplet bitnih nastavkov Mini raglja za bitne nastavke

32-delno

6.3

u

34,95* €
04127L

Komplet bitnih nastavkov 

71-delno

Obsežna ponudba 
Krom-vanadij S2 posebno jeklo,  
z barvnim kodiranjem za vsak profil

 ▪ 60 bitnih nastavkov, 25 mm dolžine
 ▪ 9 bitnih nastavkov, 75 mm dolžine 
 ▪ 6,3 mm (1/4") pogon
 ▪ 2 držali za bitne nastavke, 1x s 
hitrim izmetom

Proti udarcem 
odporna 
izvedba!
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u

547,50* €
S3280

25

25

183 mm

153 mm

120 mm

PONUDBA PNEVMATSKIH UDARNIH VIJAČNIKOV

u

350,90* €
S3277

 ▪ Oblika pištole
 ▪ zelo lahko aluminijasto ohišje
 ▪ prijazno do sluha zaradi nizke vrednosti 
hrupa

 ▪ malo vibracij
 ▪ 3 stopnje števila vrtljajev
 ▪ z nedrsečim ročajem
 ▪ vklj. z 3/8" vtičnico za tlačni zrak

215 mm

 ▪ kratko pogonsko vreteno
 ▪ zelo lahko  
aluminijasto ohišje

 ▪ malo vibracij
 ▪ 3 stopnje števila vrtljajev
 ▪ vklj. z 1/2" 
 vtičnico za tlačni zrak

u

507,00* €
S3279

 ▪ dolgo pogonsko vreteno, 210 mm
 ▪ zelo lahko  
aluminijasto ohišje

 ▪ malo vibracij
 ▪ 3 stopnje števila vrtljajev
 ▪ vklj. z 1/2" vtičnico za tlačni zrak

u

143,90* €
S3284

u

145,00* €
S3275

u

154,50* €
S3276

223 mm

u

362,00* €
S3278

Posebej za demontažo žarilnih sornikov za privijanje z več udarnimi impulzi in 
4-stopenjsko nastavljivim navorom odvijanja.

 ▪ zelo majhen in priročen
 ▪ Desni in levi tek, vtična  
mazalka na tlačni zrak, levosučno 
nastavljivo v štirih stopnjah

 ▪ Navor odvijanja od 20–50 Nm 
 ▪ Cevni priključek: 1/4"
 ▪ Zvočni tlak: 95 dB (A)
 ▪ 5 IMPACT imbus vstavki  
50 mm dolžine, 8 – 12 mm 

 ▪ Podaljšek 50 mm 
 ▪ Močan zgib 6,3 mm (1/4")

8-delno

u

149,90* €
S3224

1.756 Nm  
1,9 kg 

3.200 Nm  
4,4 kg 

1.300 Nm  
1,2 kg 

1.300 Nm  
1,5 kg 

3.200 Nm  
3,4 kg 

3.800 Nm  
7,2 kg 

3.800 Nm  
6,3 kg 

2,12 kg
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6.3

 ▪ neutrudno delo zaradi zelo majhne lastne teže
 ▪ prijazno do sluha zaradi nizke vrednosti hrupa

 ▪ Napeljava za odvodni zrak skozi ročaj nazaj, zelo malo vibracij
 ▪ izolirano proti hladu in nedrseč ročaj

Pnevmatski preklopni vijačnik z ragljo

Pogon Navor maks. Dolžina Teža Izdelek Cena
6,3	mm	(1/	4") 41	Nm 196		mm 0,5 S3281 74,90* €
10	mm	(3/8") 41	Nm 196		mm 0,5 S3282 74,90* €
12,5	mm	(1/	2") 68	Nm 256  mm 1,2 S3283 82,90* €

10

u

74,90* €
S3281 u

74,90* €
S3282 u

82,90* €
S3283

primerno za stensko in stropno montažo,  
PVC-cev z nastavljivim zaustavljalnikom cevi.

 ▪ Izvlek cevi z možnostjo blokade po 0,1 mm
 ▪ 0,5 m cevni priključek
 ▪ 15 m uporabne cevi
 ▪ kompletno z 1/4"  
hitrimi spojkami

 ▪ z avtomatskim  
odvijanjem

 ▪ Notranji premer  
cevi 12,5 mm

Pnevmatski navojni kolut za cevi 12,5 mm (1/2")

Dolžina 15 m

u

119,00* €
25061L

Opis Delovni tlak 
min./maks. Poraba zraka Izdelek Cena

8-delno 6,2	bar 113	l/min S3213 29,90* €

 

u

29,90* €
S3213

s 4 različnimi  
dleti, pnevmatsko 
spojko in vijakom za 
nastavljanje  
tlaka

Komplet s pnevmatskim dletastim kladivom
 

za uporabo na karoseriji in vseh kovinskih površinah.  
S 4 različnimi brizgalnimi pokrovčki in z  
matrico za točkovno peskanje  
npr. udarcev od kamenja

 ▪ Za 1/4" tlačne  
cevi

 ▪ Delovni tlak  
4 – 12 bar

 ▪ Poraba zraka  
maks. 350 l/min

Pnevmatska pištola za peskanje

u

27,90* €
25065L

Uporaba običaj-
nega peska za 
peskanje

 

z nikljanimi hitrimi spojkami.

 ▪ Notranji premer cevi: 10 mm
 ▪ Zunanji premer cevi:  14 mm
 ▪ Skupna dolžina (izvlečeno): 10 m
 ▪ Material: Poliuretan
 ▪ Razpočni tlak: 20,7 bar / 300 psi
 ▪ Delovni tlak: 6,9 bar / 100 psi
 ▪ Priključni navoj: 3/8

Spiralna cev za tlačni zrak

u

31,90* €
25051L

Dolžina 
256 mm  

Dolžina 
196 mm

Dolžina  
196 mm

10
3/8

NOVONOVO
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SW 1 SW 2 Dolžina Izdelek Cena
24	mm 27	mm 360	mm 02245L 32,90* €
27	mm 32 mm 400	mm 02247L 33,50* €
30	mm 32 mm 400	mm 02251L 33,50* €

 

Krom-vanadij, mat kromirano, nanaša se na DIN 899
 ▪ izjemno stabilna izvedba
 ▪ z 22 mm navojnim zatičem (dolžina 600 mm)
 ▪ v priročni vreči iz blaga

Ključ za kolesne matice

17 x 19 x 21 x 1/ 2"

u

9,90* €
02100L

kromirano, polirano, z okrepljeno sredinsko ploščo, dolžina krakov 170 mm

Osebno vozilo

Križni ključ za kolesa

24 x 27 x 32 x 3/4"

u

29,50* €
02450L

z okrepljeno sredinsko ploščo, dolžina krakov 350 mm

Tovorno 
vozilo

17 x 19 x 22 x 13/ 16"

 

u

7,50* €
02200L

kromirano, polirano, DIN 899, 
dolžina 355 mm, 
dolžina krakov 170 mm

Osebno vozilo

Kolesni križ

 

12.5

polna oplaščenost s plastiko, ekstra tanke stene, 
optimalen prenos moči

Vstavki kolesnih matic

 

u

9,90* €
07888SB

 ▪ odporno proti udarcem
 ▪ Zvezdast profil
 ▪ polna oplaščenost s plastiko
 ▪ optimalen prenos moči
 ▪ ščiti pred praskami na platiščih

Komplet kolesnih matic za Hyundai/Kia, 21 mm

Opis SW 1 Dolžina Izdelek Cena
npr.	Smart	fortwo 15	mm 85	mm 07878L 8,50* €

Opis Izdelek Cena
17	-	19	-	21	mm,	3-delno 07870L 19,90* €
15	-	17	-	19	-	21	-	22	mm,	5-delno 07865L 36,00* €

 

12.5

Mercedes- Benz
Smart

u

8,50* €
07878L

Odporno proti udarcem, polna 
oplaščenost s plastiko, ekstra tanke 
stene, optimalen prenos moči,  
nič več praskanja platišč in  
vijakov

Nastavek za kolesne matice, 15 mm

 

u

11,95* €
07887L

posebno za Mercedes-Benz,
odporno proti udarcem, oblika 
zvezde,  
z zaščitnim pokrovom

Nastavek za kolesne matice, 17 mm

 

 ▪ polna oplaščenost s plastiko
 ▪ ekstra tanke stene
 ▪ optimalen prenos moči
 ▪ npr. Opel Insignia, Saab 9-5 II,  
Toyota Land Cruiser

Nastavek za kolesne matice, 22 mm

u

8,95* €
07879L

Odporno proti 
udarcem

Iz visoko zmogljive poliamidne plastike (PA6), 
okrepljene s steklenimi vlakni

 ▪ izjemno močna obstojnost proti udarcem
 ▪ izjemno močna obstojnost proti trganju
 ▪ izjemno močna odpornost proti drgnjenju  
in obrabi

 ▪ izjemno majhna teža
 ▪ primerno za udarne vijačnike
 ▪ za pesta koles osebnih vozil  
do Ø 150 mm.

 

u

79,00* €
10262L

Brusilnik kolesnega pesta, 12,5 mm (1/2") z brusnim kolutom

– EKSKLUZIVNO –

engineered by SW-Stahl
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Nadomestni ključ za originalne vijake platišča za preprečevanje kraje koles, če 
originalni ključ ni več na voljo ali je bil pozabljen pri menjavi koles. Komplet 
ključev omogoča odvijanje in 
privijanje originalnega vijaka za 
preprečevanje kraje koles brez 
poškodb. Primerno za vozla od 
leta izdelave 2012.
Oddaja samo pooblaščeni
strokovni delavnici

u

285,00* €
02385L

Opis Izdelek Cena
20-delno,	VW 02383L 137,00* €
20-delno,	BMW 02384L 137,00* €

 

Nadomestni ključ za vijake platišča 
za preprečevanje kraje koles. 
Komplet ključev omogoča odvijanje 
in privijanje originalnega vijaka za 
preprečevanje kraje koles brez 
poškodb.  
Primerno za vozla  
od leta izdelave 2012.

Oddaja samo pooblaščeni
strokovni delavnici

Komplet za demontažo varovalnih vijakov platišč

Opis Izdelek Cena
23-delno,	VW 02382L 89,50* €
21-delno,	BMW 02381L 83,00* €

 

Nadomestni ključ za vijake 
platišča za preprečevanje kraje 
koles. Komplet ključev omogoča 
odvijanje in privijanje original-
nega vijaka za preprečevanje 
kraje koles brez poškodb.  
Primerno za vozila  
do leta izdelave 2012.

Oddaja samo pooblaščeni
strokovni delavnici

Komplet za demontažo varovalnih vijakov platišč

 

za preprosto odstranjevanje pokrovčkov kolesnih matic.
 ▪ s prijemalnimi kremplji iz vzmetenega jekla in s T-ročajem za preprosto 
rokovanje

 ▪ varno na dosegu roke lahko shranite do 6 kapic kolesnih matic po  
odvijanju uporaba do debeline ključa 22 mm

Orodje za snemanje kolesnih matic

u

25,90* €
02305SB

u

54,90* €
25034L

evropski fabrikat, umerjena izvedba v skladu 
z Direktivo 86/217/EGS

 ▪  Območje merjenja/polnjenja 0–10 bar
 ▪  Merilna ura z gumijastim plaščem
 ▪  Dolžina cevi za polnjenje pribl. 540 mm
 ▪  Premer skale 56 mm (vidno)

Tlačni polnilnik pnevmatik

15-delno

 

u

99,00* €
02129L

primerno za TPMS, za montažo  
in demontažo.

Vsebuje:
 ▪  Navorni ključ 6,3 mm  
(1/4") 2-10 Nm, delitev 0,5 Nm,  
fina skala 0,1 Nm za pritrditev 
kovinskega ventila na platišče

 ▪  Navorni izvijači 1,4 Nm s 4 mm 
šestrobim nosilcem

Komplet orodja za servisiranje pnevmatik RDKS 6.3 6.3

za gumijaste Snap-In ventile s premerom 11,3 mm.
Za uvlek ventilov z zaščitnim pokrovčkom.

u

43,50* €
41445L

Montažne klešče za ventile

Podrobne fotografije in videoposnetke uporabe 
najdete na spletnem naslovu www.tool-is.com

 

u

5,95* €
02116L

Za privijanje novih ventilov v ventilsko luknjo na platiščih pri pnevmatikah brez 
zračnice.

Posebej primerno za polaganje

Orodje za uvlek ventilskega grla na pnevmatikah

Dolžina 300 mm

Dolžina 300 mm

 

 ▪ primerno za privijanje ventilov v ventilsko luknjo na 
platiščih pri pnevmatikah brez zračnice.

 ▪ Material: S45C, kromirano

Orodje za uvlek ventilskega grla na pnevmatikah

u

26,50* €
02117L

Komplet za demontažo varovalnih  
vijakov platišč Mercedes-Benz

30-delno

NOVONOVO
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za ločevanje svinčenih uteži s platišč. Kromirano,  
izolirani ročaji

Klešče za uravnotežne uteži

u

19,90* €
41440L

Dolžina 245 mm

Nova izvedba

Dolžina 230 mm

 

Klešče za ločevanje prilepljenih uteži za urav-
noteženje

 ▪  preprečuje praske  
na aluminijastem platišču  
med odvijanjem

Klešče za lepljive uteži

u

79,90* €
41442L

Opis Dolžina Izdelek Cena
19	-	22	-	25	-	38	mm	širina	rezila 275	mm 94855L 16,90* €

 

kot nalašč za demontažo lepljivih uteži z aluminijastih platišč pri osebnih vozilih 
in motornih kolesih ali za ločevanje prilepljenih zaščitnih letev s karoserije.

 ▪ Skoraj nelomljivo
 ▪ Odporno proti topilom
 ▪ Možnost naknadnega brušenja s pilo
 ▪ Ne poškoduje površin.

Komplet plastičnih strgal

4-delno

 

za vpenjanje v vrtalnik.
 ▪ Kot nalašč za odstranjevanje ostankov starega lepila brez ostankov,  
ki nastanejo pri odstranjevanju lepljivih uteži.

 ▪ Uporaba tudi pri odstranjevanju  
ostankov barve in lepil  
z lakiranih površin.

 ▪ 6 mm adapter z  
navojnim nosilcem 5/16" x 24

 ▪ Obseg koluta: 90 x 15 mm
 ▪ Število vrtljajev: maks. 4000 vrt/min

 Radirka

 

u

6,95* €
02160L

za preprečevanje prask in poškodb pri montaži in demontaži pnevmatike pri 
aluminijastih platiščih ob uporabi montažne palice. 

Vrvica dolžine 350 mm je kot nalašč primerna za  
izvlek zaščite za robove,  
če ta med montažo zdrsne med  
pnevmatiko in  
platišče.

Montažno varovalo robov 2-delno

Dolžina Izdelek Cena
250	mm 02150L 6,90* €
400	mm 02151L 8,50* €
500	mm 02152L 9,90* €

 

 ▪ kovano

Orodje za montažo koles

 

posebne oblike, težka izvedba za gospodarska vozila, kmetijske in gradbene 
stroje

Orodje za montažo koles

Dolžina Izdelek Cena
650	mm 02161L 29,50* €
1000	mm 02163L 35,50* €

 

Gumi kladivo

u 51112L

 ▪  zaradi jeklenih kroglic v glavi kladiva, se slednje ne odbije nazaj
 ▪  posebej za odvijanje  
zarjavelih platišč  
med menjavo pnevmatik

u 51115L s plastičnim ročajem

12-delno

 

10

u

89,90* €
02370L

u

16,90* €
94855L

za čiščenje in naknadno rezanje kolesnih vijakov in navojev. Kompletno z 
10 mm (3/8") nosilci

 ▪ M12 x 1,25 mm, M12 x 1,50 mm,  
M14 x 1,50 mm

Komplet rezalnikov navojev

Ø glave Dolžina Teža Izdelek Cena
60	mm 375	mm 1,200	kg 51112L 25,30* €
105	mm 1050	mm 5,250	kg 51115L 84,50* €

Opis Izdelek Cena
Radirka	z	adapterjem 94857L 11,50* €
Nadomestni	kolut 94858L 8,50* €

iz poliuretanskih vlaken
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Pogon Opis Izdelek Cena
Navorni	ključ	40–200	Nm 03830L 79,90* €
Vstavna	preklopna	raglja 03831L 36,50* €

Nasadni	štirirobi	pogon 03832L 14,90* €

 

Navorni ključ Navorni ključ, 1/2", 40–200 Nm
Profesionalen navorni ključ z nosilcem za  
natična orodja, 40–200 Nm

 ▪  Vtično spajanje natičnega orodja  
 14 x 18 mm

 ▪  Glavo je mogoče zamenjati v sekundah
 ▪  Umerjen navorni ključ  
s certifikatom in serijsko številko

 ▪  Natančnost ± 4%
 ▪  Neposreden številski prikaz  
želene vrednosti navora

 ▪  Ekstra fina delitev skale 0,5 Nm
 ▪  Varen zapah vrtljivega ročaja s  
pritisnim gumbom

 ▪  Ergonomski, optimalno oblikovan ročaj
 ▪  Prijazno za servisiranje, saj je 
na voljo komplet za popravilo

 ▪  Široka paleta natičnih orodij, 
 ki so na voljo izbirno

u

79,90* €
03830L

u

99,00* €
03814L

03831L 03832L

Mojstrski ključ

Industrijski navorni ključi
 ▪ umerjen navorni ključ  
s certifikatom in serijsko številko

 ▪  Natančnost ± 4%
 ▪  za levo in desno zategovanje
 ▪  s preklopno glavo z ragljo
 ▪  Dvojna skala Ft-LB/Nm
 ▪  ekstra fina delitev skale
 ▪  varen zapah vrtljivega ročaja
 ▪  prijazno za servisiranje, saj so 
na voljo kompleti za popravilo

Desno in 
levo zategovanje

Pogon Navor Dolžina Izdelek Cena
6.3 2–10	Nm 190	mm 03810L 86,00* €
6.3 5–25	Nm 245	mm 03809L 86,00* €

20–100	Nm 410	mm 03808L 99,90* €
40–200	Nm 520	mm 03807L 109,00* €
60–340	Nm 610	mm 03821L 109,00* €

20 110–550	Nm 1012	mm 03822L 322,00* €

Pogon Navor Dolžina Izdelek Cena
6.3 5–25	Nm 323 mm 03811L 76,30* €
10 10–50	Nm 400	mm 03812L 81,50* €

20–100	Nm 400	mm 03813L 89,00* €
40–200	Nm 517	mm 03814L 99,00* €
60–	340	Nm 620	mm 03815L 109,00* €

20 110–550	Nm 918	mm 03816L 325,00* €
20 150–750	Nm 1210	mm 03817L 369,00* €
25 200	–	1000	Nm 1500	mm 03818L 569,00* €

 

 ▪  umerjen navorni ključ s certifikatom in 
serijsko številko

 ▪  Natančnost ± 4%
 ▪  s preklopno glavo z ragljo
 ▪  neposreden številski prikaz želene vred-
nosti navora

 ▪  ekstra fina delitev skale 0,5 Nm
 ▪  varen zapah vrtljivega ročaja s pritisnim 
gumbom

 ▪  ergonomski, optimalno oblikovan  
ročaj

 ▪  prijazno za servisiranje, saj so 
na voljo kompleti za popravilo

 ▪ mehanizem z ragljo in 48  
zobmi

 ▪  ekstra fina delitev  
skale 0,5 Nm

 ▪ Na voljo kompleti za popravilo

Profesionalni navorni ključ

40–200  
Nm

Natančnost  
ločljivosti 

± 4%

51
7 

m
m

preklopna  
glava raglje

  Ergonomski ročaj
  Funkcija povečevalnega 

stekla
  številski prikaz
  Zaklepanje  

z navornim ključem  
s pritisnim gumbom

  s certifikatom in serijsko 
številko
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za preverjanje in nastavljanje krmilja motorja in začetka črpanja pri vbrizgalnih 
črpalkah.

 ▪ za Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon, 
Lucas, CAV, Roto

 ▪ Merilnik globine 0–5 mm

Komplet posebnih orodij za dizelska vozila

u

109,90* €
26060L

u

55,90* €
26078L

za diagnozo napak z merjenjem količin 
povratka injektorja pri tehniki Common-Rail. 
Sledi hkratno merjenje do 6 vbrizgalnih šob. 

Tester povratnega toka

 

u

74,90* €
26079L

kot dodatek za tester
povratnega toka 26078L. Adapterji 
ustrezajo vsem sistemom, kot so 
Siemens,  Bosch, Denso, Delphi itd.

Komplet adapterjev za tester povratnega toka

 

za natančno nastavljanje vbrizgalnega tlaka in  
preverjanje brizgalne slike glede nezadostnega  
tlaka v odprtini npr. zaradi:

 ▪ zamašene šobe, oblika curka iz šobe, 
tesnost šob

Vsebuje: 
 ▪  2 priključni napeljavi za navoje  
M12 x 1.5 in M14 x 1.5, rezervoar s  
finim filtrom, podstavek s štirimi izvrtinami za  
stabilno pritrditev na delovni mizi

 Tester za vbrizgalne šobe za dizel

u

269,90* €
26091L

Univerzalno izvlečno orodje za injektorje znamk Delphi,  Toyota, Siemens in 
Bosch. Zlasti primerno za izjemno čvrsto privite injektorje. 
Komplet vsebuje adapterje za spodaj naštete mere injektorjev:

 ▪ M14 x 1, M16 x 1  M17 x 1, M20 x 1, M25 x 1, M27 x 1 

Variabilno nastavljiv izvlečni mostiček je nastavljiv po dolžini, širini in višini in ga 
je zato mogoče uporabiti na skoraj vseh glavah valja. Pravilna smer zagotavlja 
enakomeren vlek in preprečuje zatikanje injektorja.

 

u

999,00* €
26126L

Komplet ne vsebuje hidravlič-
nega valja! Naročite ločeno

Komplet orodij za izvlek injektorjev

Hidravlični sistem z mehanskim pogonom in 12t vlečne sile. Dodatna hidravlika 
ni potrebna. Pogon poteka prek tlačnega vretena. Optimalno za izvlek dizelskih 
injektorjev.

 ▪  Pogon: maks. 67 Nm
 ▪  Mere: ø 80 x 55 mm
 ▪  maks. tlak: 700 bar
 ▪  Izvrtina: ø 21,5 mm
 ▪ Dvig: 8 mm
 ▪  Temperatura  
okolice:  
-10 °C–65 °C

u

279,00* €
26129L

Mehanski hidravlični valj 12t

u

295,00* €
26127L

Optimalno za izvlek dizelskih injektorjev.
 ▪  Hidravlični spoj: 3/8" - NPT
 ▪  Dvig: 8 mm
 ▪  Mere: ø 80 x 55 mm
 ▪  maks. tlak: 700 bar
 ▪  Izvrtina: ø 21,5 mm

Za uporabo skupaj s hidrav-
lično nožno tlačilko 301120L

Hidravlični valj 12t
 

10 12.5

Opel
Chrysler

Fiat
Ford

Mercedes- Benz
Seat

Škoda
VW

u

49,90* €
26045L

Posebna ponudba odprtih in zaprtih nastavkov natičnih ključev za 
lambda sonde v vseh položajih vgradnje in termostikalo hladilnega 
ventilatorja Opel ter za dizelske vbrizgalne šobe brez poškodb 
povratne cevke za gorivo.

Univerzalne lambda 
sonde/termostikala/
vbrizgalne šobe

Posebni nastavki natičnih ključev 7-delno
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u

38,50* €
62330L

Primeri uporabe:
 Natična cevka za zavorno 
sedlo,
 Prebodi O-obroča, name-
stitev injektorjev, ventile 
vodov izpušnih plinov, 
dovodne in odvodne 
odprtine, traverzna tesnila na 
vbrizgalnih napeljavah glav 
valjev vozil Opel

Komplet krtač

38-delno

 

u

17,50* €
61718L

za snemanje natičnih spojk z zatičnimi jezički
 ▪ kot nalašč za menjavo filtrov za gorivo
 ▪ ukrivljeno za 90° – s tem primerno za ozka mesta
 ▪ npr. za Alfa, Audi, Fiat, Lancia, Volvo, VW in druge

Klešče za odklop cevi za gorivo Dolžina 210 mm

 

u

20,50* €
61714L

za odvijanje in zategovanje plastičnega 
zapornega obroča na dajalu merilnika goriva

 ▪ univerzalna uporaba
 ▪ nastavljivo od 75 do 160 mm

Ključ pokrova merilnika goriva

 

u

55,00* €
61707L

preprečuje uhajanje tekočin, npr. zavorne tekočine, olja, goriva itd. in odstranje-
vanje umazanije pri klimatskih napravah.

Primerno za (Banjo) votle  
vijake in cevne priključke  
z notranjim premerom  
8 - 10 - 13 mm.

Komplet zapiralnih klešč 8-delno
 

za preprosto odvijanje brez poškodb in pritrjevanje čvrsto pritrjenih in težko 
dostopnih ohišij filtra za gorivo, posebej pri Ford Transit z motorjem 2.2 TDCi.

 ▪ Material: Krom-molibden
 ▪ Površina: fosfatirana
 ▪ Pogon: 10 mm (3/8")

Primerno za:
 ▪ Ford Transit Custom od 04/2012
 ▪ Ford Tourneo Custom od 04/2012
 ▪ Ford Transit od 08/2013

Ključ za odvijanje dizelskega filtra

u

35,50* €
26204L  

 

u

24,90* €
45000L

z vrtljivimi in ukrivljenimi čeljustmi, za odvijanje in zapiranje objemk CLIC in 
CLIC-R na napeljavah za gorivo, pogonskih gredeh itd.

 ▪ npr. za Audi, Citroën, Fiat, Mercedes-Benz,  
Opel, Peugeot, Renault,  
Seat, Škoda, VW in drugi.

Klešče za cevne objemke CLIC Dolžina 190 mm

za odvijanje in privijanje  
vezne matice senzorja rezervoarja na rezervoarju za  
gorivo brez poškodb.

 ▪ s 3 rokami, 16 mm šestrobi pogon
 ▪ nastavljiv premer  
89 mm–170 mm

 ▪ narebrena blokada  
omogoča natančnejše  
nastavljanje položaja roke

 ▪ univerzalna uporaba

Univerzalni ključ pokrova merilnika goriva patrona sušilnika

u

45,50* €
26203L

10

 

u

20,90* €
61706L

preprečuje uhajanje tekočin, npr. pri napeljavah zavorne 
tekočine, goriva in tekočine za servo krmiljenje ali vdiranje  
umazanije pri klimatskih napravah.

Komplet zapiralnih čepov 5-delno

NOVONOVO

NOVONOVO
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u

51,50* €
21550L

za testiranje gostote kisline 
v akumulatorju  
1,1–1,4 kg/l in vsebnosti 
zaščite pred zamrzovanjem 
v hladilni tekočini 0° / -50° 
C ter tekočine za pranje 
stekel 0° / -40° C

Primerno tudi za AdBlue®/AUS 32  
in čistila za stekla na bazi alkohola  

(SRF1) in etanola

Refraktometer

 

primerno za vse raztopine z etilenom in glikolom,  
omogoča tudi vizualno kontrolo glede rje in drugih nečistoč

 ▪ za etilen, glikol, vroče in hladne tekočine

Tester za zaščito pred zmrzaljo in hladilno tekočino

u

4,50* €
21505L

 

u

269,00* €
26596L

Traverza za podporo motorja 

Nastavljiva dolžina  
od 630 do 960 mm

uporaba na skoraj vseh vozilih s 
prečno vgrajenim motorjem pri delih 
na zobatem jermenu, vodni črpalki, 
vpenjalnem valju itd.

 

u

56,90* €
72360L

z laserskim kazalnikom, samodejni izklop,  
osvetljen digitalni prikaz, idealno za meritve 
vročih ali vrtečih se delov, tekočin  
ali težko dostopnih mest.

 ▪ Merilno območje -50 do + 550 °C
 ▪ Merilna natančnost ± 2,5 %
 ▪ Obratovalna temperatura: 0°–50 °C
 ▪ Distančni faktor 12: 1
 ▪ Preklop °F / °C

Digitalni infra rdeči termometer

privite držalne vilice (15 in 22 mm), razmak vilic 5-kratno nastavljiv z žlebi-
častim mehanizmom kot pri kleščah za vodne črpalke. Za demontažo nape-
ljav na hladilniku olja menjalnika (avtomatski menjalnik) in hladilne zanke 
servokrmilnika.

 

u

27,50* €
08446L

Klešče za odstranjevanje cevi hladilnika olja za menjalnike
BMW
Mini

 

u

17,90* €
26003L

 ▪ Olajša demontažo obešalne elastike
 ▪ Dovolj prostora zaradi kota odprtine 25°

Klešče za iztiskavanje Dolžina 285 mm

Kovček za iztisno orodje  
za hladilnik  

u

139,00* €
21000L

kompletno s črpalko, z meril-
nikom temperature in adap-
terjih hladilnika za skoraj vsa 
osebna vozila in lahka 
tovorna vozila,  
v plastičnem kovčku

 ▪ Merilno območje 0–2,5 bar
 ▪ Nadzor izgube tlaka  
prek manometra

 ▪ Možnost testiranja 
zapornih čepov

 ▪ Testiranje tlaka v hladilnem 
sistemu

18-delno
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Prostornina Dolžina Širina Višina Izdelek Cena
16	l 440	x	440	mm	(okroglo) 140	mm 07375L 13,90* €
16	l 560	mm 430	mm 85	mm 07376L 12,50* €
42	l 880	mm 600	mm 100	mm 07377L 39,90* €

 

kakovostno in stabilne oblike, za  
prestrezanje olj, goriv, hladilnih  
tekočin in tekočine za pranje  
stekel

Lovilna posoda

u

12,90* €
08470L

s cevjo za bencinske motorje VAG 1.8 l in 2.0 l  
(AXW / BGB / BLX / BLR / BLY / BVX / BVY / BVZ / BWE)
 ▪  uporaba  

kot OE T40057

Adapter za izpust olja, VAG

Opis Izdelek Cena
33-delno,	M15	-	M17	-	M20 03020L 74,90* €

 

kompletno z vrtalnikom za fine 
navoje in 5 novih izpustnih 
vijakov za olje večjih dimenzij 
ter ustreznimi aluminijastimi 
tesnili za navedeno mero 
navoja

Komplet za popravilo izpustnih vijakov za olje

u

74,90* €
03020L

 

u

11,50* €
03016L

Natični ključi za strokovno odvijanje oziroma privi-
janje plastičnih izpustnih vijakov za olje. Primerno za 
motorje VAG s plastično kadjo, prvič vgrajeno leta 
2012.

Natični ključi za izpustni vijak za olje VAG 6.3

 

Preprosta, hitra demontaža/montaža filtrskega ohišja, 
ki je težko dostopen skozi filter dizelskih delcev.

Ključ za oljni filter Ford/PSA

u

13,90* €
08431L

Debelina ključa 27 mm

 

univerzalna uporaba s pomočjo izvijačev  
(SW 21: 08411L, 08412L,  
SW 24: 08413L) ali  
1/2" raglje.

Zaradi stabilne samovpenjalne montaže  
in ozobčenih čeljusti sta omogočena  
optimalen oprijem in uporaba moči.
Desno in levosučno delovanje, zato  
primerno za odvijanje in privijanje.

Ključ za oljni filter 

Opis Izdelek Cena
Napenjalno	območje	60–80	mm 08411L 55,90* €
Napenjalno	območje	80–110	mm 08412L 69,90* €
Vpenjalno	območje	105–145	mm 08413L 99,90* €

 

za ročno in pnevmatsko obrato-
vanje z 9,5 l posodo

 ▪ primerno za motorna olja, olja za 
menjalnike in zadnjo os ter 
druge, nekorozivne tekočine 
(npr. bencin)

 ▪ Premer sesalne cevi  
v 9,8 - 8,0 - 6,7 - 4,5 mm  
za izsesavanje skozi cev  
merilne palice za olje

 ▪ vgrajena ročna podtlačna  
črpalka omogoča  
odzračevanje zavor tudi  
brez priključitve tlačnega zraka

Odsesovalna črpalka 

u

185,00* €
24035L

 

 ▪ za olje, zaščito pred zmrzaljo itd. (ni za gorivo)
 ▪ ustreza sodom do 200 l in z navojem 2" NPT
 ▪ na dvig pribl. 150 ml
 ▪ Izvlečna teleskopska cev od 450 do 860 mm

Črpalka za sode

u

33,50* €
24016L

u

69,90* €
07363L

 

Primerno za olje, bencin, kemikalije,  
zaščito proti zmrzovanju

Prestrezni kanister za olje, 44 L
za merjenje stanja olja motorja in avtomatskega menjalnika pri vozilih Mercedes

4-delno

 

Merilne palice za olje, Mercedes-Benz

u

97,50* €
03004L

12.5
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za 1,0 l motorje VAG s kodami motorjev CHYA, CHYB in CPGA.

 ▪ Blokirni trn za ročične gredi (uporaba kot OE T10340)
 ▪ Blokada odmične gredi (uporaba kot OE T10477)
 ▪ Blokada odmične gredi (uporaba kot OE T10476)
 ▪ Obročni ključ z napenjalnim valjem (uporaba kot OE T10499)
 ▪ Protidržalo za ročično gred  
(uporaba kot OE T10475)

 

Komplet orodij za nastavljanje motorja, VAG

 

u

109,00* €
26176L

primerno za dizelske motorje 1.6 ecoFLEX v spodaj naštetih vozilih:
 ▪ Opel / Vauxhall: Astra-J, Astra-K, GTC, Insignia-A, Meriva-B, 
Mokka, Zafira-C Tourer

 ▪ 1.6 CDTi ecoFLEX

Komplet orodij za nastavljanje motorja, Opel Dizel

Kode motorjev/št. OE:  
www.tool-is.com

u

169,00* €
25999L

 

u

349,00* €
26175L

primerno za 3-valjčne bencinske motorje 1.0l EcoBoost  
od 2012 v spodaj naštetih vozilih:

 ▪ Ford: B-Max, C-Max, Fiesta, Ecosport, Focus, Grand C-Max, 
Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect

 ▪ T10340 pritrditev ročične gredi

Komplet orodij za nastavljanje motorja Bencin

Kode motorjev/št. OE:  
www.tool-is.com

 

Fiat 
Ford
Opel 

Vauxhall

u

33,50* €
10592L

 ▪ za pridržanje odmične gredi pri odvijanju in privijanju vijač-
nega spoja kolesa odmične gredi.

 ▪ Uporabno pri vseh veljavnih dizelskih motorjih 1.3 JTD pri 
vozilih Citroën, Peugeot, Fiat, Ford und Alfa Romeo.

Blokirni ključ za odmične gredi

Kode motorjev/št. OE:  
www.tool-is.com

 

Audi
Seat

Škoda
VW

u

159,90* €
26169L

za motorje VAG 1.6l in 2.0l TDI Common-Rail od 2012
 ▪ Za blokiranje batne in ročične gredi
 ▪ Za zamenjavo zobatega jermena ali pri popravilih motorja

Komplet orodij za nastavljanje motorja, VAG Dizel Common-Rail

Kode motorjev/št. OE: 
www.tool-is.com

 

u

125,00* €
26059L

za motorje Ford, npr. 1.4l + 1.6l 16V + 1.7l + 1.8l 16V + 2.0l 16V   
(tudi Zetec) ter 1.6l - 1.8l in 1.9l D/TD/TDCi.
Vsebuje pomembno orodje, npr. za spodaj našteta dela:

 ▪ Blokada nihajnega kolesa, ročične gredi in gredi vbrizgalne črpalke
 ▪ Napenjanje zobatega jermena
 ▪ Položaj  
odmične gredi in  
gredi črpalke do   
ročične gredi

Komplet orodij za nastavljanje motorja, Ford Univerzalno

 

u

139,90* €
26173L

za strokovno popravilo motorja.
Primerno za 2,0 - 2,2 - 2,4 - 3,2 l Ford Duratorq dizelski motorji v spodaj 
naštetih vozilih:

 ▪ Ford Duratorq (Puma), Mondeo ('00-'07), Transit ('00-'11)
 ▪ Citroën: Relay ('06-'11), Jumper II
 ▪ Fiat: Ducato ('06-'11)
 ▪ Jaguar: X-Type ('01-'10)
 ▪ Land Rover: Defender ('07-'11)
 ▪ LDV: Convoy ('02-'06)
 ▪ Peugeot: Boxer III ('06-'11)

Komplet orodij za nastavljanje motorja Dizel

 

za odstranjevanje zapornega pokrovčka na ohišju sušilnika.

 ▪ univerzalna uporaba pri spojih z notranjim navojem 5 mm

Primerno za vozila s kondenzatorjem, ki ima sušilnik nameščen znotraj enote, 
npr. VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford itd.

Izvlečno orodje za zaporne pokrovčke patrone sušilnika

u

42,50* €
26202L

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO
NOVONOVO
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u

999,00* €
03701L

za hitro in strokovno vrtanje 
poškodovanih ali odlomljenih 
žarilnih svečk brez demontaže 
glave valja.

 ▪  Za žarilne svečke M8 x 1,  
M9 x 1, M10 x 1  
in M10 x 1,25

Komplet orodij za popravilo žarilnih svečk

 ▪ za žarilne svečke z navojnim grlom 
M8 x 1 mm, M10 x 1 mm.

Komplet orodij za popravilo navojev

u

189,00* €
03672L

16-delno

 

Univerzalni komplet za čiščenje grla žarilne svečke in 
stebla žarilne svečke za strokovno  
tesnjenje. Povrtalo z adapterjem za:

 ▪  Žarilne svečke M8 x 1, M9 x 1,  
M10 x 1 in M10 x 1.25

Komplet za čiščenje grl za žarilne svečke

u

309,00* €
03714L

u

344,00* €
03711L

za demontažo odlomljenih žarilnih 
sornikov žarilne svečke brez demon-
taže glave valja.

 ▪  Žarilne svečke M8 x 1, M9 x 1,  
M10 x 1 in M10 x 1.25

Komplet za demontažo svečk

 

za preprosto odstranjevanje oblog in zažganih ostankov v kanalu žarilne svečke, 
npr. pri menjavi žarilnih svečk. Čiščenje je obvezno, saj zaradi oblog lahko pride 
do nabiranja toplote in s tem izpada žarilne svečke.

 ▪ Kositrni premaz
 ▪ za navoje M10 in M12

Komplet za čiščenje stebla za žarilne svečke

u

79,90* €
03668L

4-delno

 

6.3

VW
Škoda

Seat
Opel
Audi

u

14,50* €
03120L

za montažo in demontažo žarilnih svečk regulatorjev tlaka/
žarilne svečke PSG s širino ključa 12 mm.  
Vklj. s 5 zaščitnih pokrovčkov za  
električni vtič.

Natični ključ za žarilne svečke PSG

 

6,3 mm (1/4") pogon, 6-delno za odvijanje elektrod odlomljenih žarilnih svečk v 
glavi valja v vgrajenem stanju.

 ▪ 2,60 - 3,20 - 3,50 - 4,50 - 
6,50 - 8,25 mm

Nastavki natičnih ključev, spiralne matice

u

54,00* €
05535L

6-delno

 

120 mm dolžine, z omejitvijo zateznega navora za preprečevanje poškodb.
 ▪ 8 mm–15 Nm
 ▪ 10 mm–18 Nm
 ▪ 12 mm–18 Nm

Vstavki za žarilne svečke

u

61,50* €
03110L

3-delno

posebno za čiščenje in naknadno rezanje tudi globoko 
ležečih vžigalnih navojev in navojev žarilnih svečk

 ▪ M8 x 1,0, pogon SW 13 mm, 100 mm dolžine
 ▪ M10 x 1,0, pogon SW 13 mm, 100 mm dolžine
 ▪ M12 x 1,25, pogon SW 13 mm, 120 in 250 mm dolžine
 ▪ M14 x 1,25, pogon SW 13 mm, 120 in 250 mm dolžine
 ▪ M16 x 1,5, pogon SW18 mm, 70 mm dolžine

 

Renault
Peugeot

Mini
Mercedes- Benz

Citroën
BMW

VW

u

139,00* €
03669L

Komplet rezalnikov navojev 7-delno
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za preprosto snemanje in natikanje vžigalnih modulov brez težav
 ▪ zaobljena oblika ročaja omogoča udobno delo brez poškodb in telesnih 
poškodb

 ▪ Material: Plastičen ročaj, vlečni trni iz kromiranega jekla S45C
Primerno za orodja: Chevrolet Aveo Cruze, Vauxhall/ Opel Agila-A, Astra-F, 
Astra-G, Astra-H, Astra-J, Calibra, Combo, Corsa-B, Corsa-C, Corsa-D, Fronte-
ra-A, Frontera-B, Insignia, Meriva-A, Meriva-B, Omega-B, Signum, Tigra-A, 
Tigra-B, Vectra-B, Vectra-C, Zafira-A, Zafira-B: 3- in 4-valjčni bencinski motorji 
z direktnim vbrizgom (1.0 l, 1.2 l, 1.4 l, 1.6 l, 1.8 l, 2.0 l, 2.2 l),    Fiat Croma (1.8 
l), Alfa Romeo 159 (1.8 l)

Komplet orodij za snemanje vžigalnega modula

u

9,90* €
26170L

2-delno

Opis Izdelek Cena
3/8",	14	mm,	dvanajstrobi 03630L 14,50* €
3/8",	16	mm,	dvanajstrobi 03631L 14,50* €
3/8",	21	mm,	dvanajstrobi 03632L 15,95* €

 

10

BMWza demontažo in montažo vžigalnih svečk z dvanajstrobim 
profilom. Integriran gumijast vstavek  
je namenjen pritrditvi vžigalne svečke.

Kolenski vstavek za vžigalne svečke, dvanajstrobi

 

 ▪ z navojem za žarilne svečke M14 x 1.25 in M18 x 1.5
 ▪ za potrebno blokado pri demontaži in vgradnji pritrdilne kline 
za ventile v vgrajenem stanju glave cilindra.

 ▪ Primerno za bencinske motorje z dovolj prostora v izvrtini za vžigalne svečke, 
npr. VW, Audi, Ford (razen motorji CVH in večventilski motorji).

 ▪ S 13 mm imbus pnevmatskim priključkom in gumijastimi obroči za zatesnitev.

Adapter za stisnjen zrak

u

23,50* €
08641L

 

za vgradnjo tesnilnih obročev gredi na motorju in menjalniku. Primerno za 
tesnilne obroče gredi z notranjim premerom od 32 mm in 38 mm na odmično 
gred, vmesno gred, ročično gred. Za montažo se na štrcelj gredi nasadi eno od 
priloženih medeninastih cevk. Stožčasta oblika omogoča strokovno natikanje 
novega tesnilnega obroča gredi brez poškodovanja  
tesnilne ustnice. Primerno  
tudi za tesnilni obroč  
gredi PTFE.  
Optimizirano za  
bencinske in dizelske  
motorje znamk Audi,  
Ford, Seat, Škoda, VW  
in motorje podobnih  
zgradb, na primer Ford.

Komplet montažnega orodja za tesnilni obroč gredi

u

129,00* €
94900L

14-delno

u

56,50* €
41204L Kode motorjev/št. 

OE:  
www.tool-is.com

 

za bencinske motorje prostornine valja 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 l pri vozilih Citroën  
Berlingo in Xsara, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405

Napenjalnik ventilskih vzmeti Univerzalno

Mini

Opis Dolžina Izdelek Cena
Ravna	izvedba 240	mm 402002 21,00* €
Ukrivljena	izvedba 240	mm 402003 21,00* €

 

za demontažo in montažo težko dostopnih stikal za žarilne svečke v sodobnih 
dizelskih motorjih, npr. Audi,  BMW, Mercedes-Benz, VW

Klešče za žarilne svečke

VW
Audi
Ford

 

za točno naravnano montažo voznega podnožnika
Uporablja se na primer za zamenjavo gumijastih puš in pri vseh delih, kjer se 
demontira vozni podložnik (pomožni okvir).

 ▪ VW Scirocco od '09, EOS od '06, Golf od '09, Golf Plus od '05, Jetta od 
'04-'06,  Polo od '02, Fox od '06,  Passat od '06, Passat CL od '09

 ▪ Audi A3 ab '04, TT od '07, A4 od '01
 ▪ uporaba kot OE T10096

Komplet nastavnih sornikov, VAG

u

29,00* €
26504L

4-delno

 

za točno naravnano montažo voznega podnožnika Uporablja se na primer za 
zamenjavo gumijastih puš in pri vseh delih, kjer se demontira vozni podložnik 
(pomožni okvir).

 ▪ VW T5 od '04, velikost: M14 x 1,5
 ▪ Uporaba kot OE T10227

Komplet nastavnih sornikov, VAG

u

29,00* €
26506L

4-delno

NOVONOVO

NOVONOVO
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u

775,00* €
62100L

Za hitro in točkovno natančno segrevanje zarjavelih oziroma težko snemljivih 
vijakov in matic ali mikrokapsuliranih spojev. Z induktivnim natančnim segreva-
njem se zaobide uporaba varilnega gorilnika,  
tako da se druge komponente ne segrevajo.  

Vključno s 3 grelnimi tuljavami z dolgo  
življenjsko dobo

 ▪ 25 mm ob straneh
 ▪ 20 mm pokončno
 ▪ Motek „Pancake“

Naprava izpolnjuje 
evropske standarde!

Indukcijski grelnik Easy-Heater

5-delno

  

u

27,90* €
62005SB

npr. za odstranjevanje ostankov lepila, segrevanje cevi,  
odstranjevanje laka in podobno z različnimi nastavki

 ▪ Zmogljivost 2000 W
 ▪ 1. stopnja: 350°C / 300 l/min
 ▪ 2. stopnja: 550°C / 500 l/min

Fen za vroč zrak

 

Neskončni trak (8 mm širok, 3 m dolg) je mogoče predelati v poljubno  
dolge objemke,  
z 8 zatičnimi sponkami.

 ▪ Nerjaveče 

Komplet cevnih objemk

 

Prilagodljivo, s kapsulirano gredjo za zaščito pred vlago, umazanijo in rjo.

 ▪ 8 x 260 mm

Izvijač za cevne objemke, šestrobi 

u

5,50* €
61742L

u

10,50* €
02078L

 

u

119,00* €
10027L

za osebno vozilo, za snemanje in odvijanje težko gibljivih jarmskih drogov z 
dobro porazdelitvijo moči. Široka odlagalna površina preprečuje poškodbe jarm-
skega droga. Ročaj z možnostjo podaljšanja do 260 mm.

Orodje za jarmski drog Ø 14–20 mm

snemljiv ustnik

 

za poenostavljeno nastavljanje zadnje osi.

 ▪ vklj. z dvema izmenljivima večzobima bitnima nastavkoma, velikosti M10 
in M12

 ▪ Material: Krom-vanadij
 ▪ težko dostopne nastavitvene vijake je tako mogoče odvijati brez težav
 ▪ možno hitro in precizno delo z minimalno silo
 ▪ dvakrat zakrivljena oblika
 ▪ z ergonomskim ročajem za udobno delo

Primerno za Mercedes-Benz razreda C (C 203) in S, ter za starejše modele 
z oblogo podvozja in vozila s tipali za stanje napolnjenosti.

Ključ za nastavljanje osi

u

26,50* €
302353L

 

olajša izvlek traverz iz ohišja kolesnih ležajev.  
V pomoč tudi pri montaži prednapetih traverz. S pomočjo stabilnih kovinskih 
kavljev, pritrjenih z verigami, se dvigalo pritrdi na podvozje vozila in traverzo. 
Z vrtenjem vretena se vžigalna moč prenese na traverzo.

Orodje za traverze

u

165,00* €
10048L

Zunanja hladilna 
enota za  

trajno delovanje!

NOVONOVO

NOVONOVO
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kontrasten enovrstični zaslon LCD, 19-mestno vrtljivo stikalo.

Samodejni prikaz pretoka in polarnosti zanesljivo opozarja in s tem pomaga 
preprečevati morebitne napake. S temperaturno sondo lahko izmerite tempera-
ture od -20 °C do +120 °C.

 ▪ možnost postavitve, tipka „hold“
 ▪ Merilni kabel z zaščito pred dotiki
 ▪ DC: 200 mV–500 V
 ▪ AC: 200 V–500 V
 ▪ DC: 200 mA–10 A
 ▪ Upor: 200–2000 Ohm
 ▪ Tester za diode
 ▪ maks. prikaz: 1999
 ▪ 9 V baterija (v napravi)
 ▪ Steklena varovalka 2 A-250 V, 20x5 mm
 ▪ Multimeter za testiranje mirovnega toka 
 ▪ z varovalko: 
▪  steklo 20 mm dolžine, premer 5 mm,  

250 V, 500 mA
 ▪  Keramika 30 mm dolžine, premer 6 mm,   

250 V, 10 A

Digitalni multimeter

u

16,90* €
32230L

Vsestranska naprava z merilnimi območji:
 ▪ Izmenični tok: 2000 mA, 20A, 600 A
 ▪ Izmenična napetost: 200 V, 600 V
 ▪ Enosmerna napetost: 200 V, 600 V
 ▪ Upor 200 Ohm, 200 kOhm
 ▪ Tester zvočne prevodnosti
 ▪ Vklj. s testnimi kabli in akumulatorjem

 

u

24,90* €
32222L

Digitalni multimeter v obliki klešč

 

u

52,00* €
32235L

akustično tipalo prevodnosti, tranzistorsko preverjanje, merjenje kapa-
citete in frekvenc, funkcija pomnjenja podatkov, samodejna izbira 
območja.

 ▪ Enosmerna napetost do 600 V
 ▪ Izmenična napetost do 600 V
 ▪ Enosmerni tok do 10 A
 ▪ Izmenični tok do 10 A
 ▪ Upor do 32,6 MOhm
 ▪ Kapaciteta do 32,6 mF
 ▪ Frekvenca: 10 Hz–200 kHz
 ▪ 9 V baterija
 ▪ Multimeter za testiranje mirovnega toka 
 ▪ Z varovalko:

 ▪ steklo 20 mm dolžine, premer  
5 mm, 250 V, 500 mA

 ▪ Keramika dolžine 30 mm,  
premer 6 mm,  250 V, 10 A 

Digitalni multimeter

 

idealna dopolnitev za naše 
multimetre 32220L/32230L 
in 32235L. 
Komplet vsebuje predfabrici-
rane testne kable,  
dolžina pribl. 190 mm, v 
barvah  
rumena, rdeča, črna, modra 
z različnimi priključki

Komplet merilnih kablov

u

169,90* €
32225L

92-delno

 

u

315,00* €
26073L

kot nalašč za mehanske in elek-
tronske sisteme za vbrizg bencina. 
Primerno za vse običajne proizva-
jalce vozil, npr. Mercedes-Benz, 
BMW, VW, Audi, Opel, Ford, Honda,  
Mazda, Renault, Peugeot itd. s 
spodaj naštetimi sistemi vbrizga: 
K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, 
Motronic-Jetronic, MPFI,  TBI, EFI, 
DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber 
CFI, Spi, Single Point /   
Multipoint proizvajalca Bosch, 
Lucas itd. Preprosto testiranje 
tesnosti,  
sistemskega in krmilnega tlaka  
 z regulacijskim 3-potnim ventilom.

 ▪ Z manometrom
 ▪ Precizni manometer  
0,03–8 bar (0,5–120 psi)

 ▪ cevi, na obeh straneh s spojko
 ▪ 30 adapterjev za evropska, 
azijska in ameriška vozila

Tester tlaka v bencinu Bencin

 

u

62,50* €
32250L

preprečuje nevarne prenapetosti npr. pri varilskih delih
 ▪ Maksimalna obremenitev 200 A
 ▪ Bakren kabel in jeklene sponke z gumijasto zaščito
 ▪ Dolžina kablov: 195 mm
 ▪ do 12 V

Prenapetostna zaščita
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u

149,90* €
S3531

za odkrivanje mehanskih napak na  
motorju, menjalniku, diferencialu – zvokov,  
kot so pokanje in piskanje na karoseriji

 ▪ Stopenjsko nastavljiva glasnost
 ▪ Vklj. z 2 9 V baterijama
 ▪ z upogljivim steblom in izjemno občutljivim  
mikrofonom

 ▪ dodatno uporabno s 6-kanalnim razdelilnikom in  
6 senzorji s 4,8 mm priključno vrvico

Stetoskop, elektronski

21-delno

 

u

16,50* €
405130L

z jekleno konico, za odkrivanje pokanja in piskanja na 
karoseriji in  
mehanskih napak:

 ▪ Motor, menjalnik, diferencial

Stetoskop

Opis Izdelek Cena
Za	izolirane	spojke	0,5–6	mm² 42550SB 29,90* €

Profesionalno – s prenosom 
ročice in prisilno zaporo

Vpenjalna klešče za kabelske čevlje 

 

z zamenljivimi ustniki, blokado, 2-K izolacija ročaja.
 ▪ izolirani kabelski čevlji 0,5 - 6,0 mm² (rdeča, modra, rumena)
 ▪ zaprti, neizolirani kabelski čevlji 0,5–10,0 mm
 ▪ odprti, neizolirani kabelski čevlji  
0,5–6,0 mm, do 6,3 mm širine

 ▪ Cevke za konec žice z in brez  
ovratnika 0,5–4,0 mm

 ▪ Cevka za konec žice nad 4,0 mm

Vpenjalna klešče za kabelske čevlje

u

89,00* €
42585L

7-delno

 

u

24,00* €
42420L

samonastavljivo za kable 0,2–6 mm²
 ▪ Z nastavljivo dolžino za izoliranje 8–12  mm
 ▪ Rezalnik za kable do premera 2 mm
 ▪ Zaklep za shranjevanje, ki ne vzame veliko prostora, in zaščito rezil

Samonastavljivo

Klešče za snemanje izolacije

 

u

21,90* €
42415L

v podporo pri spajkanju kablov

Klešče za fiksiranje spajke 

 

 ▪  s plovcem

Tester za akumulatorsko kislino

u

4,60* €
21510L

 

za hitro testiranje stanja avtomobilskih akumulatorjev
 ▪  Primerno za akumulatorje 12 V
 ▪  Omogoča 10-sekundni obremenitveni test s 100 A 
>  avtomat. Izklop po 10 sek.

 ▪ Prikaz kapacitete na 3-mestnem LED zaslonu
 ▪  Maks. Kapaciteta akumulatorja: 200 Ah / 1000 CCA
 ▪  Tristopenjski prikaz stanja akumulatorja
 ▪  Test nakladalnega sistema možen z vklopom 
porabnikov pri delujočem motorju

u

57,90* €
34035L

S samodejnim testiranjem!

Tester za baterije

 

u

7,50* €
34015SB

s koničnim rezkalnikom in strgalom za odpra-
vljanje korozije na plus in minus polu

Križ za čiščenje in rezkanje  
polnih akumulatorskih sponk

 

u

13,50* €
34020L

za transport in montažo avtomobilskih akumula-
torjev brez težav, nastavljivo po velikosti

Nosilec za baterijeOpis Izdelek Cena
Ø	12	mm	/	25	mm²,	350	A,	3,5	m S9611 32,90* €
Ø	13	mm	/	35	mm²,	480	A,	3,5	m S9612 39,90* €

 

s stabilnimi, popolnoma izoliranimi polnimi 
sponkami 

Kabli za pomoč pri zagonu



www.swstahl.de30 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tipkarskih in tiskarskih napak. Do razprodaje zalog. Več informacij na www.tool-is.com.  * vse cene brez zakonsko določenega DDV-ja, velja od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

 

u

109,00* €
20335L

za vetrobransko in zadnje steklo, stranska stekla itd.,
 ▪ 4 premični gumijasti priseski  
130 mm se prilagodijo  
kateri koli obliki stekla

 ▪ 55 kg nosilnost
 ▪ Prašno barvan  
okvir iz jeklenih cevi

 ▪ Zložljivo
 ▪ 1150 mm dolžine in  
maks. 450 mm širine

Stojalo za vetrobransko steklo

 

univerzalna uporaba za določanje gostote laka na železovih in  
neželezovih kovinah, npr. za ugotavljanje poškodb od nesreč.

 ▪ Digitalni prikaz z osvetlitvijo
 ▪ samodejni izklop
 ▪ upravljanje z eno roko
 ▪ Merilni okvir „debelina“:  
0 do 40 mils (0 do 1000 µm)

 ▪ Ločljivost prikaza:  
0,1 mils/ 1 µm

 ▪ vklj. s torbico in dvema  
umerjevalnima kolutoma  
(železo/aluminij)

 ▪ Reakcijski čas: 1 sek

Merilnik plasti laka

u

169,00* €
72375L

 

u

117,90* €
40003L

vklj. s standardnim merilnikom, ravnim
 ▪ 57 mm dolžine, 20.000 U/min
 ▪ Poraba zraka 113l/min
 ▪ s 6,3 mm (1/4")  
cevnim priključkom

 ▪ Teža samo pribl. 1150 g

Orodje za izpust tlačnega zraka 

 

u

59,00* €
40000L

za vgradnjo in demontažo prilepljenih stekel ali za transport drugih izdelkov.
Dvojni pripomoček za dvigovanje s priseski:

 ▪  maks. dvižna kapaciteta pribl. 85 kg
 ▪  Delovna obremenitev pribl. 42 cm
 ▪  Ø priseska 120 mm
 ▪  prilagodljive glave

Napenjalni trak  5 m x 24 mm

Komplet pripomočkov za dvigovanje s priseski

 

u

21,90* €
94860L

z ostrimi rezili različnih širin, npr. za lepilo stekel

Komplet posebnih strgal

27-delno

 

strjeno
 ▪ Strgalo 275 mm
 ▪ Strgalo 215 mm
 ▪ Kavelj 90 °
 ▪ Šilo
 ▪ Kavelj 45 °

Komplet strgal in kavljev

u

13,90* €
94880L

5-delno

Montažno ogrodje za avtomobilska stekla
Aluminijasto ogrodje za hitro in preprosto montažo in 
demontažo večjih stekel v vozilih.

 ▪ s 4 gibljivimi priseski (ø 150 mm), ki imajo opozorilno 
linijo pri izgubi vakuuma

 ▪ s 4 gibljivimi nožicami za  
udobno odlaganje ogrodja

 ▪ Nosilnost 100 kg (vodoravno)

u

275,00* €
40017L

 

u

229,00* €
20340L

z ročaji z gumijasto prevleko 
za odlaganje delov karoserije.

 ▪ S 4 stabilnimi kolesci,  
od tega 2 nastavljiva

 ▪ Nosilnost ca. 100 kg
 ▪ Višina od 200 mm do 1380 mm
 ▪ Višina od 840 mm do 1320 mm
 ▪ Dolžina 855 mm (ni nastavljivo)

Večnamensko ogrodje 
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u

48,50* €
04403L

za demontažo enot 
zračnih blazin ter 
montažo/demontažo 
zračni blazin pri VAG, 
BMW itd.

Komplet orodij za zračne blazine 10-delno

 

u

245,00* €
23070L

Za zamenjavo okvarjenih držal za parkirne senzorje ali za vtiskavanje lukenj pri 
nepripravljenih plastičnih dročnikih.

Komplet vsebuje tri štance s premeri 18,2 mm,  18,6 mm in  
26,0 mm za vtiskavanje lukenj v plastične drogove. Dva fiksirna trna blokade  
za držala z dvostranskim lepilom. Različne druge priprave za blokado fiksirajo  
držala parkirnih senzorjev med  
lepljenjem.

Komplet za vgradnjo parkirnih senzorjev, VAG

 

u

12,50* €
94890L

iz zelo čvrste posebne plastike  
160–200 mm dolžine

Za dela na okrasnih letvah, gumijastih  
tesnilih, armaturni plošči, oblogi vrat,  
stikalih, zapornih čepih

Komplet montažnih klinov

5-delno

 

u

24,90* €
94809L

s plastičnimi testerji za demontažo luči v vozilih brez poškodb. Kot nalašč za 
svetilke s sponko.

Mere rezil:
 ▪ raven demontažni kavelj: 198 x 17 x 1,2 mm
 ▪ ukrivljen demontažni kavelj: 205 x 17 x 1,2 mm
 ▪ Plastični tester: 198 x 18,4 x 0,7 mm

Ni primerno za 
uporabo s privitimi 
svetilkami!

Demontažna kljuka za vzvratne luči

2-delno

Za odpravljanje prask ali podobnih poškodb na plastičnih delih, kot so odbijači, 
pokrovi, obloge in podobno (od debeline 1 mm naprej).

 

u

133,90* €
23060L

Komplet za popravilo plastike

Pozor: ne uporabljajte pri čistem GFK ali karbonu!

 

u

19,95* €
S3541

Komplet orodja za odpiranje avtomobilov v sili

Oddaja samo poobla-
ščeni strokovni delavnici!

 

u

26,90* €
94807Liz plastike, okrepljene s steklenimi vlakni v torbici za 

zvijanje
Za notranje obloge. Za montažo in demontažo oblog, 
plastičnih sponk, stekel vzvratnih ogledal itd.  
brez poškodb tudi na težko  
dostopnih  
mestih. 

Komplet montažnih klinov

11-delno

 

u

27,90* €
S8033

Komplet univarzalnih  
pritrditvenih  
sponk

192-delno
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u

79,90* €
11230L

s samodejnim temnjenjem. Zaradi vgrajene  
sončne celice baterije niso potrebne.

 ▪ Vidno območje 98 x 40 mm/velikost filtra 110 x 90 mm
 ▪ samodejni čas preklopa 1/25,000 sek.
 ▪ Prilagoditveni čas 0,4 sek.
 ▪ Stopnje polovičnega senčenja 4
 ▪ Možnost senčenja 9–13
 ▪ Delovna temperatura od -5° do +55°

Varilska čelada

 

u

139,00* €
23040L

hidravlično za razpiranje, pritiskanje, stiskanje delov karoserije, 4t tlačna/vlečna 
sila, v kovinski kaseti. 

 ▪  1,6 m tlačna cev
 ▪  Hidravlični valj z  

ročno črpalko
 ▪  Podaljški  

5 – 50 cm
 ▪  Različno  

oblikovani  
nastavki

Hidravlično

Komplet za nastavljanje karoserije

 

u

69,00* €
23080Ls 4 plastičnimi 

konicami za varia-
bilno uporabo z 
zatičem za odstra-
njevanje vdrtin ali  
aluminijastim 
kladivom za odstra-
njevanje vdrtin.

Komplet za popravilo vdrtin

 

z vrtljivo glavo. 
 ▪ Premer luknje: 5 mm
 ▪ Globina roba: 13 mm
 ▪ Širina čeljusti: 22 mm
 ▪ maks. debelina pločevine: 1 mm

Klešče za luknjanje in robljenje

u

59,50* €
93000L

 

rezilo po vsej dolžini in ergo-
nomsko oblikovan ročaj.  
Za ločevanje zvarov  
v območju karoserije.

Komplet ločevalnih dlet za karoserijo

u

27,50* €
94006L

3-delno

Nastavki za rezkanje iz karbidne trdine v skladu z DIN8033
 ▪ za posnemanje robov, lomljenje robov, obdelavo zvarov in površin
 ▪  Križno ozobčenje za visok iznos materiala  
pri litem železu, jeklu in legiranem jeklu

 ▪ Premer stebla 6 mm

 ▪ 1x oblika B –   valjasto s čelno 
ozobčenostjo

 ▪ 1x oblika D – oblika krogle
 ▪ 1x oblika G – oblika zašiljenega loka

u

45,90* €
82550L

 

Nastavki za rezkanje iz karbidne trdine 3-delno

u

51,90* €
82229L

Zelo priročna kombinirana ponudba za vrtanje,  
rezanje in spuščanje najobičajnejših  
metričnih velikosti regulatorskih navojev.

 ▪  Spiralni vrtalnih jedrnih izvrtin HSS-G DIN338:  
ø 3,3 mm, ø 4,2 mm, ø 5,0  mm, ø 6,8 mm, ø 8,5 mm

 ▪  Navojni vrtalnik oblika B DIN371 HSS-E (Co5):  
M4 x 0,7, M5 x 0,8,  M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5

 ▪  Stožčasto grezilo 90 ° HSS DIN335C HSS,  
ø 10,4 mm, ø 16,5 mm

Komplet navojnih vrtalnikov in vrtalnikov jedrnih izvrtin M4 – M10

12-delno

 

HSS, TITAN-nitrirano za izjemno dolg čas mirovanja
 ▪ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 ▪ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 ▪ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm

Komplet stopenjskih svedrov

u

54,50* €
82415L

3-delno

 

u

59,90* €
23010L

 ▪ 3 različna kladiva z ročaji iz 
steklenih vlaken + gumijastimi 
ročaji

 ▪ 4 kovane macole

Komplet za odpravljanje vdrtin

7-delno

 

u

16,90* €
94804L

zanesljivo preprečuje poškodbe  
na vseh površinah

 ▪ Uporaba kot POO VW  
3392 ali Seat T20065

Posebne klešče za odvijanje

Dolžina  
200 mm
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u

27,95* €
82660L

v stabilni torbi iz tetrona. Okrepljena izvedba z osemrobim steblom,  
v grezilu kovano, izjemno čvrsto karbonsko jeklo.

 ▪ 6 različnih ploskih dlet: 12 x 165, 15.5 x 175, 19.5 x 200, 22 x 205,  
22 x 255, 25.5 x 250  mm

 ▪ 3 izbijala dimenzij 3 x 150,  
5,5 x 255, 9,5 x 255 mm

 ▪ 1 prebijalo  
9,5 x 205 mm

 ▪ 2 točkali  
150 + 200 mm dolžine

Komplet dletastih in koničastih izbijal 12-delno

 

u

67,90* €
82233L

HSS, brušeno, v prašno barvani kovinski kaseti
 ▪ Nastavki za ročni vrtalnik navojev + okrogli rezalniki 
 ▪ M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
 ▪ Držalo za vpenjanje  
navojnih svedrov

 ▪ Držalo za pripomoček  
za rezanje

 ▪ Navojno ravnilo

Komplet orodja za rezanje navojev

32-delno

u

129,00* €
82251L

Primerno samo za čiščenje in naknadno 
rezanje obstoječih navojev.

110-delno

 

M2 - M18
 ▪  Normalen navoj
 ▪  Fini navoj
 ▪  Držalo za orodje
 ▪  Držalo za pripo-
moček za rezanje

 ▪  Adapter

Komplet orodja za rezanje navojev

 

u

7,90* €
94870L

Kot nalašč za O-obroče, tesnila itd.
 ▪ ravna ost, 90 ° ost,  
kavljasta ost, šilo

Mini komplet kavljev

4-delno

Opis Dolžina Izdelek Cena
5-delno 300	mm 90902SB 13,90* €

 

za kovino, z lesenim 
držalom,  
površine pil 200 mm

 ▪  Okrogla, ploska, 
polkrožna, trikotna, 
štirikotna

Delavniške pile

u

13,90* €
90902SB

 

u

5,50* €
93706SB

s plastičnimi držali, različni 
profili.

Komplet ključavničarskih pil

6-delno

Teža glave Izdelek Cena
300	g 50403L 4,95* €
500	g 50405L 5,95* €
800	g 50408L 7,95* €

 

kovano, z ročajem iz steklenih vlaken, pritrditev popolnoma brez 
„miganja“, območje ročaja z gumijasto izolacijo

Ročaj iz steklenih vlakenKljučavničarsko kladivo

 

v leseni kaseti,  
lakirano, brušeno

2 - 4 - 6 - 8 - 10 -  
12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Komplet luknjačev z ročajem

u

84,90* €
95070L

10-delno

 

za dviganje O-obročev iz matic. Ti kavlji nimajo ostrih robov, tako da se prepre-
čijo poškodbe O-obroča ali sedeža tesnila. Zaradi nedrsečih ročajev je zagoto-
vljena varnejša in stabilna oblika. Torba iz blaga SW-Stahl omogoča urejeno 
shranjevanje kavljev.

 ▪ štirje žlici podobni kavlji
 ▪ Kavelj z ravno konico,  
ukrivljeno konico (90 °),  
kavljasto konico in šilo

Komplet kavljev

u

18,50* €
94872L

8-delno

NOVONOVO
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u

12,50* €
37003L

Posebni vstavek za zavorno sedlo, desetrobi
za odvijanje in pritrjevanje vijačnega spoja zavornega  
sedla na keramični zavori.

 ▪ Audi Q7, Porsche Cayenne

Posebni vstavek za zavorno sedlo, desetrobi

 

Desetrobo, za odvijanje in pritrjevanje vijačnega spoja zavornega sedla na 
keramični zavori.

 ▪ Audi A8, S6
 ▪ Porsche Cayenne

Posebni vstavek za zavorno sedlo

u

11,90* €
37004L

 

Audi
Ford
Opel
Seat

Škoda
VW

u

105,00* €
01477L

za popravilo okvarjenih notranjih navojev za zavorne vodilne 
sornike v ohišjih kolesnih ležajev/nosilcev zavornega sedeža.

Obstoječ navoj se razširi na M10 x 1,25, vanj pa navijete prilo-
žene vodilne sornike.

vklj. z 10 vstavnimi 
vodilnimi sorniki

Komplet za popravilo vodilnih sornikov 12-delno

 

u

79,00* €
01466L

Z univerzalno nastavljivimi adapterji je orodje primerno za skoraj vsa vozila, ki 
imajo na zavornem sistemu zadnje osi zavorni bat z odvijanjem nazaj.

 ▪ z dvema nastavljivima adapterjema za 2 in 3 luknje na zavornem batu
 ▪ s tlačnim vretenom za levo in desnosučne  
zavorne bate in 10 mm  
(3/8") nosilec

Orodje za vzvratno vrtenje zavornega bata, univerzalno 6-delno
 

u

112,50* €
01467L

43-delno

 ▪ univerzalno orodje za privijanje zavornih batov in hkratno zavijanje in 
pritiskanje zavornih batov

 ▪ za levo in desnosučne zavorne kolute
 ▪ z vretenom na tlačni zrak

 

u

49,90* €
01461L

za privijanje zavornih batov. Razdalje vrtilne stopnje je mogoče brezstopenjsko 
nastaviti s preprosto, vendar trpežno mehaniko. Univerzalen adapter za zavorni  
bat z dvema do tremi  
nosilnimi točkami.  
Adapterji so primerni za  
levo in desnosučna  
vretena.

3-delnoUniverzalni adapter za zavorne bate, univerzalno
 

 ▪ primerno za desno in levosučne zavorne bate
 ▪ z brezstopenjskim vretenom izravna različne navojne stopnje v batu in 
občutno olajša popravilo zavor

 ▪ vsi adapterji naših kompletov 01432L - 01435L - 01445L  
se prilegajo temu vretenu, zato jih je  
mogoče vstaviti še udobneje  
in hitreje

 ▪ pritisk na zavorni bat  
poteka pnevmatsko, tako da  
je potrebna minimalna  
sila

 ▪ vrtljivi gib  
je mogoče dobro dozirati ročno

Pnevmatsko vreteno za orodja za ponastavljanje zavornih batov

 

u

29,90* €
01449L

 ▪ upravljanje ročno ali z 12 mm zunanjim 
šestrobim ključem

Orodje za ponastavljanje zavornih batov, VW

Orodje za vzvratno vrtenje zavornega bata, univerzalno

u

56,90* €
01455L

12.5

12.5

 

u

29,50* €
01415L

komplet odprtih obročastih ključev,  
kot nalašč primeren tudi za zavorne nape-
ljave

 ▪  8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm,  
 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm

Komplet ključev za zavorno napeljavo, šestrobi

6-delno

VW T5

NOVONOVO
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u

29,00* €
21555L

elektrosko, za določanje vsebnosti vode v zavorni tekočini.
Kompaktna oblika omogoča prenašanje v žepu halje servisnega tehnika, stanje 
zavorne tekočine se hitro določi in prikaže prek petih stopenj (zelena - rumena 
- rdeča).

Tester zavorne tekočine 

u

65,00* €
01479L

idealno pomožno orodje za odzračevanje hidravličnih  
zavornih sistemov pri testiranju regulatorja zavorne moči. 

Zavorno stopalko lahko blokirate,  
tako da fiksirno orodje oprete ob sedež ali  
krmilo in ustrezno prilagodite dolžino,  
 dokler pedal ni nameščen v ustrezen položaj. 
  
Zaradi vgrajenega vzmetenja je  
zagotovljen konstanten zavorni tlak.

Orodje za pritrditev zavorne stopalke

 

u

335,00* €
24518L

Hidravlična naprava za robljenje

 

u

149,00* €
01422L

za varno sesanje zavorne 
tekočine in hkratno 
ponovno polnjenje brez 
pomočnika.

Naprava za odzračenje zavor

Celoten komplet s 
polnilno posodo

 

Audi
VW

Škoda
Seat

u

29,50* €
01421L

Omogoča uporabo odzračevalnih vijakov na zadnji osi brez 
demontaže koles.
Odprta zgradba ključev omogoča vtikanje silikonske cevi, npr. 
odzračevalne črpalke.

Kot nalašč, če je ostranjena samo  
zavorna tekočina!

Komplet ključev za odzračevanje zavor

3-delno

 

u

199,90* €
10158L

Obseg dobave:
 ▪  10 x 150 mm VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda 
Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

 ▪  15 x 23 mm Mercedes razreda A, Mazda, Ford
 ▪  14 x 32 mm BMW E38, E39, E52, E60, E61, 
E63, E64, E65, E66, E70, E71

 ▪  18 x 23 mm Audi, VW, BMW E36, E46,  
Seat, Škoda

 ▪  18 x 34 mm Audi, VW, Seat, Škoda, gospo-
darska vozila

 ▪  10 x 133 mm spiralni vrtalnik za  
izvrtavanje korodiranih senzorjev

 ▪  Zgibna raglja, samo desnosučna,  
za težko dostopna mesta

Komplet univerzalnih povrtal za senzorje ABS

7-delno

Zgibna raglja, samo desnosučna 
– levo v prostem teku!

 

u

37,50* €
40810L

z gibljivim krempljem za kovičene  
in prilepljene obloge

Vzmetne klešče za zavore

Dolžina 317 mm

 

u

59,00* €
72347L

Ekstra dolga in ozka izvedba omogoča merjenje  
zavornega koluta tudi pri nameščenih kolesih.

 ▪ Globina zunanjih merilnih klešč 28 mm / 1,10"
 ▪ Ločljivost 0,01 mm / 0,0005"
 ▪ Natančnost ± 0,025 mm / ±  0,001"
 ▪ Zaslon LCD s samodejnim izklopom
 ▪ stabilno, strjeno legirano jeklo

Digitalno kljunasto merilo za zavorne kolute

Merilno območje  
0 – 80 mm

Preprosto in priročno upravljanje naprave za robljenje s hidavličnim  
pogonom. Obsežna ponudba za robljenje napeljav za gorivo, zavorne sisteme,  
menjalnik, olje in  
klimatske naprave.

6.3
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u

33,90* €
07315L

 ▪ Umetno usnje, črno, podloženo s peno
 ▪ Optimalna zaščita vozila stranke pred praskami, vdrtinami, oljem in drugo 
umazanijo

 ▪ Sprednjo stran je mogoče preprosto  
brisati/čistiti

 ▪ Brez magnetov - zato  
ni sprijemanja s kovinskimi špenami

Kot nalašč za aluminijaste 
ali plastične blatnike!

Zaščita za blatnike z zankami
 

u

34,90* €
07309L

 ▪ Umetno usnje, črno, podloženo s peno
 ▪ Optimalna zaščita vozila stranke pred praskami, vdrtinami,  
oljem in drugo umazanijo

 ▪ Sprednjo stran je mogoče  
preprosto brisati/ 
čistiti

Zaščita za blatnike

z montažno sponko

 

u

99,90* €
07316L

 ▪ z odprtino za žaromete
 ▪ iz kakovostnega 
umetnega usnja s pena-
stim slojem  
na notranji strani

 ▪ Širina individualno nasta-
vljiva z ježkom na sredini

Zaščita sprednjega dela vozila

 

u

24,50* €
25050L

primerno za običajne kartuše, s prazno cevjo 
500 mm

Pnevmatska pištola za zaščito podvozja

Poraba zraka 300l/min

 

u

39,90* €
64350L

Volumen 400 ccm, priloženo:
 ▪ Cev s šobo
 ▪ Ustnik za hidravliko
 ▪ Armirana cev

Primerno tudi za kartuše 

Tlačilna za mast na tlačni zrak

Delovni tlak maks. 8 bar

 

u

111,90* €
32229L

(Stroboskop) za 12 V sisteme pir 2- do 8-valjnih motorjih. Uporabno za 4-taktne 
vžigalne sisteme razdelilnikov, 2-taktne vžigalne sisteme in vžigalne sisteme z 
dvojno iskro. 

S ksenonsko žarnico, rdečo in  
črno priključno sponko  
za samooskrbo z električnim tokom,  
induktivno in zeleno  
 krokodilsko sponko za merjenje  
števila vrtljajev, kota zapiranja  
in za testiranje napetosti.

Digitalna pištola za merjenje vžiga

vklj. z vrečko za mast 
(80 g)

 

u

17,90* €
64311L

Mini tlačilka za mast

primerno za čistila zavor, gorivo  
 in običajna čistila

 ▪ z nastavljivo  
pršilno šobo

u

12,50* €
07384L

Pršilka 1l
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 ▪ izjemno svetla razsvetlitev celotnega motornega prostora zaradi zmogljive tehnologije 40 W SMD LED
 ▪ 2-stopenjsko nastavljiva osvetlitev, zelo majhna teža (1000 g vklj. z držalom)
 ▪ Izvlečni teleskopski nosilec pribl. 112–188 cm
 ▪ Svetlobni tok 800 Lm (stopnja 1) oz. 1500 Lm (stopnja 2)
 ▪ vklj. z 2 kosoma 3,7 V litij-ionske baterije, napajalni kabel USB z adapterjem za vtičnico,  
napajalni kabel za cigaretni vžigalnik in 2 magnetna kavlja za pritrditev luči na jeklene površine

12 kosov po 
ceni za 10!

u

14,90* €
S9713 u

149,00* €
S9714

 ▪ zmogljiva, brleča svetloba  
zaradi 2W COB LED

 ▪ minimalno segrevanje 
 ▪ vklj. z napajalnim kablom USB z  
adapterjem za vtičnico

 ▪ Svetlobni tok 100–180 Lm
 ▪ vgrajena 3,7 V /  
1800 m Ah  
Li-Ion baterija

 

Akumulatorska naglavna svetilka 2W COB LED Zaslon je opremljen z 12 LED čelnimi lučkami S9713

 

 ▪ zmogljiva,  
nebrleča svetloba 

 ▪ minimalno segrevanje 
 ▪ enakomerna porazdelitev svetlobe
 ▪ pritrdite skoraj povsod z  
vgrajenim magnetom  
in kljuko za obešanje

 ▪ zložljiv okvir
 ▪ vgrajena točkovna svetloba
 ▪ vklj. z napajalnim kablom USB  
z adapterjem za  
vtičnico in  
cigaretni vžigalnik

LED akumulatorska delavniška svetilka

u

49,90* €
S9780 u

39,50* €
S9781 u

25,90* €
S9782

univerzalno, 230 V s predvklopno napravo v ročaju, zaščitna izolacija CE, 
VDE, 50 Hz, 5 m dolžina kabla

 

u

8,50* €
S9710

Delavniška svetilka

u

27,95* €
S9725

priročna delavniška svetilka brez kabla za popravilo in vzdrževanje s 60 LED 
lučkami

Delavniška svetilka

125 mm

 

u

99,00* €
S9745 u

21,50* €
S9745-K

Svetilka za motorni prostor Podaljšek 

112–188 cm

Dolžina 5 m

 

u

8,50* €
S9711

z 12 diodami, močan izkoristek svetlobe, optimalno prileganje zaradi 
nastavljivega gumijastega traku.

Tudi s pokrovčki za glave  
je prenašanje preprosto.

Vklj. s 3x AAA 
mikro baterijo

Naglavna svetilka LED

ustrezen  
pribor

1,5W  
LED COB

2W  
LED COB

3W  
LED COB 

NOVONOVO



www.swstahl.de38 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tipkarskih in tiskarskih napak. Do razprodaje zalog. Več informacij na www.tool-is.com.  * vse cene brez zakonsko določenega DDV-ja, velja od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

u

23,90* €
S8037

150-delno

v kaseti
 

Komplet bakrenih tesnilnih obročev

 

v kaseti, uporaba do 125 °C, z dovoljenjem UL in CSA

Komplet skrčljivih cevk

127-delno

u

9,90* €
S8042

 

u

6,95* €
S8066

v kaseti

Komplet varovalnih obročev

720-delno

 

u

7,50* €
S8067

v kaseti

Komplet karoserijskih vijakov in matic za pločevino

170-delno

 

u

7,50* €
S8044

v kaseti, odporno proti kislini, bencinu in olju.

Komplet O-obročev

225-delno

 

u

5,95* €
S8053

v kaseti

Komplet vzmetnih obročev

1200-delno

 

u

6,95* €
S8115

Komplet varovalk

121-delno

 

v kaseti, z izolacijo in brez

Komplet krokodilskih sponk

u

8,90* €
S8138

28-delno

v kaseti
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Hitro iskanje 
Uporabite	 hitro	 iskanje,	 da	
poiščete	 znan	 izdelek	 po	
številki	 izdelka	 ali	 če	 iščete	
opis	izdelka,	tukaj	lahko	vnesete	
tudi	poljubne	ključne	besede,	kot	
so	 na	 primer	 vstavljanje	 „odmične	
gredi“	 za	 prejem	 seznama	 ustreznih	
izdelkov.

Podrobno iskanje  za standardno ročno orodje 
Zaženite	podrobno	iskanje	prek	povezave	tik	pod	hitrim	iskanjem.	Prejeli	
boste	podroben	iskalni	obrazec,	s	katerim	boste	lahko	iskali	po	celotnem	
dobavnem	programu	po	kategorijah	vozil	(npr.	tovorno	vozilo)	in	določenih	
lastnostih	 izdelkov	(profili,	dimenzije	ključev,	 lastnosti	 izdelkov)	 in	si	 tako	
ustvarili	pregled	nad	izdelki,	ki	vas	zanimajo,	ali	pa	ciljno	iščete	standardna	
orodja.

Baza podatkov za orodje
Z	 našo	 spletno	 bazo	 podatkov	 TOOL-IS	 imate	 dostop	 do	 stalno	 rastočo	
informacijsko	 platformo,	 ki	 vam	 omogoča	 obsežne	 informacije	 o	 naši	
ponudbi	izdelkov.

Tehnični podatki
V	TOOL-IS	najdete	tudi	druge	tehnične	podatke,	ki	v	katalogu	niso	navedeni,	
poleg	tega	pa	tudi	slike	izdelkov	in	njihove	uporabe	ter	navodila	za	uporabo	
izdelkov,	ki	potrebujejo	razlago.

Kompleti/seznami	nadomestnih	delov/pribor
Prek	TOOL-IS	imate	neposreden	dostop	do	seznamov	nadomestnih	delov	
ponudb,	pa	tudi	opcijske	dodatne	opreme	ali	izdelkov	v	kompletih,	v	katerih	
je	vsebovan	trenutni	izdelek.

Izkoristite	predvsem	možnosti	za	dostop,	da	si	ustvarite	pregled	nad	našim	
programom	izdelkov	ali	da	ciljno	poiščete	določeno	orodje,	ki	vas	zanima.

SPLETNA BAZA PODATKOV 

Iskalnik za posebna orodja 
Naš	 iskalnik	orodja	vam	pomaga	zlasti	pri	 iskanju	posebnega	orodja	za	
najrazličnejša	področja	uporabe.	Najprej	izberite	znamko	vozila,	dodatno	
lahko	 za	 pregled	 razpoložljivih	 posebnih	 orodij	 vnesete	 oznako	modela	 
(npr.	Passat)	in	omejite	področje	uporabe.	

 Iščete	 lahko	 po	 oznaki	 modela, 
 pa	 tudi	 po	 oznaki	 tipa	 (npr.	

E36,	W211),	kodi	motorja	ali	
OE	številki	orodja!
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za	vgradnjo	in	demontažo	pogonov,	 
motorjev,	sklopk	
 
 4	kroglično	uležajena	krmilna	kolesca

  Kompaktna	zgradba,	 
majhna	 
skupna	teža

  Ekstra	dolg	 
domet	 
pri	dviganju

  Hitro	dviganje	 
s	hidravlično	 
nožno	tlačilko

  Batnica:	 
Ø	30	mm

  Nosilnost	500	kg

VAŠ STROKOVNI TRGOVEC

 DVIGALO ZA MENJALNIKE 

u

209,00* €
20309L

11
0–

19
0 

cm

 

u

469,00* €
10207L

za vzmeti McPherson, za hitro in strokovno demontažo in montažo, za varnostnim 
zatičem. Komplet vsebuje osnovno napravo, dva para krožnikov s poliuretansko 
zaščitno oblogo in varnostno vrvco.

 ▪ Tlačna sila  
največ: 1800 kg

 ▪ Par krožnikov za premer  
vzmeti do 120 mm

 ▪ Par krožnikov za premer  
vzmeti do 200 mm

Komplet napenjalnikov vzmeti 5-delno

Priporočamo uporabo  
ročne ali pnevmatske raglje!

za preprosto dviganje vozila brez dotikanja podvozja ali 
karoserije. 

 ▪   Upravljanje hidravličnega valja  
s stopalko

 ▪  Ø pnevmatik maks. 800 mm /  
premer platišč 21"

u

119,00* €
20723L

Premično avtomobilsko dvigalo

Nosilnost Širina pnev-
matik največ.

Višina 
dviga min.

Višina dviga 
 maks. Izdelek Cena

680	kg 300	mm 135		mm 390		mm 20723L 119,00* €

Naj  
cena!

Ekstra  
stabilno!

NOVONOVO
NOVONOVO


