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VPRAŠ 
ANJA...

INTERVJU
Z MARCELOM HEINEMANNOM
PRODAJNI VODJA
SW STAHL

Beseda, ki mi pride na misel je „digitalno“. Pri marketingu smo se lotili 

povsem novega pristopa. Na primer našo stojnico na sejmu smo spremenili v 

filmski studio, saj je preteklo leto nismo mogli  uporabiti v živo. V njem redno 

snemamo posnetke o naših orodjih. Ti kratki posnetki so na voljo na Faceboo-

ku, Youtube in podobno. V let 2020 smo vzpostavili in razširili našo prisotnost 

na socialnih omrežji in s tem tudi nadaljujemo. Vredno si je ogledati. Enako 

velja za naša glasila, sedaj so interaktivna. Tako lahko nas, našo blagovno 

znamko in naše izdelke doživljate na popolnoma drugačen, povsem nov in 

zelo neposreden način.

Pred kratkim smo izdali novo linijo proizvodov SW STAHL design, prepoz-

navno po svojem vrhunskem dizajnu, visoki kakovosti in izjemni funkcional-

nosti. Preteklo leto smo nenehno širili linijo in sedaj v letu 2021 nadaljujemo 

z uspešno serijo. Raglje, klešče, izvijači, momentni ključi in magnetne vtičnice 

s T-ročaji. Mogoče nismo na novo izumili klasičnega orodja vendar smo ga 

naredili močnejšega, bolj učinkovitega in lepšega izgleda. Očitno tako meni 

tudi komisija IF DESIGN AWARDS, katero smo prepričali že drugič zapored letu 

2020. Poleg tega smo preoblikovali tudi embalažo. Da, naša orodja izrišejo 

navdušen izraz na obrazu. Mislimo, da si to zaslužijo. Poleg tega imamo še 

veliko načrtov, s tem bomo kmalu presenetili svoje oboževalce.

Po eni strani napredujemo  s svojimi inovacijami produktov. Po drugi strani pa 

načrtujemo prisotnost na spletnih sejmih. Preteklo leto smo tako kot drugi 

naredili velik digitalni korak, čeprav ne povsem prostovoljno. Ta korak je 

osvojil nas in naše stranke. To leto ga bomo nadgradili s svojo prisotnostjo na 

spletnih sejmih. Tega se zelo veselimo!

Izdajamo tudi naš dodatek digitalnemu orodju. Gre preprosto za storitev, ki 

nam olajša življenje in delo. Za nas bo tako izgledala storitev v prihodnosti: 

v realnem času, učinkovita in povezana z vsemi področji. Edina razlika je v 

tem, da ne bomo te storitve ponudili v daljši prihodnosti temveč že v nekaj 

mesecih.

Z zadovoljstvom.

 

ČE BI MORALI OPISATI 

PRETEKLO LETO Z ENO 

BESEDO?

MARKETING SAM PO 

SEBI NI DOVOLJ. KAJ 

LAHKO PRIČAKUJEMO 

OD NOVIH IZDELKOV?

TUDI, ČE NAM NE MORE-

TE VELIKO POVEDATI O 

NOVIH IZDELKIH: BODO 

NOVE IZBIRE ŽE LETA 

2021. ALI NAM LAHKO 

POVESTE KAJ O TEM NA 

KRATKO?

G.HEINEMANN, NAJ-

LEPŠA HVALA ZA VAŠ 

INTERVJU....
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VSEBINA

SW STAHL DIGITALNI PREHOD 

IZDAJA NOVIH KLEŠČ    

PREGLED IZDELKOV

4  4  
6 6 
8  8  

    

NOVI KLJUČ S T-ROČAJEMJ

4  
NAŠA ORODJA 
ZMOREJO VEČ

6  INOVA IZDAJA KLEŠČ

          MADE
IN GERMANY

22  

35  NOVI NAVORNI KLJUČI

DESIGNED
IN GERMANY
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Ključ / dodatki

Bit vložki

Izvijači

Klešče

Vlekači

Splošno ročno orodje 

Pnevmatska orodja 

Električna / baterijska orodja 

Orodja za navor 

Diagnostična oprema 

Motor

Menjalnik / sklopka 

Izpušni sistem

Klima

Podvozje / osi

Kolesa / pnevmatike 

Zavore

Karoserija avtomobila 

Električni sistem vozila 

Delovni vozički 

Asortiman orodij

Oprema za delavnice 

Oprema za delavnice

Kolo

NFZ

TECHNICAL

+49 (0) 21 91 / 464 38 -55

COMMERCIAL SERVICE

+49 (0) 21 91 / 464 38 -45

Kontakt
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V LETU 2020 SMO VZLETELI

V letu 2021 nadaljujemo našo zgodbo. Izdelava 

naših izdelkov gredo v drugo rundo. . Razvili smo 

nove koncepte in zgodbe, ki se jih lahko veselite. 

Nikoli prej orodja niso bila predstavljena na tako 

zanimiv in poučen način. 

  DIGITALNI PREHODP

PRIPRAVITE ODER
NAŠI NOVI POSNETKI PRODUKTOV.

  1

V ZAKULISJU!
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  DIGITALNI PREHODP   2

NAŠA NOVA 
MEDIJSKA 
ZBIRKA

  3

  4

Na naši spletni strani boste kmalu lahko 

obiskali našo novo medijsko zbirko. 

Tu boste našli naše video posnetke in 

izbrane marketinške materiale za naša 

orodja. 

NEPOSREDNE POVEZAVE DO NAŠIH VI-

DEOPOSNETKOV, IZBRANIH FOTOGRAFIJ IN 

TRŽNIH MATERIALOV

SWSTAHL NA 
SOCIALNIH 
OMREŽJIH

CO. SW STAHL SE PRIDRUŽUJE 

FACEBOOKU IN INSTAGRAMU

Leta 2020 smo začeli na priljubljenih 

kanalih za družabna omrežja Instagram, 

Facebook in YouTube. Koncept, ki bo 

kombinacija informacij o izdelkih, video 

posnetkov in zabave, bomo letos nadal-

jevali z nekaj novostmi. Načrtujemo tudi 

dodajanje novih idej v druge kanale. O tem 

vas bomo pravočasno obvestili. Še vedno 

je vznemirljivo!

NAŠA 
ORODJA 
ZMOREJO 
VEČ

PRIHAJA 
KMALU

NAŠ NOVI DODATEK DIGITALNEMU 

ORODJU

Na trgu načrtujemo inovacije. Naša 

orodja bodo postala digitalna. To pome-

ni, da se bodo storitve, podpora in funk-

cionalnost za vas še izboljšale. Digitalna 

izkušnja, ki se je lahko veselite.

PRIHAJA 
KMALU



06 |  TO O LNEWS |  2021
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.  
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

MOČAN 
PRIJEM!

NOVI IN PRIVLAČNI NAŠA NOVA IZDAJA KLEŠČ 
POSTAVLJA NOVE STANDARDE

Naša nova izdaja klešč omogoča pravilen, trden prijem in po potrebi tudi prodre. Dobro delujejo 

na vse vrste žic, odvisno od modela pa tudi na vijake, žeblje, zakovice itd. Z različnimi modeli 

boste pripravljeni na vse priložnosti. Ker so klešče tudi del naše nove linije izdelkov SW STAHL 

(nagrajena linija z genialno funkcionalnostjo in izjemno kakovostjo), ste lahko prepričani, da so 

ta majhna orodja narejena za mnogo več kot le osnovno delo. Prav tako vam pomagajo raz-

mišljati, se popolnoma prilegajo vaši roki, izgledajo izjemno dobro in nikoli ne razočarajo.

 MADE IN
  GERMA N Y

POSEBNO JEKLO, KOVANO, KALJENO Z OLJEM

KALJENO TITANOVA POVRŠINA

2-SESTAVNI ROČAJ

ALI IŠČETE TISTI 
MOČNI PRIJEM?
ZA VAS IMAMO 
VSE
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MOČAN 
PRIJEM!

NOVI IN PRIVLAČNI NAŠA NOVA IZDAJA KLEŠČ 
POSTAVLJA NOVE STANDARDE
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DVOJNI KOMPLET KLJUČEV Z ODPRTIM 
ROČAJEM, 6-22 MM, 8-DELNI 

 �Ključi nagnjeni za 15 ° 
 �Pakirano v praktičnih plastičnih ceveh

 

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

15,90 EUR*00150L

KOMBINACIJA KLJUČEV, 6-22 MM,  
15 KOSOV 

 �Odprta in obročasta glava nagnjena za 15 °
 �Pakiran v praktičnih plastičnih ceveh 

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

31,90 EUR*00162L

KOMPLET KLJUČEV Z DVOJNIM OBROČEM,  
6-22 MM, 8-DELNI 

 �Ravna izvedba
 �Pakirano v praktične plastične cevi

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,  
16 x 17, 1 8 x 19, 21 x 22 mm 

20,95 EUR*00170L

KOMPLET KLJUČEV Z DVOJNIM OBROČEM, 
6-22 MM ZAMAKNJEN, 8-DELNI

 � Z globoko izravnanimi obročnimi glavami
 �Pakirano v praktične plastične cevi 

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

20,90 EUR*00180L

NAŠI KLJUČNI IZRAZI

KOMPLET KLJUČEV, 8-19 MM, 12-DELNI 

 �Velikosti: 8 - 19 mm
 �Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten .     
 �V priročni vrečki za shranjevanje 
 � Z 72 zobmi

93,00 EUR*03510L

KOMPLET KLJUČEV, OBRATNI, 8-19 MM, 
12-DELNI

 �Preklopljiv
 �Velikosti: 8 - 19 mm
 �Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten. V priročni vrečki 
za shranjevanje 
 �Z 72 zobmi 
 

110,00 EUR*03520L

 �Idealno za privijanje in odvijanje globlje ležečih vijakov 
 �Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po 
prostoru
 �S profilom SW Stahl PRO DRIVE
 �Posebej vdolben valovit profil, ki preprečuje zdrs ali vrtenje vijaka
 �Razširjena kontaktna površina zagotavlja zanesljivo prenašanje 
navora
 �Optimalno porazdeljen prenos moči ustvarja večje navore do 20%.
 �Tudi vijake, ki odstopajo je mogoče enostavno priviti in odviti
 �Galvansko obdelano za preprečevanje rje
 �Izdelana iz visokokakovostnega krom vanadija, mat kromirana

 O
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D
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R
K

I

RING RATCHET WRENCH, 4-IN-1
Combined wrench with 4 widths across flats: 10 - 13 - 17 - 19 mm

 �Chrome vanadij
 �Ravne oblike
 �Fino zobati 72
 �Zobat
 �Preklopna funkcija
 �Tanka glava z ragljo
 �Dolžina: 200 mm
 �Debelina: 15 mm

 16,90 EUR*03580L
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KOMBINIRANI KLJUČ, 6-22 MM, 12-DELNI

Glava vilic in obroča je nagnjena  za 15 ° 
Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru-
Galvansko obdelano za preprečevanje rje  Izdelana iz visokokakovostne-
ga krom vanadija  mat kromirane, polirane glave 
Pakirano v praktični zložljivi vrečki  Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
22 mm u

13,90 EUR*00912L

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV  
6-32 MM, 25-DELNI

 � Glava vilic in obroča je nagnjena  za 15 ° 
 �Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru
 � Galvansko obdelano za preprečevanje rje
 � Izdelana iz visokokakovostnega krom
 � vanadija mat kromirane, polirane glave
 � Pakirano v praktični zložljivi vrečki Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 mm u

59,90 EUR*00925L

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV 2-32 
MM, 19-DELNI

Glava vilic in obroča je nagnjena  
za po 15 °.  
Tanka oblika in ozke glave  
zagotavljajo 
Galvansko obdelano za  
preprečevanje  
Krom-vanadij, 
mat kromirana površina brez  
bleščanja. 
Izredno močna torb 
Velikosti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

49,90 EUR*00919L

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV,  
1/4 „-1 1/4“, 25-DELNI 

 � Glava vilic in obroča je nagnjena za po 15 °. 
 �TTanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po pro-
storu
 �Galvansko obdelano za preprečevanje rje
 �Krom-vanadij
 �Mat kromirana površina brez bleščanja.
 �Izredno močna torba
 �Velikosti; 1/4“, 9/32“, 5/16“,  
11/32“, 3/8“, 7/16“, 15/32“,   
1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“,   
23/32“, 3/4“, 25/32“, 13/16“,  
 7/8“, 29/32“, 15/16“, 1“, 1 1/32“,   
1 1/6“, 1 1/8“, 1 3/16“,  1 1/4“

99,90 EUR*00922L

KOMPLET KLJUČEV, BREZSTOPENJSKI, 
8-19MM, 12-DELNI

 � Brezstopenjski
 � Velikosti: 8 - 19 mm
 � Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten. 
 �V praktični vrečki za shranjevanje
 � Z 72 zobmi 
 

121,00 EUR*03530L
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GARNITURA DVOOBROČNIH KLJUČEV, 
E-PROFIL, E6-E24, 4-DELNA

 �z ravno obliko za posebne vijake z E-profilom. 
 �Krojev vanadij, mat kromiran.

27,90 EUR*01550L

KOMPLET OBROČEV ZA KLJUČE, 8-19 MM, 
13-DELNA

Za težko dostopna mesta npr. vijačni priključki turbopuhala itd.

 �Krom-vanadij, poliran
 �Z brezstopenjskim nagibom na obročastem  
vstavnem ključu 
 �180 ° upogljivi obročni vložki s 72 zobmi, 8  
 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  

18 - 19 mm

 �Posebna zaskočka 360 ° zaklepanje

199,90 EUR*S1588

 KOMPLET NASADNIH KLJUČEV, 3/8“,  
34 -DELNI

10 mm (3/8 „) pogon, krom vanadij, šesterokotni vložki za največji navor.
Zaskoča z ročico in vstavkom za hitro sprostitev 
Šesterokotne vtičnice 6-7-8-9-10-11-12-13-15-17-19-22-24

 Vtičnice za vžigalne svečke SW 16 + 21 
 T-profil s čelno luknjo T15-20-25-27-30-40 
 šesterokotna vtičnica 5 - 6 - 7 - 8 - 10 

 XZN 8 - 10 - 12 
 2 podaljški 
 Kardanski zglob 
 Drsni ročaj

69,90 EUR*06520L

KOMPLET OBROČNIH KLJUČEV, 12-19 MM, 
EKSTRA DOLGI, 6  - DELNI

 �Za težko dostopna mesta, npr. za popravila zobatega jermena 
 �S funkcijo raglje
 � Asimetrični ključ za ugreznjene glave vijakov z 72 zobmi
 � V praktičnem ovitku 
 �Vključene velikosti: 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 
mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm

69,90 EUR*03590L

109,90 EUR*07635L

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV 1/4“,  
3/8“, 1/2“, 176 - DELNI

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4 „+ 3/8“ + 1/2 „) pogona, krom vanadij, trdota 
in navor v skladu z DIN, vložki v izvedbi valovnega profila za največji 
navor.

VEČ 
INFORMACIJ

KOMPLET OBROČNIH VILIČASTIH KLJUČEV 
8-19 MM, KRATEK,  12 -DELNI

 �Z a delo v zaprtih prostorih, brezstopenjski
 �Velikosti: 8 - 19 mm
 �Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten,
 �z 72 zobmi
 �V praktični vrečki za shranjevanje

89,90 EUR*03540L

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com
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KOMPLET NASADNIH  
KLJUČEV 1/4“, 48 -DELNI 

 
Za delo v zaprtih prostorih, brezstopenjski 
Velikosti: 8 - 19 mm 
Izdelan iz visokokakovostnega krom 
vanadija, saten, z 72 zobmi 
V praktični vrečki za shranjevanje

24,90 EUR*07748L

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV 
1/4“, 1/2“, 97- DELNI

SW STAHL plastično ohišje „Izdelano v Nemčiji“ Z ločljivimi 
polovicami orodja in notranjo peno za preprečevanje rje. Trdota in 
navor po DIN, krom vanadij, vložki v šesterokotni izvedbi profila za 
največji navor.

S pogonom 6,3 mm

(1/4 „) S pogonom

12,5 mm (1/2“)

74,90 EUR07797L

 
KOMPLET NASADNIH KLJUČEV, 1/4“, 
3/8“, 1/2“, 184-DELNI

SW STAHL plastično ohišje „Izdelano v Nemčiji“. Z ločljivimi 
polovicami ohišja in notranjo peno za preprečevanje rje. Trdota in navor 
po DIN, krom vanadij, vložki v izvedbi valovnega profila za največji 
navor.

S pogonom 6,3 mm (1/4 „)

Z 10 mm (3/8 „) pogonom

Z 12,5 mm (1/2 „) pogonom

Nastavki izvijača v pogonu 8 mm x 30 mm Dolžine vijaka v pogonu 6,3

mm (1/4 „), imbus ključ dolžine 25 mm

99,95 EUR07784L

VEČ 
INFORMACIJ

VEČ 
INFORMACIJ

DESIGNED
IN GERMANY

DESIGNED
IN GERMANY

DESIGNED
IN GERMANY

VEČ 
INFORMACIJ
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NASADNI KLJUČI, 3/4“, 22-38 MM, 
DOLGI, 8-DELNI

Odporna na udarce, z utorom in izvrtino, pogon 20 mm (3/4 „)

 �Št. 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm

89,90 EUR*07910L

IZVIJAČI, 1/2“, Š ESTORNI KLJUČ,  
5-19 MM, 8 -DELNI

Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon  
12,5 mm (1/2 „), dolg 75 mm

 �Št. 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

57,50 EUR*S5481

SPIRALNI NASTAVKI, 1/2“, 10-19 MM,  
10 -DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, za odvijanje močno poškodovanih matic in 
vijakov. Posebno legirano posebno jeklo v kombinaciji z 
agresivnim profilom flavte omogoča odvijanje vseh vijakov.

 �Št. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

119,90 EUR*05545L

KLJUČI ZA KLJUČE, 1/2 „, 10-24 MM, 
GLOBOKI, 10-DELNI

Krom-vanadij, kromiran

 �Št. 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

32,90 EUR*05630L

KLJUČI ZA KLJUČE, 1/2 „, DVOJNI ŠESTE-
ROKOTNIK, 10-24 MM, GLOBOKI, 13-DELNI

Krom-vanadij, kromiran

 �Št. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

39,90 EUR*05632L

KOMPLET KLJUČEV, 3/4“, 21 -DELNI
20 mm (3/4 „) pogon, trdota in navor po DIN.

 �Reverzibilni vijačni ključ 500 mm
 �podaljški 100 - 200 - 400 mm
 �Drsni ročaj 450 mm
 �Šesterokotni vložki19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 
36 - 38 - 41 - 46 - 50 m

177,90 EUR*07660L

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com
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NASTAVKI ZA IZVIJAČ, 1/2“, Z VEČ ZOBMI, 
M4-M16, 9-DELNI

 �Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, 12,5 mm (1/2 „) 
pogon, dolg 75 mm
 �M4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 
 

57,50 EUR*S5482

NASTAVKI ZA IZVIJAČE 1/2“, T-PROFIL, 
T20-T70, 9-DELNI

 �Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon 12,5mm (1/2 „), 
dolg 75 mm.
 �Velikosti: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

55,00 EUR*S5480

 NASTAVKI, 1“, 27-50 MM, 8-DELNI  
 

 �25 mm (1 “) pogona Chrome molibden
 �dolžina 58 - 80 mm
 �Zasnova z visoko trdnostjo
 �Z utorom in luknjo
 �Velikosti: 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

179,90 EUR*07980L

NASTAVKI 1/2“, 10-24 MM, GLOBOKI, 
10-DELNI

Dolga izdaja

 �Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon 12,5 mm (1/2 „).
 �Velikosti: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

49,90 EUR*07960L

SET IMBUS KLJUČEV, ŠESTEROKOTNI, 
KROGLIČNA GLAVA, 2-10 MM, 8-DELNI

Držalo lahko uporabite kot T-ročaj!

 �Krom Vanadij
 �Dolga, kroglasta glava
 �V patentiranem nosilcu
 �Kot za pritrditev do 15°

16,90 EUR*04370SB

SET IMBUS KLJUČEV, T-PROFIL, 
T10-T50, EKSTRA DOLGI 9 -DELNI

Krom vanadij

 �Ena noga je izjemno kratka za omejena mesta namestitve nad 
vijakom
 �Ena noga je izjemno dolga za največje možne velikosti navora:
 �T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

11,90 EUR*04220SB
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IZVIJAČI, 1/2“, Š ESTEROKOTNI NASTAVKI 
5-19 MM, 30-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo.

 �Dolg 55 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
 �mm dolžine 100 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
 �mm dolžine 140 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
 �Dolga 200 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

89,90 EUR*04923L

NASTAVKI ZA IZVIJAČE 1/2“, 8 - DELNI
Krom-vanadij, vsi nastavki v optimalni dolžini za določeno 
aplikacijo:

 �Vijaki glave valja Pogonske
 �in kardanske gredi
 �Zavorne čeljusti

73,90 EUR*04900L

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, 1/2“, M5-M16, 
26-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo.

 �Dolg 55 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 
- M16 dolžine 100 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 
- M14 Dolžina 140 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 -M12 - M14 
 �Dolžina 200 mm | M8 - M10 - M12 - M14

89,90 EUR*04424L

IZVIJAČI, 1/2“, RB PROFIL, M5-M14, 
32-DELNI 

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo

 �Dolžina: 55 in 100 mm | M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 �Dolžina: 140 in 200 mm | M8 - M9 - M10 - M10.3 - M12 - M13 - M14

89,90 EUR*04422L

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, 1/2“, T-PROFIL, 
T20-T70, 32-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo

 �Dolg 55 in 100 mm | T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - 
T55 - T60 - T70
 �Dolg 140 in 200 mm | T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

79,90 EUR*04423L

KOMBINIRANI KOMPLET BITOV,  
3/8 „,40-DELNI

 �Krom-vanadij, z 10 mm (3/8 „) + 12,5 mm (1/2“)
 �adapterjem trna. T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 30 mm
 �kratki T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 75 mm
 �dolg Notranji šesterokotnik 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 30 mm
 �kratek notranji šesterokotnik 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 75 mm
 �XZN kvadratnih 5-6 - 8 - 10-12, 30 mm XZN 5-6 - 8 - 10-12, 75 mm dolg

36,90 EUR*04470L

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com
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NASTAVKI ZA IZVIJAČE 38-DELNI
Krom-vanadij, 6,3 mm + 12,5 mm (pogon 1/4 „+ 1/2“) za skoraj vsa 
običajna in posebna dela z vijačenjem v avtomobilskem sektorju. 
Vsebuje nastavke in vtičnice v natančno uporabni dolžini za delo na 
zavorah,glavah cilindrov, pogonskih gredih, vijakih za praznjenje olj itd.  7

 �T-profili T40-45-50-55-60-70 x 140 mm, T80 x
 �100 mm1 T-profilna vtičnica z izvrtino T30 x 300 mm6,
 �notranje XZN trikrake kvadratne vtičnice M9x100, M10x140, M12x140,
 �M14x140, M16x100, M16
 �(z izvrtino) x55,1 notranja XZN trinasta vtičnica
 �iz krom-molibdenovega jekla M18x75 (en kos) 4 vtičnice RB M7x240,
 �M8x240,
 �M9x100, M10x1401 notranja šesterokotna vtičnica s kroglasto glavo 
5x160
 �mm4 notranje šesterokotne vtičnice 10x140 mm, 11x140 mm, 13x140
 �mm, 7x230
 �mm5 notranje šesterokotne vtičnice 14-17-19-22-24 x 55 mm9
 �IP-profil svedri 6,3 mm (1/4 „) - šesterokotnik z izvrtino:
 �T10-15-20-25-27-30-40-45-50 
 

134,90 EUR*04600L

KOMBINIRANI KOMPLET BITOV, 1/4“, 71 -DELNI  
 

Krom-vanadij S2 posebno jeklo, z barvnimi oznakami za vsak profil 
60 bitov, dolžine 25 mm

 �Reža: 3x 4 mm, 3x 6 mm
 �Križ: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
 �Par Pozidriv: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
 �Šesterokotni nastavek: 3x 4 mm, 3x 5 mm, 3x 6 mm
 �T-profil: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x
 �T30, 2x T40 T-profil z luknjo: 1x po T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40
 �9 bitov, dolžine 75 mm
 �reža: 4 mm, 6 mm
 �Križ: PH1, PH2, PH3
 �Pozidriv: PZ1, PZ2 T-profil: T20, T25  
6,3 mm (1/4 „) pogon 
2-bitna držala, 1x s hitrim izmetalnikom 

41,90 EUR*04127L

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, KRATKI, 29-DELNI
Za najožje kote pritrditve so nepogrešljivi za:

 �Pokrov zobatega jermena
 �Vodna črpalka
 �Preverjanje olja v
 �menjalniku
 �A tudi univerzalno uporabno za vsa dela v območju 6,3 mm (1/4 „) in 
10 mm (3/8“).
 �Ključ z le 50% skupne višine običajnega 6,3 mm (1/4 „) zaskočnega
 �ključa, z 72 zobmi = 5% vrtljivi kot.
 �Odprta oblika nastavkov omogoča montažo na vijake. S priloženim
 �adapterjem je možna uporaba vseh 10 mm (3/8 „) vložkov. 
 

189,90 EUR*36000L
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POGON: 12,5 MM (1/2 „)
DODATNI VISOKI MOMENT: 1.075 NM DOBRO
ZOBATI Z 90 ZOBI
ZELO NIZKO ZAVETNI KOT
MATERIAL: KROM-VANADIJ, POSEBNO GRIPPY 2K
ROČAJ, PRESKUŠAN S STRANI NEODVISNIH
INSTITUCIJ

0

NAJVEČJI NAVOR V NM

IZJEMNO
TANEK DIZAJN

POGON

12,5 mm (1/2“)

10 mm (3/8“)

6,3 mm (1/4“)

Set 1/4“und 1/2“

GLAVNI POGON

VELIKOST

31 mm

27 mm

19 mm

DOLŽINA

249 mm

196 mm

147 mm

IZDELEK

06012L

06038L

06014L

06026L

RAZLIČICE MODELA

CENA

24,90 EUR*

19,90 EUR*

14,90 EUR*

25,90 EUR*

20,90 EUR*

15,90 EUR*

39,90 EUR*

VISOKA
GIBLJIVOST

POGON

3/8“ Drive

1/4“ Drive

Set 1/4 „and 1/2“

Nm

440 Nm

135 Nm

1.075/135 Nm

IZDELEK

06093L

06094L

06096L

RAZLIČICE MODELOV
CENA

32,90 EUR*

26,90 EUR*

66,90 EUR*

OSEM DEJSTEV, KI VAS BO 
PREPRIČALO!

110 % POVEČANJE UČINKOVITOSTI

1.075 NM

1.200

1.000

800

600

400

200

0 DIN-Norm - 512 Nm 06092L - 1.075 Nm   

+ 110 %

DESIGNED
IN GERMANY

06092L

41,90 EUR*
1/2“ drive | 1.075 NM

ZDRUŽENA MOČ V GLAVI

Največji navor v Nm
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REVERZIBILNI IZVIJAČ, 1/2“, 
TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom 
Krom vanadij 
Zaklepanje v 6 položajih na 305 - 330 - 360 - 385 - 415 - 445 mm Fino 
ozobljenje z 72 zobmi 
5 ° vrtljivi kot

41,90 EUR*05916L

REVERZIBILNI IZVIJAČ, 1/4“, 
TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom, zaklepanje v treh položajih na 
 175 -210 - 240 mm 
z 72 zobmi, 
5 ° vrtljivi kot

27,90 EUR*05716L

REVERZIBILNI IZVIJAČ, 3/4“, 
TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom, ki se lahko zaklene v 6 položajev od 
610 do 1010 mm

Visoka nosilnost,

24 zob,

15 ° vrtljivi kot.

104,90 EUR*05958L

VISOKA
GIBLJIVOST

ZDRUŽENA MOČ V GLAVI
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        MADE
IN GERMANY

IZDAJA NOVIH KLEŠČ.

40465L

16,80 EUR*

KOVANO IZ JEKLA!

40800L

39,90 EUR*

SEDAJ NA VOLJO TUDI 
KOT SET

UNIVERZALNE KLEŠČE,
KLEŠČE ZA NOS 180 mm,
RAVNE, 200 mm STRANSKI
REZILI, 160 MM

40415L

22,90 EUR*

UNIVERZALNE

180 MM

u Za držanje, prijemanje
       upogibanje in rezanje
u Za rezanje trdih in mehkih žic,
u Rezalni robovi so dodatno 
       indukcijsko kaljeni
       Z držalom za nohte in žico      
       Objemna območja za ravna 
       in okrogel material
u Asimetrične oprijemalne 
       površine za boljše držanje
u IIntegriran obročasti ključ
       do 18 mm širine po ploskvah
u Električno orodje z 
       optimalnim razmerjem 
       ročice za enostavno delo 

UNIVERZALNE 

KOTNE

u Za držanje, prijemanje,
         upogibanje in rezanje
u Za rezanje trdih in mehkih
         žic
u Rezalni robovi so dodatno
         indukcijsko kaljeni
u Objemna območja za ravna
         in okrogla gradiva
u Asimetrične oprijemalne
         površine za boljše držanje
         obdelovanca
u Ergonomsko nagnjena glava
u Vgrajeni obročni ključ
u Električno orodje z
         optimalnim ročico za
         enostavno delo

POSEBNO KOVANO JEKLO, OLJNO KALJENO

TITANIJEVA PREVLEKA

2-SESTAVNI ROČAJ
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IZDAJA NOVIH KLEŠČ.

KOVANO IZ JEKLA!

40546L

26,90 EUR*
40545L

16,80 EUR*
40745L

16,80 EUR*
42935L

20,20 EUR*

STRANSKE KLEŠČE 

200 MM

u dodatno induktivno utrjena
u Natančno rezanje za kla         
         virsko žico (kakovost D2)
u Natančno rezanje vijakov,
         žebljev, zakovic, trdih žic itd.
u 62 HRC
u Električno orodje z
         optimalnim razmerjem
         ročice za enostavno delo
u Izjemna zmogljivost rezanja,
         prihranek sile do 50% v
         primerjavi z običajnimi        
         bočnimi rezalniki

REZALNE VREDNOSTI V MM:
Klavirska žica - 2300 N / mm² -3,0 mm Trda 
žica - 1800 N / mm² - 3,5 mm Srednja
trda žica - 750 N / mm² - 4,5 mm

STRANSKE KLEŠČE

160 MM

u Za rezanje trdih in mehkih žic
u Rezalni robovi so dodatno
         indukcijsko kaljeni
u Natančni rezalni robovi za
         najfinejše žice pribl. 62 HRC
u Orodje KPower z optimalno
         ročico za enostavnodelo

KLEŠČE ZA NOS,

RAVNE, 200 MM

u Za rezanje trdih in mehkih
         žic
u Za držanje, prijemanje,
         upogibanje in rezanje
u Rezalni robovi so dodatno
         indukcijsko kaljeni
u Rezanje trdih robov in
         luknje gorilnika
u Z dolgimi, ravno
         okroglimi čeljustmi
u Oprijemalne površine
u Vgrajeni obročni ključ

KLEŠČE ZA VODNO ČRPALKO,

240 MM

u Kompaktna, ozka oblika za delo v
         zaprtih prostorih in na težko 
         dostopnih mestih
u Čeljusti z dvojnimi zobmi
u Z držalom za nohte in žico
u Optimalna geometrija čeljusti s
         samodejnim vpenjanjem za varno
         držanje
u Zmogljivost prijema 40% nad DIN
         ISO zaradi nastavitve mreže v obliki
         loka
u Zobje so dodatno induktivno
         utrjeni
u Nastavitev oprijema krivulje s
         finimi zobci za hitro in varno
         prilagajanje obdelovancu, ki ga je 
         treba prijeti workpiece to be gripped
u Zaščita z objemko za varno delo,
         preprečuje zmečkanine, Zglob
         skozi luknje s širokimi vodilnimi
         površinami
u Ergonomski položaj in oblika
         ročaja za optimalen prenos moči
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KLEŠČE, 150 MM, 4-DELNE
kovana, kromirana, ročaji grobo 
izolirani s peno, dolgi 150 mm.

 �Notranjost, ravna, 27-3 mm
 �Notranjost, ukrivljena, 27-3
 �mm zunaj, ravna, 4-29 mm
 �zunaj, ukrivljena, 4-29 mm

31,90 EUR*41405L

KLEŠČE, 175 MM, 4-DELNE
kovana, kromirana, ročaji grobo izolirani s 
peno, dolgi 175 mm.

 �Znotraj, ravno, 32-3 mm
 �Znotraj, ukrivljeno, 27-3 mm
 �Zunaj, ravno, 4-33 mm
 �Zunaj, ukrivljeno, 4-29 mm

20,90 EUR*41410L

KLEŠČE, 225 MM, 4-DELNE
kovani, ročaji grobo izolirani s peno, dolgi 225 mm

37,90 EUR*41415L

CEVNI KLJUČ, 1 „, 1“, 335 MM
Kovano in prevlečeno z usti „S“. Močan oprijem in 
protizdrsnost zaradi oprijema v treh točkah. Polirana 
čeljust

16,90 EUR*42210L

KLEŠČE ZA PRIJEMANJE, 16-DELNE
Z nedrsečimi ročaji

 � 2 univerzalni klešče, 130 mm
 � 3 univerzalne klešče, 180 mm
 �  5 univerzalnih klešč, 225 mm
 �  2 klešče za varjenje, 225 mm
 �  1 klešče z dolgim oprijemom, 160 mm   1 klešče z dolgim oprijemom,   
  225 mm   2 klešče za točkovno varjenje, 280 mm 

109,90 EUR*41560L

KLEŠČE S KABLOM
Za samonapenjalne vzmetne objemke od 18 - 54 mm na 
ceveh za gorivo in hladilnik.

 �S kablom Bowden, primeren za  
vse - tudi težko dostopna  
pritrdilna mesta
 �Varno držanje zaradi zaklepa  
ročice npr. za Alfo, Audi,  
Citroën, Fiat, Ford,  Hyundai itd.

64,90 EUR*61777L

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com
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REZALNIK VIJAKOV
Noge iz cevastega jekla, z nastavljivimi noži, z gumijastimi 
ročaji. S trdoto Shore 58 + - 2 HRC.

24,90 EUR*45050L

KLEŠČE, AVTOMATSKE, 150 MM
Brezstopenjska nastavitev vpenjalne sile neodvisno od obdelovanca 
shitro nastavitvijo.

Visoka trdnost!

27,50 EUR*41551L

ODSTRANJEVALEC ZATIČEV ZA AVTO
Za hitro in profesionalno iztiskanje krogličnih zglobov na vezni 
drogovi in zglobi..

 �Odprtina vilic: 22 mm Čista višina:  
maks. 50 mm

62,90 EUR*12100L

PRILAGODLJIV ODSTRANJEVALEC 
ZATIČEV , 24 X 50 MM

Za hitro in profesionalno iztiskanje krogličnih zglobov na vezni 
drogovi in zglobi

 �Povečana moč zaradi prestavne ročice  
Ojačano vreteno s finim navojem in centrirno kroglo
 �Odprtina vilic: 24 mm
 �Višina zračnosti: maks. 50 mm

79,90 EUR*12200L

TERMOMETER, INFRARDEČI, DIGITALNI
z laserskim kazalcem, samodejnim 
izklopom, osvetljenim digitalnim 
zaslonom, idealen za meritve na 
vročih ali vrtljivih delih, tekočinah ali 
mestih, ki jih je težko doseči.  
 
Merilno območje -50 do + 550 ° C

Merilna natančnost +/- 2,5%

Delovna temperatura: 0 ° \ - 50 ° C

Faktor odpornosti 12: 1

Preklopno ° F / ° C Vključ. 2x AAA baterija

74,90 EUR*72360L

MERILNI TRAK, 5 M
V plastičnem ohišju, z zamaškom

6,90 EUR*72200L
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02052L

26,90 EUR*

DESIGNED
IN GERMANY

02071L

7,90 EUR* 8 
MM

02072L

8,90 EUR* 10 
MM

02073L

9,90 EUR* 12 
MM

02074L

10,50 EUR* 13 
MM

NAŠA NOVA MAGNETNA IZDAJA
T-ROČAJA!

POSEBNO LAHKO
OPRIJEMLJIV IN
ERGONOMSKO
OBLIKOVAN 2K
ROČAJ. OMOGOČA
VARNO DELO.

NEODYMIJEV MAGNET,
KI JE NAMESTEN V
KLJUČNEM IZVIJAČU,
ZANESLJIVO DRŽI
VIJAKE / MATICE IN JIH
VARUJE PROTI
IZPADANJU. TO POMENI,
DA LAHKO ZANESLJIVO
PRITRDITE GLOBLJE
VIJAKE ALI MATICE.

KROM VANADIJ

Z LUKNJO

ŠESTAKTONSKI IZHODNI 
POGON

DOLŽINA REZILA 230 MM

KOMPLET
NASTAVEK ZA T-ROČAJ
KLJUČ ŠESTROKOSNI,
8-10-13 MM, 3-DELNI
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NAŠA NOVA MAGNETNA IZDAJA
T-ROČAJA!

MERILNIK ČELJUSTI, DIGITALNI, 150 MM
Nerjaveče, v škatli.

 �  Z merjenjem globine 150 mm, merilno območje Z merilnikom mm / 
palca, ki označuje nonius 1/100 mm Prilagodljiv položaj 0 in nastavitev 
mm / palca + / - prikaz Innc
 � . baterija

24,90 EUR*72350L

MERILNIK ČELJUSTI, DIGITALNI, 300 MM
Primerno za meritve globine do 300 mm, z dolžino mostu 150 mm. 
Prikaz v mm ali palcih. Izdelano po DIN 862 Z zapornim vijakom.

149,90 EUR*72380L

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA,  
IZ ALUMINIJA, 400 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce 
končnimi pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom Dvojna 
odprtina ročaja olajša rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, 
navpično in 45 ° stopnjo.

15,90 EUR*75000-400

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA, IZ 
ALUMINIJA, 600 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce 
končnimi pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom. Dvojna 
odprtina ročaja olajša rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, 
navpično in 45 ° stopnjo.

19,90 EUR*75000-600

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA, IZ 
ALUMINIJA, 1000 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce končnimi 

pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom Dvojna odprtina ročaja olajša 

rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, navpično in 45 ° stopnjo.

26,90 EUR*75000-1000

T-ROČAJ, IZVIJAČ, 1/4“
S 6,3 mm (1/4 „)

 �Prosti tekalni ročaj omogoča zelo hitro privijanje in odvijanje vijakov 
in matic
 �Vrvica zagotavlja varen oprijem
 �Ročaj tulca je mogoče zakleniti v 4 položajih, tako da je T-ročaj mogoče 
uporabiti v katerem koli položaju
 �Ozka, dolga oblika je idealna za težko dostopna mesta, kjer je prostor 
omejen
 �Dolg T-ročaj zagotavlja optimalen prenos moči
 �Z dodatnim kvadratom na ročaju

26,90 EUR*02086L

Z LUKNJO
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NOŽ Z ODLOMNIM REZILOM, KOVINSKI,  
18 MM

S samodejnim zaklepanjem rezila in rezilom za rezila.  
Uporabljena rezila potisnemo spredaj in uporabimo lahko naslednje 
rezilo

5,50 EUR*90670SB

NOŽ Z ODLOMNIM REZILOM, KOVINSKI,  
9 MM

s kovinskim vodilom rezila in trdnim ohišjem.

1,40 EUR*90640SB

UNIVERZALNE ŠKARJE, 180 MM
Z ergonomskim dvokomponentnim ročajem, rezalnimi robovi iz 
nerjavečega jekla in enim fino nazobčanim rezalnim robom. Z vzmetjo, 
varnostno ključavnico in vdolbino za odstranjevanje.

Primerno za papir, karton, gumo,  
folije in številne druge namene.

7,90 EUR*S2050

ŠKARJE ZA PLOČEVINO
Ročni prenos, industrijska kakovost, zobniki, induktivno utrjeni rezalni 
robovi. Primerno za največjo debelino pločevine 1,2mm

16,90 EUR*92710L

SET ADAPTERJEV ZA NAVOJNE MATRICE, 
7-DELNI

lahko se uporablja za vse matrice za navoje iz M3 - M14, omogoča 
enostavno rezanje zunanjih navojev, z ragljastim ključem se lahko 
uporablja tudi na mestih,.

 �  ki so težko dostopna, kot so vijaki itd.
 �  Držalo matrice za držalo 20 x 5 mm za 25 x 9 mm        
 �Nosilec za 30 x 11 mm Nosilec za 38 x 14        
 �Podaljšek za 63 mm Podaljšek za držalo 98mm       
 �  Šesterokotni adapter

86,00 EUR*82280L

SET ORODIJ ZA REZANJE NAVOJEV, TIN, 
M2-M18, 110-DELNI

M2 - M18. Standardni navoj 
Fina nit 
Držalo za orodje 
Držalo matrice 
Adapter

SAMO ZA ČIŠČENJE IN REKUTIRANJE NITOV!

149,90 EUR*82251L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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NOŽ

 �S trapezoidnim rezilom, dolgim 153 mm (zložen) 
 �Še posebej priročen Visoka zmogljivost rezanja
 �Visoka zmogljivost
 � rezanja

7,90 EUR*90665L

VRTALNI SVEDER, HSS, 6 MM
HSS, ponovljiv.

11,50 EUR*82560L

ODSTRANJEVALEC VIJAKOV S SORNIKOM
Za močno poškodovane vijake in matice ter raztrgane čepe.

 �4 nastavki 12,5 mm (1/2 „) / šesterokotni pogon 21 mm, s samodejnim 
vpenjanjem vijakov v velikostih 6, 8, 10, 12 mm, CrV 8 Posebni nastavki 
za obrabljene vijake in matice iz visokolegirane krom molibden jeklo,
 �Pogon 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 mm / 10 mm (3/8 „)
 �5 vijačnih odsesovalnikov s kvadratnim pogonom za M3-6 / M6-8 / M8-
11 / M11-14 / M14-18 (najprej vrtalni vijaki)

109,90 EUR*04166L

SET TRNKOV, 8-DELNI
Ta poseben komplet kavljev vključuje štiri kljuke, podobne žlici, za 
dviganje tesnilnih obročev iz utora. Te kljuke nimajo ostrih robov, da bi 
preprečili poškodbe tesnilnega obroča ali sedeža tesnila. Drsni ročaji 
zagotavljajo trden in močan nakup. Vrečka iz blaga SW-Stahl omogoča 
lepo shranjevanje trnkov. Komplet vsebuje: Štirje kavlji, podobni žlici 
Kavelj z ravnim vrhom Kavelj z nagnjenim vrhom (90 °) Kavelj z 
ukrivljenim vrhom Kavelj kot prebodno šilo.

18,90 EUR*94872L

KOMPLET STRGAL, ZAMENLJIVA REZILA
Z ostrimi rezili v različnih širinah, npr. Za lepilo za okna

 �Z ostrimi rezili različnih širin, npr.  

za lepilo za vetrobransko steklo.5  

vsakega od naslednjih rezil:  

12, 16, 20 mm + 16 mm / 53 °5  

trapeznih rezil

 �Univerzalno rezilo  

Dvokomponentni ročaj strgala 

 

24,90 EUR*94860L

KOMPLET STRGALA ZA TESNJENJE, 
ODPOREN PROTI RJI,  

           4-DELNI
Brez rjavenja, vse z dolžino ročaja.

 �Brez rjavenja, vse z dolžino ročaja  
115 mm.100 x 31 mm, debelina 1,1 mm 
100 x 31 mm, debelina 2,4 mm50 x 20 mm,  
debelina 1,1 mm50 x 20 mm, debelina  
2,4 mm

28,90 EUR*94840L

STRGALO ZA NALEPKE, ŠRINA 
REZILA 40 MM

 �Odstranitev nalepk in drugih nalepk, kot so diski s  
cestnimi vozili Zložljivo in enostavno zamenljivo  
rezilo
 �Robustno kovinsko ohišje
 �Dvokomponentni oprijem omogoča enostavno  
rokovanje in prenos največje sile

4,50 EUR*94814L
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NOV IZDELEK:

DESIGNED
IN GERMANY

  
 SET IZVIJAČEV, REŽA, 5-DELNI 

 �SW STAHL 2C ročaj, modro / črna
 �Rezilo kromirano iz jekla CV-S2
 �Z luknjo v ročaju za ojačitev navora
 �Trajno zaradi odporne povezave rezila in ročaja
 �Optimalen prenos navora zaradi ergonomskega in 
nedrsečega ročaja S črno, magnetno konico
 �Velikosti: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm

11,90 EUR*32810L

21,90 EUR*32816L

6  KOSOV

5 KOSOV

ODVIJANJE?
PRAVA STVAR ZA VAS
SET IZVIJAČEV ZA PROFESIONALCE

IZVIRNI KOMPLET, REZAN + 
PREČEZANO, 6 KOSOV

 �SW STAHL dvokomponentni ročaj, modro / črn
 �Optimalen prenos navora zaradi ergonomske in 
nedrseča oblika ročaja.
 �Z luknjo v ročaju za ojačanje navora
 �Rezilo mat kromirano jeklo S2
 �Vzdržljiv zaradi trde povezave rezila in ročaj
 �S črno magnetno konico
 �Vsebina: Reža: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm križ
 �vdolbina: PH1, PH2

MOČAN
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KLJUČAVNIČARSKO KLADIVO
Kvalitetno kladivo za največjo varnost pri delu.

 �Ročaj Hickory, 
 �odporen proti 
 �udarcem Ročaj 
 �zaščitnega tulca 
 �Varnostni zatič 
 �Okrogel varnostni 
 �klin Kovana glava 
 � Izdelano po DIN 
 � 1041

8,50 EUR*50905L

KLADIVO
Kovano, z lesenim ročajem

6,90 EUR*50201L

KLADIVO BREZ ODBOJA, 
BREZ ODBOJA, 5.250 G

Brez povratnih udarcev , v celoti gumiran. Izdelan iz steklenih vlaken iz 
poliuretanskega jekla. Jeklene kroglice v glavi kladiva preprečujejo 
odmik kladiva. Še posebej za uporabo med menjavo pnevmatik, za 
sprostitev platišč, ki so postala rjasto tesna.

99,90 EUR*51115L

NOV IZDELEK:

2,40 EUR*50101L

DLEO ZA AVTOMOBIL 240 MM
S ščitnikom za roke, zavarovano udarno glavo.

10,50 EUR*94000L

5.250 G
R

A
M

GUMIJASTO KLADIVO, 750 G
Z ukrivljenim lesenim ročajem

6,90 EUR*50703L

750 G
R

A
M

KLADIVO, ROČAJ IZ STEKLENIH 
VLAKEN, 5.000 G

 �Z ročajem iz steklenih vlaken  
Glava kladiva je zagozdena in ulivena 
 �Premazana mat črna Dolžina pribl.  
900 mm 
 �nedrseč gumijast ročaj

31,90 EUR*50610L

5.000 G
R

A
M

KLADIVO BREZ ODBOJA, 
BREZ ODBOJA, 1.200 G

Zaradi jeklenih kroglic v glavi kladiva se kladivo ne odbije nazaj. Še 
posebej za popuščanje zarjavelih platišč pri menjavi pnevmatik

47,20 EUR*51112L

1.200 G
R

A
M

1.000 G
R

A
M

500g100g

12,90 EUR*50910L

1.000g

18,90 EUR*50915L

1.500g
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MOGOČE VAS TO PREPRIČA!

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.200 NM, 115 MM
12.5 mm (1/2“) drive

 �Zelo kratka: dolžina 115 mm
 �Visoko zmogljiv udarni mehanizem z udarnim
 �kladivom Delo brez utrujenosti zaradi majhne lastne
 �teže Enoročno stikalo za vrtenje v desno / levo
 �Zelo nizke vibracije
 �3-kratna izbira navora
 �Z nedrsečim ročajem
 �Vključno z ¼ „stisnjenim zračnim čepom

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.756 NM
12.5 mm (1/2“) drive.

 �Visoko zmogljiva tolkala z dvojnim  
kladivom
 �  Delo brez utrujenosti
 �zaradi izredno majhne lastne  
teže Preklop za vrtenje v smeri  
urnega kazalca / v nasprotni smeri  
urnega kazalca Sluh prijazen zaradi  
nizkih vrednosti zvočnega tlaka
 �  Zelo nizke vibracije
 �Trikratna izbira navora Z nedrsečim ročajem
 �Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak

UDARNI VIJAČNIK 3/4“, 1,750 NM
20 mm (3/4“) drive.

 �Visoko zmogljiv udarni mehanizem z dvojnim  
kladivom 
 �Delo brez utrujenosti zaradi majhne
 � lastne teže
 �  Preklop za desno /vrtenje v levo
 �  Zelo nizke vibracije
 �3-kratna izbira navora
 �Z nedrsečim ročajem
 �Vključno z ¼ „stisnjenim  
zračnim čepom

 159,90 EUR*S3266

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1,450 NM
12.5 mm (1/2“) drive.

 �Visoko zmogljiva tolkala z  
dvojnim kladivom
 �Delo brez utrujenosti  
zaradi majhne lastne teže
 � lastna teža
 �Enoročno stikalo za vrtenje  
v desno / levo
 �Zelo nizke vibracije
 �3-kratna izbira navora
 �Z nedrsečim ročajem Vključno  
z ¼ „stisnjenim zračnim čepom 

79,90 EUR*S3285

179,90 EUR*S3276

69,90 EUR*S3269

MOČ
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MOGOČE VAS TO PREPRIČA!
UDARNI VIJAČNIK, 3/4“, 3,200 NM

20 mm (3/4“) drive.

 �Visoko zmogljiv udarni mehanizem  
z dvojnim kladivom Zelo lahko ohišje 
iz aluminija Sluh prijazen zaradi  
nizke ravni zvočnega tlaka Nizke  
vibracije 3- krat
 � Izbira navora
 �Z nedrsečim ročajem Vključno z 10
 �mm (3/8 „) vtič za stisnjen zrak 

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.172 NM
12.5 mm (1/2“) drive.

 �Z nizko skupno višino 81 mm  
Za težko dostopna mesta Visoko  
zmogljiv tolkalni mehanizem z  
dvojnim kladivom
 �Delo brez utrujenosti zaradi izredno  
majhne lastne teže Enoročno stikalo  
za vrtenje v desno / levo
 �  Zelo nizke vibracije
 �Trikratna izbira navora Z nedrsečim ročajem
 �Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak 
 

434,90 EUR*S3277

UDARNI VIJAČNIK BITOV 1/4“, 110 NM

 �Z vrtilnim momentom 110 Nm Šestkotni pogon: 6,3 mm (¼ „)
 �Maks. hitrost: 13.000 vrt / min. Sprememba smeri brez ponovnega 
prijema Vključno s 6,3 mm (1/4 „) stisnjenim zračnim čepom
 �Dolžina: 140 mm
 �  Teža: 0,74 kg

89,90 EUR*S3231

UDARNI VIJAČNIK 1/2“, 450 NM

12.5 mm (1/2“) drive.

 �Z izjemno nizko skupno višino 69 mm,  
za težko dostopna mesta Udarni udarni  
mehanizem kladiva za odvijanje  
zagozdenih vijakov Delo brez utrujenosti  
zaradi izredno majhne lastne teže (1,16 kg)  
Enoročno stikalo za vrtenje desno / levo
 �3-kratna izbira navora pri vrtenju v  
smeri urnega kazalca
 �Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak

109,90 EUR*S3249

MODEL
dimenzije

     145,90 EUR*S3296
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PIHALNA PIŠTOLA ZA STISNJEN ZRAK,  
100 MM

Iz brezšivne, kromirane jeklene cevi, ročaj iz modrega najlonskega  
vlakna, (1/4 „“) notranji navoj.

8,90 EUR*21518L

KOMPLET PNEVMATSKIH AKSIALNIH 
BRUSILNIKOV, 1/4 „, 17-DELNI

 �Ultra kompakten, z 10 brusnimi kamni in napravo za brizganje olja. 
 �Za uporabo na mestih, ki so težko dostopna, 
 �za obdelavo sesalnih kanalov itd. 
 �V nastavitvenem sektorju. Premer osi brusnih in rezkalnih glav 3 mm 
Samo 135 mm (brez cevi), premer 16 mm 
 �Zelo majhna teža -
 �  manj kot 200 g (brez cevi)

38,90 EUR*S3263

PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO, 1/4
 �Pogon 6,40 mm (1/4 „). 
 �Glava raglje je zaščitena pred
 �umazanijo Preprosto preklapljanje (levo / desno)
 �Ni utrujenosti zaradi izjemno nizke neto teže
 �Zelo tiho 
 �Zadnji izpuh 
 �Hladno izoliran in protizdrsni ročaj 
 �Zelo nizke vibracije 6,3 mm (1/4 „) dovodni nastavek vključen 

69,90 EUR*S3281

IZVIJAČ, 1/2“, 68 NM
 �Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže 
 �Ušesu prijazno zaradi nizke ravni zvočnega tlaka 
 �Odvod zraka skozi ročaj vodi do zadnjega ročaja zadaj
 �Zelo nizke vibracije
 �  Hladno izolirana in 
nedrseča nedrseči ročaj

119,90 EUR*S3283
DVOSMERNA ZRAČNA PIŠTOLA Z REGULA-
CIJO IN ŠOBO VENTURI, 4-DELNA

 �Omogoča regulacijo delovnega tlaka s funkcijo „Regulacija pretoka“ s 
tremi zamenljivimi šobami.
 � Priključek za stisnjen zrak: ¼ „

Vsebina

 �Dvosmerna zračna pištola 
 �Kratka šoba: 24 mm Dolga 
 �šoba: 119 mm Venturijeva 
 �šoba: 83 mm Plastična 
 �zaščita pred praskami za 
 �dolgo šobo

22,60 EUR*25011L

NASTAVEK ZA PIHALNO PIŠTOLO
Lahko se priključi neposredno na zračno sklopko.

 � S sponko
 �  Izredno priročen in ves čas pripravljen za uporabo   Zelo ozek  
  izhod,  npr. za izpihovanje 
 �Tlak je nastavljiv

5,50 EUR*25015L

PIHALNA PIŠTOLA
Težko ohišje iz ABS, posoda za 
peskanje s peskom s prostornino 
600 cm³.

Za uporabo z običajnim površinskim 
peskom F46 do F100 Vstop zraka 
6,3 (1/4 „) Poraba zraka 3,3 litra na 
sekundo 5 mm jeklene konice

49,90 EUR*25070L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO,  
1/2 „,122 NM

Pogon 12,5 mm (1/2 „). 

Ta udarni ključ z zaskočnim mehanizem z udarno sklopko je kot nalašč za 
rahljanje in zategovanje zelo tesnih vijačnih povezav. Posebne lastnosti: 
Udarni mehanizem z udarno sklopko

Nepovratni mehanizem za delo z majhnimi udarci 3-krat hitrejši od 
običajnih ragljev Hladno izoliran in nedrseč ročaj Izredno lahek in 
enostaven za dolgotrajno držanje brez utrujanja Zadnji izpuh skozi 
ročaj Vključuje 1/4 „nastavke za stisnjen zračni vtič Zelo nizke vibracije 
Preprost preklop (levo / desno) Navor: 122 Nm

174,90 EUR*S3290

MINI PNEVMATSKI IZVIJAČ
 �Z izmenljivimi pogoni, (1/4 „in 3/8“)
 �Glava z ragljo je zaščitena pred umazanijo
 �Preklop (levo / desno) s prestavitvijo pogona Hladno izoliran in 
nedrseč ročaj
 �Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže Odvodni zrak 
skozi ročaj zadaj
 �Vključno z 1/4 „stisnjenim zračnim čepom
 �Zelo nizke vibracije

149,90 EUR*S3291

VIBRACIJSKI PNEVMATSKI IZVIJAČ 
IMPACT, 1/4 „, 9-DELNI

Posebej zasnovan za odstranjevanje zataknjenih žarilnih svečk z več 
udarnimi impulzi in momentom popuščanja, ki ga je mogoče nastaviti v 4 
korakih. Še posebej majhen in priročen

Vrtenje v levo in desno, nastavki za stisnjen zrak, vrtenje v levo je nas-
tavljivo v štirih korakih

Navor rahljanja 10-40 Nm, priključek cevi: 6,3 mm (1/4 „)

5 šesterokotnih vložkov IMPACT, dolgih 50 mm, 8 - 12 mm podaljški 50 
mm + 100 mm

Močnostni zglob 6,3 mm (1/4 „)

199,90 EUR*S3224

AKUMULACIJSKI UDARNI KLJUČ1/2“,  
900 NM, 18V

Akumulatorski udarni ključ podjetja SW-Stahl združuje visok navor z 
najnovejšo tehnologijo.

Posebnosti:.

Brezkrtačni motor brez vzdrževan-
ja (30% učinkovitejši od  motorja s 
ščetkami) Deluje dlje z enako zmoglji-
vostjo baterije 2x Li-Ion baterija, 18V 
- 5Ah Baterije z indikatorjem napolnje-
nosti Svetla LED osvetlitev delovnega 
območja ugasne po 15 sekundah, ko ni 
v uporabi 
 

512,90 EUR*S3300

NAPRAVA ZA ZBIRANJE ZRAKA, 6-DELNI
Idealno za številne aplikacije na  
karoseriji in vseh kovinskih  
površinah. Za odstranjevanje  
stare barve, rje, močne umazanije.  
S 4 različnimi kapami za peskanje 
in matrico za natančno 
peskanje npr. kamn

itih sekancev. Poraba zraka  
max. 350 l / min Delovni tlak  
4 - 12 barov za 6,3 mm (1/4 „)  
cevi za stisnjen zrak.

35,90 EUR*25065L
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PNEVMATIČNI IZREZNI STROJ, DOLGA 
VERZIJA

Izjemno dolga, ravna glava - za velikost rezalnega kolesa 100 mm. 

Priporočena velikost cevi 10 mm (3/8 „) 
Vibracije 0,6 m / s² 
Nosilec rezalnega kolesa 16 mm 
Hitrost prostega teka 14.000 vrt / min.

219,90 EUR*S3268

ZRAČNI BRUSILNIK
Za uporabo z abrazivnimi trakovi z različnimi peski dimenzij 10 x 330 mm. 
360 ° vrtljiva in zaklepna brusilna ročica.

Zaščitena pogonska enota 
Zaščita pred letečimi iskrami 
Vključen 1/4 „vtič za stisnjen zrak 
Vključuje 3 brusne trakove (pesk 80, 120, 180)

149,90 EUR*S3295

ENOTA ZA VZDRŽEVANJE STISNJENEGA 
S3294ZRAKA, 1/2 „

Enota za vzdrževanje stisnjenega zraka je sestavljena iz regulatorja 
tlaka, ločevalnika vode in maziva za meglo in tako ponuja celotno enoto 
za vzdrževanje vašega orodja za stisnjen zrak.

 �Vzdrževalna enota s priključkom za
 �  Dovod zraka in 2 hitri sklopki  
vklj. manometer Vhodni tlak:
 �Anschluss: 12,5 mm (1/2“)
 �  maks. 15 Bar
 �   območje nadzora:  
0,5 ~ 11 Bar    
  Pretok
 �   (L / min): 3100
 �   Priključek: 12,5 mm (1/2 „) 

87,90 EUR*25029L

SPIRALNA CEV ZA STISNJEN ZRAK
With nickel-plated quick couplings.

 �Notranji premer cevi: 10 mm 
 �Zunanji premer cevi: 14 mm 
 �Skupna dolžina (podaljšana): 10 m 
 �Material: Poliuretan
 �Tlak porušitve: 20,7 bar / 300 psi 
 �Delovni tlak: 6,9 bar / 100 psi 
 �Priključni navoj: 10 mm (3/8 „)

35,90 EUR*25051L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

NASTAVEK ABRAZIVNEGA TRAKU
Set abrazivnih trakovz peskom 80, za uporabo z brusilnim trakom S3295.

Dimenzije: 10 x 330 mm

9,90 EUR*S3295-1

ZRAČNI KOTNI BRUSILNIK, 16-DELNI
Primerno za manjša dotikanja, še posebej na težko dostopnih mestih. 
Posebnosti: maks. 20.000 vrtljajev na minuto.

 �Za diske z maks. ø 50 mm, montažna luknja ø 10 mm Hladno izoliran in 
nedrseč ročaj
 �Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže Odvodni zrak 
skozi ročaj zadaj
 �Vključno z 1/4 „stisnjenim zračnim čepom Zelo nizke vibracije
 �Dolžina: 129 mm / teža: 0,5 kg
 �Komplet vključuje naslednje komponente: 1 mini kotna brusilnica s 
stisnjenim zrakom 9 x brusilni disk ø 50 mm
 �5 x rezalni disk ø 50 mm
 �1 par zaščitnih očal
 �1 blokirno orodje za zamenjavo rezalnih plošč npr. Bosch, Valeo, Delco 

99,90 EURS3294
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PNEVMATSKI BRUSILNIK / POLIRNI STROJ, 
5-DELNI

Posebne lastnosti:

 �Primerno za manjša popravila in poliranje pokrovov žarometov. Nas-
tavljiva hitrostMaks. 3200 vrtljajev na minuto
 �Hladno izoliran in nedrseč ročaj
 �Izjemno lahek in enostaven za daljši čas brez utrujanja
 �Zadnji izpuh skozi ročaj

Vključuje:

 �1/4“pnevmatični konektorZelo nizka vibracija
 �Dolžina: 116 mm / Teža: 0,72 kgSet vsebuje naslednje komponente:1x 
pnevmatski polirnik1x držalo za oblazinjenje Velcro, Ø 75 mm2x podlo-
ge za poliranje (rumene in bele), Ø 90 mm1x blazinica

99,90 EURS3292

PNEVMATIČNI ORBITALNI BRUSILNIK, 
63 KOSOV

 �Primerno za manjše popravke, zlasti na težko dostopnih mestih. 
Posebnosti:Maks. 15.000 vrtljajev na minuto
 �Hladno izoliran in nedrseč ročajIzjemno lahek in enostaven za daljši 
čas brez utrujanja
 �Zadnji izpuh skozi ročaj

Vključuje::

 �/4“pnevmatični konektorZelo nizka vibracijaDolžina: 107 mm / Teža: 
0,64 kgSet vsebuje naslednje sestavne dele:1x mini pnevmatični 
naključni orbitalni brusilnik1x držalo za Velcro podstavke, Ø 50 mm 
(2“)1x držalo za oblazinjenje Velcro, Ø 75 mm (3“)

119,90 EURS3293

ZRAČNI KOTNI BRUSILNIK
Močan zračni motor je idealen za brušenje, rezanje in grobo delo. 
Moč: 1,04 Kw (1,4 KM).

 �  Vrtljajev: 12.000 vrt / min
 �  Za brusne plošče maks. ø 125 x 22,2 mm   Za debelino brusnega  
  koluta 0,8 - 6 mm
 �  Navoj vretena: M 14 x 2
 �  Stranski ročaj, ga je mogoče priviti desno in levo Vklj. vtikač
 �  Neto teža (kg): 2 kg 
 
 

166,90 EUR*S3297

KOMPRESIRAN ZRAK, 1/2 „
Primerno za pritrditev na steno in strop, PVC cev z nastavljivim cevnim 
zamaškom.

 �15 m delovna cev
 �Podaljšek cevi se lahko zaklene 0,1 m, vsak 
 �0,5 m cevni priključek
 �V kompletu s 1/4 „hitrimi spojkami Z 
 �avtomatskim sistemom za navijanje 
 �Notranji premer cevi: 12,5 mm Zunanji 
 �premer cevi: 18,8 mm 
 
 
 

99,90 EUR*25061L
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 �Kalibriran momentni ključ s certifikatom in serijsko številko
 �Natančnost ± 4%.
 �  Za nadzorovano zategovanje desne roke
 �  Z reverzibilno glavo z ragljo
 �  Neposreden numerični prikaz želene vrednosti navora  Varno 
 �zaklepanje vrtljivega ročaja s pomočjo gumba   Izredno fina matura
 �  Ergonomsko optimalno zasnovan 2K ročaj
 �  Enostavno servisiranje, saj so na voljo kompleti za popravilo

GARAŽNI MOMENTNI KLJUČ Z NASTAVKI ZA KOLESNE MATICE,  
1/2 „, 40-200 NM, 4-DELNI

 �Kalibriran momentni ključ s certifikatom in serijsko številko
 �Natančnost ± 4% 
 �Za nadzorovano zategovanje levo in desno 
 �Račetna glava s potisnim kvadratom (glava gobe) 
 �Jasno vidna lestvica navora Izredno fino stopnjevanje (+/- 1 Nm)
 �Varno zaklepanje vrtljivega ročaja 
 �Ergonomsko zasnovana 2 -komponentni ročaj 
 �Servisu prijazen, saj so na voljo kompleti za popravilo 
 �Vsebina: Garažni momentni ključ 12,5 mm (1/2 „),  
40-200 Nm
 �  Vtiči za kolesne matice velikosti 17 mm, 19 mm in 21

87,90 EUR*03879L

PROFESIONALNI MOMENTNI KLJUČ Z OBROČNIMI OBROČNIMI VLOŽKI  
IN OBRAČLJIVIM VLOŽKOM, 40-200 NM, 9-DELNI

 �Vsebina: 
 �Profesionalni momentni ključ s kvadratnim vložkom, 
 �14x18 mm, 40-200 Nm 15, 16, 17, 18, 19, 21 

SEDAJ ŽE POSTAJA VROČE
DEJSTVA, KI VAS BODO 

115,00 EUR*03870L

 �Vtični priključek vtičnega orodja od 14 x 18 mm 
Glava se zamenja v sekundah

259,00 EUR*03880L

DESIGNED
IN GERMANY

PROFESIONALNI MOMENTNI KLJUČ Z OBROČNIMI OBROČNIMI VLOŽKI IN 
OBRAČLJIVIM VLOŽKOM, 40-200 NM, 9-DELNI
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SEDAJ ŽE POSTAJA VROČE

T-ROČAJ MOMENTNI KLJUČ Z BITI ,  
2-8 NM, 13-DELNI

 �Idealno za privijanje majhnih navorov Območje nastavitve:  
2 - 8 Nm, v korakih po 0,1 Nm
 � Lestvica je enostavna za branje   ¼ „šesterokotna vtičnica    
Magnetni nosilec
 �S priročnim plastičnim ročajem 

Obseg dobave:

 �Momentni ključ s T-ročajem, 2 - 8 Nm 12 bitov 

 

66,90 EUR*03913L

74,90 EUR*03884L

1/2“, 630 MM  

27,90 EUR*05911L

1“, 1.000 MM

85,90 EUR*07662L

Skupni ročaji
Krom-vanadij, primeren za prenos največjih navorov.

DELOVNI MOMENTNI KLJUČ 1/2“, 40-200 NM

89,90 EUR*03874LMOMENTNI KLJUČ, 1/2“, 40-200 NM

44,90 EUR*07661L

3/4“, 630 MM

OSTALI MODELI
cenaPOGON

1/4“

3/8“

1/2“

VRTET

5 - 25  Nm

10 - 50 Nm 

20 - 100  Nm

POSTAVKE

03871L

03872L

03873L

cena

PROFESIONALNI KLJUČNI KLJUČ
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O

79,90 EUR*

79,90 EUR*

89,90 EUR*

POGON

1/2“

3/4“

1“

VRTET

60 - 340  Nm

150 - 750  Nm

200 - 1.000 Nm 

POSTAVKE

03875L

03877L

03878L

115,90 EUR*

479,00 EUR*

559,90 EUR*
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SET LUKNJAČEV, 3-8 MM, 6-DELNI
Krom vanadij, s kaljeno udarno glavo.

 �3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

23,90 EUR*82620L

STISKALNICA ZA KARTUŠE, ALUMINIJ
Z aluminijastim cilindrom, za standardne 220 mm kartuše in vrečke.

20,90 EUR*24020L

MINI PIŠTOLA ZA MAŠČOBE IN  
VISOKOZMOGLJIVA MAST, 80 G

 �Mini pištola za maščobe SW-Stahl,  
vključno s cevjo masti (80 g) za  
polnjenje maščobne pištole. 
 �Idealen pomočnik za redno  
vzdrževanje udarnih  mehanizmov  
voznika   Pomaga, da bodo
 �vozniki vplivov uživali dolgo  
življenjsko dobo   
 �Hitro in enostavno rokovanje    
Primerno za skoraj vse voznike 
udarcev 

23,00 EUR*64311L

KOMPLET SPIRALNIH VRTALNIKOV, HSS-E 
CO5, 1-10 MM, 19-DELNI  

 �Spiralni vrtalnik za vrtanje v  
težke obremenitve v materiale,  
ki jih je težko rezati, kot so V2A,  
V4A, jeklo itd. Točkovni kot 135 ° 
HSS-E (Co 5), legiran s kobaltom,  
poliran, razdeljena točka 
 �Prosimo,upoštevajte referenčno  
rotacijo hitrosti: 
 �2 mm = pribl. 1.300 vrt / min 5 mm =  
približno 510 vrt / min 8 mm =  
približno 210 vrt / min v kovinski  
škatli

63,90 EUR*80619L

IZBIRA ŠČETK, 38-DELNI KOMPLET
 Set vsebuje en ročaj s podaljškom in 36 različnih ščetk s 6,3 mm (1/4“) 
pogonom in premerom 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19 mm plus 
najlonske, medeninaste in jeklene ščetine za čiščenje in odstranjevanje 
jeklenk, puš,cevi in   drugih obdelovancev.   

Možne uporabe:  

 �Drsni tulec zavornega sedla 
 �utori obroča 
 �sedež vbrizgalnika itd.

44,90 EUR*62330L

MAGNETNO STOJALO ZA POSTAJO ZA 
PNEVMATIKE

Za postajo za pnevmatike, za pritrditev  
na dvižne ploščadi in vse kovinske  
površine. Izogiba se poškodbam udarnega  
ključa, momentnega ključa in

cevi za stisnjen zrak zaradi padca na 
tla. 

Časi pretvorbe se zmanjšajo. Tveganje  
poškodb zaradi cevi za stisnjen zrak l 
aganje se zmanjša. 

19,90 EUR*07395L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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MERILNIK KOTA OBRAČANJA, 1/2“, 
PROŽNA MAGNETNA NOGA

 �  Za uporabo na 12,5 mm (1/2“) pogonskih orodjih  
 �Največja merilna natančnost, omogoča zategovanje vijakov z 
določenim kotom
 �vrtenja, npr. vijake glave cilindrov 
 � lahko zategnete v en postopek  
 �Največja nosilnost približno 280 Nm   
 �Celotna kovinska
 �zasnova z magnetno nogo 
 �za pritrditev  

31,50 EUR*03916L

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1“,  
3.200 NM, 5-TEILIG

Za odvijanje zataknjenih  
matic na tovornjakih in  
dostavnih vozilih. 25 mm (1 “) 
vhod in izhod s podaljškom,  
ročico in 32, 33 mm vložki.  
Prenosni navor: 3200 Nm

135,90 EUR*03966L

TESTER ZA STISKANJE IN IZGUBO 
TLAKA, 45 KOSOV

 �Za strokovno testiranje kompresije  
ali izgube tlaka za večino avtomobilov,  
HGV, motornih, avtobusnih, kmetijskih  
in pomorskih motorjev, pa tudi motorjev 
Hdi, TDCi in šobnih motorjev. Vžigalna 
svečka adapterji M10, M12, M14 in M18
 �Tester stiskalnega tlaka max. 50 bar  
Hitra spojka s pravokotnim kotom  
Adapterji za vbrizgalne šobe M20,  
M22, M24 in za injektorje Ford  
Stanadyne

607,90 EUR*26119L

PRESKUSNIK ZA IZGUBO TLAKA, 7-DELNI
Za preskušanje tesnosti posameznih valjev na dizelskih in bencinskih 
motorjih

179,90 EUR*26046L

KOMPLET ZA POPRAVILO IN ČIŠČENJE  
NAVOJEV, MERCEDES-BENZ, 16-DELNI

Služi za popravilo pritrdilnega vijaka injektorja na motorjih Mercedes-Benz 
CDi. Z njim lahko očistimo nepoškodovane navoje v glavi valja, da obnovimo 
prvotne momente zategovanja pritrdilnega vijaka. Nadalje lahko izvrtite 
strgane pritrdilne vijake in popravite poškodovani navoj v glavi valja.

Vsebina:

 �03677L-1 - Vložek gonilnega navoja 03677L-2 - Rokav za vrtanje 03677L-3 - 
Vrtalni sveder HSS-E Co5,
 �6,0 mm, 140 mm
 �03677L-4 - Stojalo za vrtanje 6,0 mm
 �03677L-5 - Stopenjski vrtalnik 7,0 - 8,0 mm, 145 mm
 �03677L-6 - Stojalo za vrtanje 8,0 mm 03677L-7 - Vložek za pipe M6 x 1,0 
03677L-8 - Pipa M8 x 1,0 03677L-9 - Pipa M6 x 1,0, 120 mm 04702L - imbus 
ključ 2 mm 03677L-10 - vijak za vbrizgavanje

189,90 EUR*03677L
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TESTER TLAK OLJA, 0-10 BAROV
Za merjenje trenutnega tlaka olja.

 �Lestvica 0 - 10 barov 
 �2,0 m dolžina cevi
 �Univerzalno veljavno

 

Z naslednjimi priključnimi adapterji:

 � R 1/8“ DIN 2999
 � 1/8“ x 27
 � NPT
 � 1/4“ x 18 NPT - 3/8“ x 20 UNF - 
 � 1/2“ x 20 UNF
 � M10 x 1,0 - M12 x 1,5 -M14 x 1,5 -  
 �M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°   

199,90 EUR*26166L

STETOSKOP, ELEKTRONSKI
Za sledenje mehanskim poškodbam motorjev, menjalnikov, 
diferenciala -hrupi, kot so škripanje in škripanje na karoseriji

Prostornina brezstopenjsko nastavljiva  
Dokončana v torbici Vključ.2 x 9V akumulatorji 

Lahko se uporablja kot stetoskop motorja  
s prilagodljivo gredjo in zelo občutljivim  
mikrofonom 

Dodatna uporaba s

6-kanalnim razdelilnikom in 6 senzorji  
s 4,8 m priključnim kablom za sledenje  
virom hrupa na komponentah -  
tudi med vožnjo!

199,90 EUR*S3531

PODPORNI DROG MOTORJA, MAX. 250 KG
Univerzalna podporna palica motorja varno drži motor od spodaj, takoj 
ko se razstavi stranski nosilec motorja. Običajni motorni most ni več 
potreben. Zagotavlja prost dostop od zgoraj, ko delate na zobatem 
jermenu, vodni črpalki ali pomožnem pogonu.

 
 Mere:

 �  Največja nosilna obremenitev: 250 kg 
 
SPREMENLJIVA DOLŽINA OD  374 MM DO 1170 MMTELESKOPSKA ROKA: 
IZVLEČNA DO 230 MMPODPORNI KRAKI: VRTLJIVO ZA 360 °, 122 MM 
DOLGE LUKNJE 
 

481,90 EUR*26597L

VEČ 
INFORMACIJ

VRNITEV TESTERJA KOLIČINE, 31 KOSOV
za diagnosticiranje napak z merjenjem povratnih količin na injektor v 
motorjih s skupnim vodom. 

Merjenje poteka istočasno na do 6 injekcijskih šobah. To je bodisi skozi 
plastične žarnice, ki jih je mogoče neposredno priključiti, bodisi skozi cevi 
in merilne skodelice. 

Adapterji ustrezajo vsem sistemom, npr. Siemens, Bosch, Denso, Delphi 
itd. 6 merilnih skodelic s 700 mm priključno cevjo, vsako nameščeno na 
aluminijasti trak s kavljem 6 plastičnih žarnic za neposredno merjenje.

 Primerno za različne proizvajalce injektorjev

129,90 EUR*26110L

NASTAVEK PSG, 12 MM
Za montažo in demontažo  
vžigalnih svečk / tlačilk  
PSG s širino ključa 12 mm.  
Vklj. 5 zaščitnih pokrovčkov  
za električni vtični priključek.

15,90 EUR*03120L

NASTAVEK, 3/8“, 14 MM,  
DVANAJSTRANSKI

Za odstranitev in namestitev vžigalnih svečk z dvanajststranskim BMW 
profilom in krogličnim zglobom. Vgrajen gumijast vložek se uporablja za 
pritrditev svečke.

 14 mm

14,90 EUR*03630L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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269,90 EUR*03689L

VLEČNIK VŽIGALNE TULJAVE VAG
Za profesionalno izvlečenje vžigalnih tuljav z izhodno stopnjo moči in za 
izvlečenje motorja pomožne hidravlične črpalke na

7-stopenjski DSG menjalnik 0GC. 

Uporablja se kot OE številka T10530

25,90 EUR*10642L

SET ORODIJ ZA POPRAVILO NAVOJEV 
VŽIGALNIH SVEČK, 16-DELNI

za hitra in profesionalna popravila okvarjenih navojev vžigalnih svečk 
v glavah cilindrov za notranji navoj M14 x 1,25 mm brez odstranjevanja 
glave valja . 

58,90 EUR*10610L

KOMPLET ZA ČIŠČENJE SEDEŽA IN GREDI 
INJEKTORJA, 21-DELNI

za Bosch in Delphi injektorje.

Za odstranjene ostanke saj - delci ne morejo pasti v izgorevanje komora.

VEČ 
INFORMACIJ

52,90 EUR*10595L

NAPENJALNIK HIDRAVLIČNEGA  
ELEMENTA KLINASTEGA JERMENA,  

           MERCEDES-BENZ
Primerno za vpenjalne elemente (OE 266.200.07.70, 266.200.11.70) v  
naslednjih vozilih s funkcijo vklop / izklop in klimatsko napravo:

 �  A- Class W169 ‚04-‘12 (A150,A160,A170,A180)
 �  B- Class W245 ‚05-‘11 (B150,B160,B170,B180)  
 �To be used like OE number 266.589.00.31.00.  
 
 

POZOR: ODPENJANJE IN VPENJANJE BREZ POSEBNEGA ORODJA UNIČUJE 

ZELO DRAGO LOPUTO, POSTOPEK VPENJANJA MORA BITI ZELO POČASEN (T> 

20SEC). NATEZNA VZMET MORA BITI NAPETA DO OMEJEVALNIKA. BREZ TEGA 

ORODJA OBSTAJA VELIKA NEVARNOST POŠKODB!

VLEČNIK VŽIGALNE TULJAVE , OPEL
Za enostavno in enostavno odstranjevanje in namestitev vžigalnih 
modulov.

Zaobljena oblika ročaja omogoča udobno delo brez poškodb in poškodb.

Material: plastični ročaj, vlečni trni iz kromiranega jekla S45C

10,90 EUR*26170L

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE  
ELEKTRODE - 11 KOSOV 

Za hitro odstranjevanje raztrganih elektrod vžigalne svečke brez  
odstranjevanja glave valja. Za vse običajne velikosti žarnic

 �4 vodila, M8x1.0, M9x1.0, M10x1.0 in M10x1.25 2 
 �vrtalna svedra z podaljškom, Ø2,5 mm in Ø3,2 mm 2 
 �pipe z podaljškom, M3x0,5 in M4x0,7 2 izvlečna palice, 
 �M3x0,5 in M4x0,7
 �  1 ležaj 
 
 

289,90 EUR*03719L
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VLEČNIK , 40 - 168 MM
Npr. za alternatorje, klimatske naprave, vodne črpalke.

 �Območje vpenjanja 40 - 168 mm, 
 �vključno z 10 mm kotnim ključem

35,90 EUR*10579L

ORODJE ZA PREIZKUS VERIGE
Omogoča preskušanje raztezanja verige na bencinskih motorjih BMW in 
Mini z delovno prostornino 1,4 in 1,6 l ter dizelskimi motorji s prostornino 
1,6 in 2,0 l.

Preizkus izvedemo tako, da nameščeno napenjalo verige zamenjamo s 
tem orodjem. Možno raztezanje je mogoče odčitati neposredno.

Kode motorja: N12, N13, N14, N16, N18, N47

Uporablja se kot OE številka 2.353.281.

 

54,90 EUR*26311L

UNIVERZALNI VLEČNIK
Vlečnik je primeren za različne tipe jermenic zobatega jermena. Tako lah-
ko jermenice z zobnimi jermeni s 4, 5 in 6 naperami brez težav odvlečete.

89,90 EUR*26168L

UNIVERZALNI IZVIJAČ VIJAKOV
Nastavljiv od 40 - 220 mm

Zaradi celotne dolžine cca. 500 mm in s tem povezano uporabo sile 
idealno npr. za odvijanje pritrdilnega vijaka na vbrizgalnih črpalkah in za 
držanje zobatega zobnika odmične gredi itd

 �s 4 pari pritrdilnih zatičev, Ø 6 -10 mm, 8 - 11 mm, 10 - 12 mm, 
11 - 16 mm, zato primeren za skoraj vse zobnike odmične gredi

69,90 EUR*10577L

OBROČNE KLEŠČE Ø 40-100 MM

 �Za varno, hitro in enostavno demontažo in montažo batnih obročev. 
Primerno za stiskalne in minutne obroče s premerom 40 - 100 mm
 �  Pri nameščanju batnih obročev na batu ni poškodb. Z ergonomskimi 
plastičnimi ročaji

KLEŠČE 3-DELNI SET
E.npr. za zavore, cevi za gorivo in hladilno vodo itd., odporne na olje in 
kisline, z zaskočno zaporo, 150 mm za Ø do 15 mm

180 mm za Ø do 30 mm, 250 mm za Ø do 60 mm

19,00 EUR*61705L9,90 EUR*41224L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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35-40 MM, 40-45 MM IN 45-50 MM
Za sprostitev in zategovanje matice senzorja rezervoarja na posodi za 
gorivo.

 �  S tremi rokami
 �  16 mm šesterokotnik
 �  Vozi
 �  Nastavljiv premer 89 mm -170  mm
 �  Narezana ključavnica omogoča natančnejšo nastavitev položaja
 �roke. Univerzalna uporabnost a 

 

 

 

 

 

67,90 EUR*26203L

DETEKTOR UHAJANJA CO, 5-DELNI SET
Za vse vodno hlajene motorje z notranjim zgorevanjem. Za hiter pregled 
hladilnega sistema motorja v primeru poškodbe glave valja. Plini CO2 
povzročajo razbarvanje preskusne tekočine.

 �Primerno za bencinska, dizelska in bencinska vozila!
 �  Možna uporaba z adapterji 21000L, 21030L in 21040L 
 

 

 

125,00 EUR*21050L

ETUI ZA ORODJE 25 KOSOV
V kompletu s črpalko, armaturo za polnjenje merilnika temperature in 
adapterji za hladilnike za skoraj vse avtomobile in lahka tovorna vozila, v 
plastičnem ohišju.

 �  Merilno območje 0 - 2,5 bara
 �  Nadzor izgube tlaka preko manometra
 �  Preizkusite možnost tesnjenja pokrovčkov
 �  Tlačni preskus hladilnega sistema
 �  Vklj. komplet za vzdrževanje vakuuma za čiščenje hladilnika in 
 polnjenje

229,90 EUR*21030L

ADAPTER ZA HLADILNI SISTEM, 4-DELNI
Univerzalni, za potiskanje hladilnega sistema. Za hitro lokalizacijo 
puščanja v hladilnem krogu.

 �Odtis anodiziranega aluminijastega  
radiatorja za notranji premer 30 - 35 mm.  
Dodatni gumijasti obroči  
lahko povečajo premer  
do 50 mm
 �  Gumijasti obročki s premerom
 �35-40 mm, 40-45 mm in 45-50 mm

52,50 EUR*21053L

REFRAKTOMETER
za preskušanje gostote kisline akumulatorja od 1,1 do 1,4 kg / l in hladilne 
tekočine proti zmrzovanju od 0 ° / -50 ° C ter tekočine za pranje vetro-
branskega stekla od 0 ° / -40 ° C. 

49,90 EUR*21550L
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SET LIJAKOV, 4-DELNI
Iz plastike. Premer 50, 75, 100, 125 mm

6,90 EUR*07378L

POLNILNA POSODA, 9 L
Dva nosilna ročaja in ozka odtočna odprtina omogočata natančno 
polnjenje tudi na težko dostopnih mestih. Idealno za servis ali uporabo 
bencinske črpalke.

 �Odprtina:Notranji Ø 10 mm / zunanji Ø 16 mm
 � Idealno za olje, gorivo in čistilne tekočine 
 �Temperaturno obstojna od -40 ° C do 85 ° C

17,90 EUR*07381L

POLNILNA POSODA, 2 L

 �Za olje in tekočino akumulatorja. 
 �Odporen na kisline, olja in alkalije 
 �Z navojnim izlivom za polnilni vrat

9,50 EUR*07371L

KAPALNA POSODA, 40 L
visokokakovostna in robustna oblika za zbiranje olj, goriv, hladilnih 
tekočin in tekočine za brisanje vetrobranskega stekla

 �Notranje
 �dimenzije 820 x  540 x 95 mm

42,90 EUR*07377L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

ŠOBA ZA PRELIVANJE, PRILAGODLJIVA
za polnjenje  07371L in 07372L.

3,10 EUR*07368L

LIJAK ZA POLNJENJE
 �primerno za motorno in menjalniško olje, hladilno tekočino, gorivo
 � itd. Z odstranljivim sitom za filtriranje mazanije 
 �Z zasukom zgoraj in zamaškom 
 �Premer odtoka 160 mm Zunanji premer cevi 14 mm 
 �Prosojna cev dolžine 400 mm

12,50 EUR*07365L
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KLJUČ VTIČNICE ZA PLADENJ ZA OLJE, 
VAG

 Skupaj s fino navojno pipo in 5 novimi velikimi čepi za odtok olja in us-
treznimi aluminijastimi tesnili za določene velikosti navoja. 

18,90 EUR*03017L

SET ORODIJ ZA PLASTIČNE VIJAKE ZA 
IZPUST OLJA, 5-DELNI

Za odstranjevanje in namestitev plastičnega čepa za izpust olja na 
plastičnih posodah za olje.

VW nastavek 6.3 mm (1/4“) 10 mm  
(3/8“)razširitveni adapter (1/4 „)  
do (3/8“) nastavek, 10 mm režni  
vložek 3/8 „.

30,90 EUR*03038L

SET, 6 -DELNI
Univerzalno uporaben na oljni posodi, menjalniku in diferencialu, za 
pogon z vložkom vžigalne svečke ali ključem 21 mm.

 �  Šesterokotnik 5/16 x  3/8 „
 �  Kvadrat 8 x 3/8 „
 �  Šesterokotnik 8 x 10 mm kvadrat 11 mm x šesterokotnik
 �  12 mm kvadrat 13 mm x  Šesterokotnik 14 mm   Šesterokotnik  
 1/2 „x 17 mm

29,90 EUR*03005L

KAPALNA POSODA, 8 L
Z izlivom, izdelan iz HDPE: odporen na skoraj vsa polarna topila (T <60 ° C), 
kisline, alkalije, vodo, alkohole, olje, bencin. Enostaven prevoz z ročaji

14,90 EUR*07374L

9,90 EUR*41224L

KOMPLET ZA SPROSTITEV LINIJSKIH 
KONEKTORJEV, UNIVERZALNI, 22 KOSOV

 Za odprtine vodov v klimatskih sistemih ter cevi za gorivo, zrak in olje s 
premerom 5/16 „, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“, 7 / 8 „.  

Univerzalni asortiman - primeren za vsa običajna vozila.  
 
 

73,50 EUR*61717L

KLJUČ VTIČNICE ZA PLADENJ ZA OLJE, 
VAG, KRATEK

Za menjavo olja za menjalnik DSG v vozilih VAG.

 �Kratka različica za Common Rail motorje prihrani čas,  
saj odstranitev akumulatorja ni potrebna

24,90 EUR*08432L
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KLJUČ ZA TURBOPOLNILNIK VAG
Za zamenjavo vakuumskega regulatorja na motorjih VAG s turbopolnil-
nikom s senzorjem položaja.

 �Širina čez plošče 10 mm
 �  Dolžina 50 mm
 �   Krom vanadij
 �   Z obešalnikom SB   Uporablja se kot OE številka
 �T10422A.

16,90 EUR*26157L

ORODJE ZA ODPIRANJE
Idealno orodje za odklepanje Hennovih sklopk, na primer na ceveh za 
polnilni zrak.

17,90 EUR*410118L 9,90 EUR*25157L

POSEBNI KLJUČ ZA TURBOPOLNILNIK VAG
Posebni ključ je idealno orodje za odvijanje vijakov krmilnih drogov pri 
nameščanju in odstranjevanju tlačne škatle na turbopuhu za izpušne 
pline v 2,0-litrskih motorjih s skupnim vodom.

 �pline v 2,0-litrskih motorjih s skupnim vodom.
 �se lahko uporablja v kombinaciji s 
 �26157L Material: krom vanadij
 �Primerno za 2,0-litrske motorje 
 �Common Rail. Uporablja se kot OE 
 �številka T10423.

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

SET ZA POPRAVILO 18-DELNI
V kompletu s pipo in 5 novimi čepi za izpust olja in ustreznimi aluminijas-
timi tesnili za določeno velikost navoja.

83,00 EUR*03020L

SW-STAHL VEČSTRANSKI TRAK
za hitra popravila v sili na vozilih, strojih in čolnih. Lahko se uporablja 
tako za tesnjenje cevi, cevi ali vodov kot tudi za izolacijo kablov in vtičnih 
spojnikov. 

Silikonski trak se drži samo samega sebe, zato ni odvisen od 
stanja podlage, kar je lahko težava pri običajnih trakovih. 
Rezultat tega je, da se lahko predeluje tudi na mastnih, mokrih  
in umazanih podlagah. 

13,90 EUR*62016L
KOMPLET ORODJA ZA V-REBRANI TRAK, 
10-DELNI

Univerzalni, za enostavno odstranjevanje in namestitev elastičnih 
klinastih jermenov (npr. Kompresor klimatske naprave). Primeren tudi za 
uporabo z dvojnimi jermenicami.  

Zaradi pomanjkanja napenjalne enote jermena ni mogoče razbremeniti. 
Zaradi tega je orodje praktično nepogrešljivo za profesionalno demon-
tažo in montažo. 

187,90 EUR*10587L

ČRNA

13,90 EUR* 62017L MODRA

13,90 EUR* 62018L TRANSPARENT
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OLJNO POLNILO, 7,5 L
Za polnjenje zobnikov in diferencialov z oljem

199,90 EUR*24032L

 ADAPTER ZA POLNJENJE OLJA, AUDI
Predvsem za polnjenje olja ATF v 7-stopenjskem menjalniku z dvojno 
sklopko. Adapter se lahko uporablja z oljnim polnilom 24032L.Uporablja 
se enakovredno številki OE VAS 6617/12.

17,90 EUR*24038L

VLEČNA ROČICA DSG MENJALNIK, VW
Za montažo in demontažo mehatronike na 7-stopenjskih menjalnikih z 
dvojno sklopko 0 AM/0CG/0CW. Uporablja se kot OE T10407.

19,90 EUR*26303L

ORODJE ZA CENTRIRANJE SKLOPKE, ZA 
PESTA 15-28 MM

univerzalna za osebna in lahka tovorna vozila s pestami od 15 - 28 mm.

Omogoča natančno centriranje diska sklopke na ploščo sklopke pri 
vozilih brez pilotskih ležajev. Niso potrebni vlečni trni

Neposredna namestitev menjalnika

24,90 EUR*410100L

NASTAVKI, ODPRTI, 7-DELNI
Poseben izbor odprtih in zaprtih nastavkov za lambda sonde v vseh 
vgradnih položajih in termo stikala hladilnega ventilatorja Opel ter za 
dizelske injektorje, ne da bi poškodovali povratne cevi za gorivo.

64,90 EUR*26045L

ORODJE ZA IZPUST KLIME, VAG, 2-DELNI
Za sprostitev hitrih sklopk na klimatskih linijah Primerno za VW, Audi, 
Škoda, Seat.

Zaprta dimenzija: 16/18 mm

Uporablja se kot OEM T40149

35,90 EUR*61800L
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REZALNIK CEVI Z RAGLJO, 28-64 MM
Za izpušne cevi od pribl. 28 - 64 mm, primeren tudi za nerjaveče jeklo 
Varčuje z močjo, saj lahko tlak spreminjate skozi nastavitveno kolo 
Nepogrešljiv pri vgradnji filtrov za delce

114,90 EUR*10535L

KLJUKASTO ORODJE, 200 MM
za obroče izpušnih gum.

9,90 EUR*10520L

SET NAPETIH / POTISNIH TULCEV,  
32 KOSOV

Za odstranjevanje in vstavljanje tihih ležajev, hidravličnih ležajev, pušic, 
krogličnih ležajev, gumijastih ležajev itd. na osebnih vozilih in gossp. 
vozilih

 �Primerno tudi za uporabo z gumijastimi puše in radialni tesnilni 
obročiŠtiri vretena z dolžino 350 mm, M10, M12, M14 in M16Osem 
tlačnih matic z ležajem: M10, M12, M14, M1620 tlačnih kosov različnih 
dimenzij, reža za vizualni pregled 
 

 

 

271,95 EUR*10043L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

ORODJE ZA MENJAVO, AKSIALNI ZGIB, 
3-DELNI

Za profesionalno in hitro zamenjavo aksialnih zgibov na osebnih vozilih 
in lahkih tovornjakih.

Samodejno vpenjanje koncev palic, daljše pritrdilne palice je mogoče 
brez težav pritrditi, 2 premera glave za konce konic drogov s Ø 32 - 37 mm 
in 37 - 42 mm

179,90 EUR*10116L

SET ORODJA ZA DVOJNE SPOJNICE, VAG 
Za namestitev in odstranitev menjalnikov z dvojno sklopko na vozilih 
VAG. Omogoča natančno in hitro delo na sklopki pri vozilih s 7-sto-
penjskim menjalnikom DSG in kodami menjalnika 0AM, 0CW in 0CG. 
Vključuje nov vlečni stroj T10373A z daljšim ohišjem in s tem širšim 
področjem uporabe.

329,90 EUR*26172L

MERILEC
Za merjenje sprostitvenih ležajev na menjalnikih VAG DSG od 06.2011.

Uporablja se kot OE T10466.

119,90 EUR*26183L
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26,90 EUR*10105L

ORODJE ZA KONTROLNO ROKO
Olajša izvlečenje krmilnih ročic iz ohišja kolesnega ležaja. Zelo koristno 
tudi pri sestavljanju prednapetih nosilcev.

S pomočjo trpežnih kovinskih kavljev, pritrjenih na verige, je ročno orod-
je pritrjeno na podvozje vozila in na krmilno roko. Z vrtenjem vretena se 
na nagibno desko deluje natezna sila.

149,90 EUR*10048L

329,90 EUR*302501L

199,00 EUR*302417L

349,00 EUR*302301L

SET VGRADNIH PODLOŽK, 52-DELNI
Primerno za vgradnjo ležajnih lupin, tesnilnih obročev in gum. Še posebej 
uporabno pri uporabi s hidravličnimi stiskalnicami. Vključuje potisne 
podložke v velikostih od 18 do 65 mm (v korakih po 1 mm) in 74 mm ter 
kovinski ročaj 220 mm x Ø 12 mm za pritrditev s kladivom.

Vsi diski s 34 mm imajo notranji premer 21 mm.

218,90 EUR*10341L

KOMPLET IZVLEČNIH PALIC, 4-DELNI
za ločevalna in zaskočna dela, npr. na krmilnih drogovih in zglobih, za 
preizkušanje okvarjenih ležajev itd.

ORODJE ZA DVOJNI TIHI LEŽAJ, VAG
Za zamenjavo tihega ležaja (dvojnega ležaja) v nosilcu motorja.

 �  Audi A3 (8P1) ab ‚03, TT (8J3, 8J9) ab ‚06 - ‚10
 �  Seat Altea (5P5, 5P8) ab ‚04, Leon (1P1) ab ‚05, Toledo III (5P2) ab ‚04 - ‚09
 �Škoda Octavia (1Z3, 1Z5) ab ‚04 -‘10
 �  VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) ab ‚04 - ‚10, EOS (1F7, 
1F8) ab ‚06 / Golf Plus, V, VI (5M1, 521, 1K1, 1K5, 5K1, AJ5) ab ‚03 - ‚09, Jetta 
III (1K2) ab ‚05 - ‚10, Touran (1T1, 1T2, 1T3) ab ‚03, Passat (3C2, 3C5, 362, 365) 
ab ‚05 - ‚10, Scirocco (137) ab ‚08, Tiguan (5N) ab ‚07

KOMPLETNO ORODJE, BMW
Za zamenjavo gumijastih ležajev  
z zarezo na nosilcu prednje osi.

 �BMW 1 Series E87, 3 Series  
E90 E91 E92 E93

KOMPLETNO ORODJE, FORD MONDEO
Za obnovitev tihih ležajev na vozilu brez popolne zamenjave nihajne 
roke se zadnja vlečna roka zadnjega premera 90 mm prilega:

 �  Ford Mondeo ab ‚07, Mondeo Turnier ‚00-‘07, S-Max ab ‚06,   
Galaxy  b ‚06
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KLEŠČE 3/8 „, 8-DELNI

 �Za pritrditev ušesnih objemk iz nerjavečega jekla z določenim navorom 
 �Ravne vpenjalne čeljusti za vpenjanje in vzporedno pritiskanje ušesnih objemk
 �90 ° kotne vpenjalne čeljusti za bočno vpenjanje in vzporedno pritiskanje ušesnih objemk
 �Optimalno za zaprte prostore
 �S 3/8 „pogonom za momentni ključ
 �Vsebina: Klešče za vpenjalne osi, 2x ravne čeljusti, 2x pod kotom 90 °,  
2x pritrdilni vijak, imbus ključ

119,90 EUR*61782L

ORODJE ZA PORAVNAVO VOLANA,  
400 MM

Za natančno poravnavo volana med poravnavo koles in pri delu v 
območju volanskega droga

44,90 EUR*09533L

PNEVMATIČNO NAPENJALO

 �Maks. 1,226 kg
 �Dvojno nameščena pritrdilna plošča 
za različne dolžine blažilnikov Zaščitna  
kletka z varnostno zaporo Pnevmatski  
valj z varnostnimi ventili
 �Nožna stopalka in varnostni pokrov z  
varnostnimi ventili Vrtljivi bočni kraki 
Vključena je majhna in srednja podpora, 
ki pokriva večino vzmetnih opornikov 
za premere vzmeti 78 - 130 mm in  
125 - 205 mm)

1322,00 EUR*10277L

TELESKOPSKI VZMETNI NAPENJALEC, 
VAG, 9-DELNI

Tehnični podatki:

Vzmetni sedeži s premerom približno 75-140 mm

Območje vpenjanja 95-220 mm / maks. sila vpenjanja 1600 kg

Prednosti:

 �Dodatni zaščitni mehanizem za preprečitev odvijanja vzmetnih 
sedeževZa dostopne luknje, min. premer 30 mmTorzijska palica za 
zaščito pred preobremenitvijoVreteno ni mogoče trčiti v karoserijo 
avtomobilaVzmeti je mogoče odstraniti brez demontaže osi 
 

299,90 EUR*10212L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

OROJE ZA RAZŠIRITEV, 7-DELNI
Z 2 zamenljivima ekspanzijskima vložkoma (globine 5 in 8 mm) za različne 
raztezne kote in vodilnimi vijaki (8, 10 in 12 mm)

npr. za pritrditev blažilnika na ohišje kolesnega ležaja pri menjavi blažil-
nika, pritrditev krogličnega zgloba na prečno / trikotno krmilno roko pri 
demontaži opornika itd.

64,90 EUR*10305L
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VZMETNA NAPENJEVALNA NAPRAVA, 
5-DELNA, SILA 1800 KG

Za opore McPherson, za hitro in profesionalno odstranitev in namesti-
tev, z varnostnim zatičem. V kompletu je osnovna enota, dva para plošč 
s poliuretanskim zaščitnim vložkom in varnostna vrv. Maks. tlačna sila: 
1.800 kg

Par plošč za premere vzmeti do 120 mm 
Par krožnikov za 
premer vzmeti do 200 mm

399,90 EUR*10207L

SET KLJUČNIH NASTAVKOV, 2 DELNI
Za preprečevanje ohlapnih ali odstranjenih matic na ležajih katedrale 
VAG.

Dve zgibni vtičnici lahko pritrdita matice s šesterokotno ali osmerokotno 
obliko in širino po ravninah 13 mm in 14 mm. Integrirani spoj tudi olajša 
rokovanje.

52,50 EUR*10271L

SET SREDINSKIH VIJAKOV, 5-DELNI
Vijaki za centriranje pritrdijo položaj zavornega diska na pestu kolesa in 
olajšajo namestitev platišča, zlasti pri težkih in širokih kolesih. Komplet 
vključuje naslednje velikosti:

M12 x 1,25 
M12 x 1,5 
M14 x 1.25  
M14 x 1.5  
M16 x 1.5

 

31,90 EUR*02490L

KRIŽNI KLJUČ, 1/2“, 17-19-21 MM

 �Z ojačano sredinsko ploščo
 �Dolžina noge 170 mm.

14,60 EUR*02100L

VLOŽKI ZA KOLESNE MATICE 1/2 „, 17-21 
MM, 3-DELNI

Popolnoma plastična, zaprta. Zelo tankostenski. Optimalni prenos sile  
17 mm, 19 mm, 21 mm.

19,90 EUR*07870L

DEMONTAŽNI 10-DELNI KOMPLET
Omogoča hitro in enostavno odvijanje ključavnic. Konusni tulci se zatak-
nejo na ključavnici in jih nato lahko odvijejo s ključem za kolesne matice. 
Varovalke pri tem NISO POŠKODOVANE!

8  tulcev 16.8 - 25.8 mm

95,00 EUR*02380L
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SET ZA REZANJE ALI ČIŠČENJE VIJAKOV 
Za rezanje ali čiščenje vijakov ali vijakov. Rezalne kremplje lahko ločite, 
tako da lahko orodje položite na nepoškodovan navojni del. Nit lahko 
od tam očistite ali režete. Posebej primeren za kolesne čepe ali kolesne 
vijake.

Za zunanje navoje: M12x1.25, M12x1.50, M14x1.50

31,90 EUR*02371L

ZAŠČITA PRI NAMEŠČANJU PNEVMATIK
Za preprečitev prask in poškodb pri nameščanju in demontaži pnevmati-
ke na alu platišča z uporabo pritrdilnih koles. Kabel 350 mm je idealen za 
izvlečenje zaščitnega roba, če je med namestitvijo zdrsnil med pnevma-
tiko in platiščem.

8,50 EUR*02160L

OBJEMKA ZA PLATNICE
Za lažjo namestitev / demontažo pnevmatik. Stisne zgornjo obrobo 
pnevmatike v središče padca Idealno za namestitev pnevmatik, ki so 
ravno in nizko rezane. Lahko se uporablja z vsemi menjalniki pnevmatik

Zaščita platišč

Izdelana iz robustne plastike

 

19,90 EUR*02180L

MENJALNIK PNEVMATIK, 380 MM
 �Z zamenljivo zaščito
 �   Za pritrditev pnevmatik na aluminijasta platišča brez poškodb Za-
menljiva plastična podpora je pritrjena na jekleno sredico s 3 vijaki

20,90 EUR*02158L

MONTAŽNA PASTA
Za hitro, nežno in enostavno namestitev in demontažo vseh običajnih 
kombinacij koles / pnevmatik (tudi pnevmatike run-flat in PAX) ....

 � Kemično nevtralen do gume in kovine
 � Visok drsni učinek med montažo in demontažo zmanjšuje  
 poškodbe pri montaži
 � Spodbuja torno povezavo med platiščem in biorazgradljivo  
 pnevmatiko
 �  Preprečuje kontaktne alergije med monterji
 �  Odporen proti zmrzali, temperatura obdelave od -15C ° do + 50C °  
 Zelo varčna  
 � Spin odporen   
 � Barva bela

14,90 EUR*02130L

SET ŠČETK ZA SVEDRE, 4-DELNI 
Primerno za vse projekte notranjega in zunanjega čiščenja, še posebej 
za čiščenje platišč. Mount „nosilec za akumulatorske vrtalnike Trajne 
najlonske ščetine.

Vsebina:

Nastavek za krtačo s premerom 4,9 cm  
Nastavek za krtačo s premerom 8,4 cm  
Nastavek za krtačo s premerom 10 cm  
Nastavek za krtačo s premerom 12 cm

17,90 EUR*62400L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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ŠČETKA
Z okroglo glavo za nanašanje montažnih krem in past.

19,90 EUR*02135L

BRIZGALNA ŠOBA 360°, 1 L
Primerno za čistila zavor, goriva in komercialna čistila, ki ne vsebujejo 
acetona. Z nastavljivo brizgalno šobo

13,90 EUR*07384L

KOMPLET ČISTILCEV PESTA KOLES, 
10-DELNI

primeren za pesta koles z vijaki. 

 � 1 podstavek iz umetne mase, s šesterokotnimi brusnimi kolesi, vsak s 
premerom 40 mm, 1 adapter 12,5 mm (1/2 „)

35,90 EUR*10359L

SET ZA ČIŠČENJE VIJAKOV, 1/2 „, 1/4“, 
AVTO, 8-DELNI

Za hitro in enostavno čiščenje vijakov, čepov ali kolesnih vijakov  
V kompletu so naslednji nastavki za krtačo (po 1):

 �   Nastavek za krtačo 13 mm (1/2 „)
 �   Nastavek ščetke 14 mm (9/16 „)
 �   Nastavek za krtačo 16 mm (5/8 „)
 �   Nastavek za krtačo 18 mm (45/64 „)
 �   Nastavek ščetke 22 mm (55/64 „)
 �   Adapter za hitro menjavo 1/2 „
 �   Adapter 1/2 „na 1/4“ za uporabo z akumulatorskim  izvijačem

49,90 EUR*10358L

SET ZA ČIŠČENJE VIJAKOV, 1/4 „, TOVORN-
JAK, 4-DELNI

Za hitro in enostavno čiščenje vijakov, čepov ali kolesnih vijakov  
V kompletu so naslednji nastavki za krtačo (po 1)

 �Nastavek za krtačo 20 mm (25/32 „) 37 mm globoko 
 �Nastavek za krtačo 24 mm (15/16“) 37 mm globoko 
 �Nastavek za krtačo 22 mm (55/64 „) 60 mm globok 
 �Nastavek za krtačo 30 mm (19/16“) 60 mm globokof

139,90 EUR*10354L
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ORODJE ZA RAZŠIRITEV, RAZVIJALNIK,  
11 MM

6,3 mm (1/4 „) pogon. Poseben razvijalnik za ABS senzorje, Ø 11 mm.  
Primerno za naslednja vozila: Audi, Seat, Škoda, VW

49,90 EUR*10159L

POSEBNA ŠČETKA ZA ZAVORO, 275 MM 
Iz jeklene žice, z luknjo za obešanje. Za trdovratno umazanijo uporabite 
našo 94830L.

7,50 EUR*09300L

TESTER ZAVORNE TEKOČINE
Elektronski, za določanje vsebnosti vode v zavorni tekočini. Kompaktna 
oblika omogoča, da ga nosite v žepu serviserja, stanje zavorne tekočine 
se hitro ugotovi in prikaže na petih nivojih (zelena - rumena - rdeča).

 �Zelena: Baterija je v redu, vode ni
 �Zeleno - rumeno: <1% vsebnosti vode
 �Zeleno - rumeno - rumeno: približno 2% vsebnosti vode
 �Zelena - rumena - rumena - rdeča: približno 3% vsebnosti vode 
 �Priporočena zamenjava zavorne tekočine Zelena - rumena - rumena 
- rdeča -
 � rdeča: min. 4% vsebnost vode
 �NEVARNOST! Nujno zamenjajte zavorno tekočino! Dostava vključuje 
1x 1,5V AAA baterijo.

29,90 EUR*21555L
NAPRAVA ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR, 
4-DELNI SET

Za odzračevanje hidravličnih zavornih sistemov in sistemov sklopke, pri-
merno za vse univerzalne nastavke za odzračevanje. Vsak ključ ponuja 
dve širini po stanovanjih.

Vsebina kompleta:

 �3 posebni ključi z velikostjo ključa: 7/8/9/10/10/11 in 12 mm silikonska 
cev z varnostnim ventilom

79,00 EUR*01452L

NAPRAVA ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR 3L, 
4-DELNA

Za varno menjavo zavorne tekočine s hkratnim dolivanjem. Naprava se 
upravlja ročno. Zavorno tekočino črpa v ekspanzijsko posodo, s čimer 
ustvarja prekomerni tlak v sistemu, ki omogoča odvajanje zavorne 
tekočine neposredno na zavorno čeljust / zavorni valj kolesa v zbiralno 
posodo.

 �Posoda za zbiranje prostornine: 1 liter
 �Prostornina posode za polnjenje: 3 litre
 �Prilagodljiva cev (2 metra) z univerzalnim adapterjem za odzračevalni 
nastavek
 �Standardni EU adapter z zavojem 90 °
 �Lahko se dopolni z 01491L in 01494L 
 
 
 

149,00 EUR*01453L

ENOROČNI SESALEC
Enostaven sesalnik z eno roko, idealen za namestitev in demontažo 
zrcalnega stekla in lepljenega trikotnega stekla.

Praktično upravljanje z eno roko s 

pomočjo vzvodov. Za dviganje, 

prenašanje in držanje Posebna plastična 

nosilnost 8 kg

12,50 EUR*40018L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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UNIVERZALNI ADAPTER ZA 
ODZRAČEVANJE ZAVOR, 90° NAGNJEN

Brezstopenjsko nastavljivi vpenjalni nosilci omogočajo pritrditev na 
večino evropskih vozil. Vrtljiva kotna povezava omogoča tudi uporabo v 
tesnih prostorih na rezervoarju izenačevalnika.

 �Primerno za rezervoarje zavorne tekočine z odprtino od 28 mm do 70 
mm.
 �Zaradi brezstopenjske prilagodljivosti in optimalnega tesnjenja, 
splošno uporaben.
 �Povezava pod kotom 90 °.
 �S 6,3 mm (1/4 „) bodečim priključkom
 �Primerno v kombinaciji z 01453L in 01498L

54,00 EUR*01491L

SET ADAPTERJEV, 6-DELNI
Adapterji so izdelani iz lahkega aluminija, enostavni in hitri za uporabo 
ter dragocen dodatek za vsakodnevno uporabo. Univerzalni adapter za 
polnjenje / odzračevanje zavornih sistemov preko ekspanzijske posode v 
povezavi z npr. Naprave za vzdrževanje zavor 01498L in 01453L. Zavoj 90 ° 
olajša upravljanje v zaprtih prostorih. Vključuje naslednje adapterje:

 �Adapter 1: Toyota and Lexus
 �Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda and Mitsubishi 
 �Adapter 3: Honda
 � Adapter 4: Standard EU 
 �Adapter 5: Mazda and Suzuki 
 �Adapter 6: Nissan  

149,90 EUR*01494L

ORODJE ZA PRITRDITEV ZAVORNIH  
PEDALOV

Je idealno pomožno orodje za odzračevanje hidravličnih zavornih siste-
mov in preizkušanje regulatorjev zavorne sile. Zavorni pedal lahko pri-
trdite tako, da pritrdite pritrdilno orodje na sedežu ali volanu in ustrezno 
prilagodite dolžino, dokler pedal ni v želenem položaju. Stalni zavorni 
tlak zagotavlja vgrajen vzmetni drog.

79,90 EUR*01479L

PRIROČNO ORODJE, 14-DELNI SET
V plastičnem ohišju, primernem za neposredno delo na vozilu. Vreteno in 
potisni kosi s hitro sklopko, z oljnim hidravličnim vretenom za enostavno 
delo. Za jeklene, aluminijaste, bakrene, medeninaste cevi, plastificirane 
s 4,75 mm (3/16 „) - 5 mm - 6 mm (1/4“. Primerno za konveksne in dvojne 
žarilne žarnice po SAE in DIN, vključno s cevjo rezalnik 3 - 16 mm z no-
tranjim odstranjevalcem.

149,90 EUR*24535L

REZALNIK CEVI Z RAGLJO
Omogoča hitro in enostavno rezanje zavornih vodov.

 �Za zavorne cevi s premerom 4,75 mm S funkcijo raglje
 �  S samodejno samonastavitvijo   Primerno za tesne prostore

28,90 EUR*24522L

ZADRŽEVALNE SPONKE ZA ZAVORNE CEVI 
4-DELNI

Zadrževalne sponke olajšajo reprodukcijo zavornih cevi. Med postopkom 
upogibanja jih pritrdijo na svoje mesto in tako preprečijo zvijanje.

47,90 EUR*24521L
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ZAŠČITA PRED PREVELIKO NAPETOSTJO, 
12 V

Preprečuje nevarne prenapetosti. npr. med varilnimi deli Največja  
obremenitev 200 A 

Dolžina kabla: 195 mm, do 12 voltov

74,90 EUR*32250L

PLINSKI GORILNIK DO 1300 ° C
Idealno za hitro ogrevanje, toplotno skrčne cevi, spajkanje itd.

Nastavljiv plamen

Piezo vžig

Stikalo za vklop / izklop

(s funkcijo zaklepanja) Plastično  
dno za varno skladiščenje S polnilnim  
rezervoarjem za plin (iz varnostnih  
razlogov dobavljen prazen!) Delovna 
temperatura 800 ° C

18,90 EUR*62065L

MONTAŽNI KLIN, 5-DELNI
Izdelana iz visoko trdne posebne  
plastike, dolge 160 - 200 mm. 

14,90 EUR*94890L

TESTER, 3-48 V
Z LED prikazovalnikom za + / - in funkcijo prebijanja za izolirane vodnike, 
3 - 48 voltov, da se prepreči škoda zaradi nepravilno polariziranih vodov.

7,50 EUR*31705SB

KLEŠČE ZA ODSTRANJEVANJE KABLOV, 
AVTOMATSKE

Samonastavitev za kabel 0,2-6 mm².

 �Z nastavljivim omejevalnikom 
dolžine za odstranjevanje od  
8-12 mm rezalnika kablov do premera  
2 mm. Naprava za zaklepanje za prihranek  
prostora za shranjevanje in zaščito  
rezalnih rezil

39,90 EUR*42420L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

MONTAŽNI KOMPLET ZA PARKIRNE  
SENZORJE, 18-DELNI

Za zamenjavo okvarjenih nosilcev parkirnih senzorjev ali prebijanje 
lukenj v nepripravljenih plastičnih odbijačih. Prebijanje: Premer 18,2 mm, 
18,6 mm in 26,0 mm

2 pritrdilna trna

Optimizirano za vozila VW, Audi, Seat in Škoda.

309,90 EUR*23070L

DRŽALO
Pri največji obremenitvi 800 g odprtina  23 mm

11,90 EUR*30019L

TELESKOPSKO MAGNETNO DVIGALO
S sponko za žep za suknjič, konico za čiščenje in nastavitev šob za pranje 
vetrobranskega stekla Razširljivo od 150 - 670 mm

Premer glave 7,5 mm

Do 200 g

4,90 EUR*30003L
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23,90 EUR*32230L

VDE SET ORODIJ, 50-DELNI 
Vsebuje vsa pomembna orodja za delo na električnih vozilih, žicah pod 
napetostjo ali drugih električnih predmetih. Vse komponente kompleta 
so certificirane v skladu s standardom DIN EN 60900 VDE 0682-201: 
2013-04 in tako izolirane do 1000 voltov izmeničnega ali 1500 voltov 
enosmernega toka.

Vdih:

 �Izolirani izvijači v naslednjih velikostih:
 �PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 � Izolirane 10 mm (3/8 „) vtičnice v naslednjih velikostih: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm Izolirane 10 mm 
(3/8 „) nastavki za izvijače v naslednjih velikostih: M8, M10, M12 Izolirani 
10 mm (3/8“) podaljški v naslednjih velikostih: 150 in 250 mm
 � Strižni nož
 � Klešče za izolirano vodno črpalko, 250 mm
 �Izolirane ravne okrogle klešče za nos, ravne, 200 mm   Izolirane 
ploščate okrogle klešče za nos, upognjene, 200 mm   Izolirani rezalnik 
kablov
 � Izolirane kombinirane klešče, 180 mm
 � Izolirana
 �Motorni rezalnik,
 �160 mm
 � 10 izoliranih  
pokrovčkov   
 �Izolirana raglja,
 �10 mm (3/8 „)

499,00 EUR*V1000

ORODJE ZA ODKLEPANJE ELEK. VTIČEV  
23-DELNI

Za odklepanje električnih vtičev in konektorjev brez poškodb. Za okrogle 
in ravne vtične kontakte

139,90 EUR*32160L

ORODJE ZA ODSTRANITEV KONTAKTNIH 
SISTEMOV, 9-DELNI

Za odstranitev različnih kontaktnih sistemov (ABS, klima, senzorji ...). 
Pravilna uporaba preprečuje poškodbe ohišja ali kontakta.

94,90 EUR*32100L

VEČ 
INFORMACIJ

DIGITALNI MULTIMETER, 500 V, CAT II
Kompakten in priročen, visokokontrastni enojni LCD zaslon, 19-mestno 
vrtljivo stikalo. Samodejni prikaz prelivanja in polarnosti vas zanesljivo 
opozori in vam tako pomaga, da se izognete morebitnim napakam. Tem-
peraturna sonda lahko meri temperature od -20 ° C do + 120 ° C.

 �Pokončno
 �Gumb „Zadrži“
 �Merilni kabel s kontaktno
 �zaščito DC: 0 - 500 V AC: 0 - 500 V
 �Enosmerni tok: 200 mA - 10 A upor: 0 - 2
 �MOhm   Diodni tester
 �Maks. Zaslon: 1999   9V
 �Baterija (v napravi)
 �Multimeter za preskušanje mirujočega toka
 �Z varovalko: keramika dolžine 20 mm, premera 5 mm, 500 V, 500 mA 
keramika dolžine 20 mm, premera 5 mm, 500 V, 10 A
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ŠKARJE ZA ZAKOVICE 500 MM
Za aluminijaste in jeklene zakovice in zakovice s številnimi dodatki, 
nepogrešljivi za delo na zakovičenih okenskih regulatorjih

129,90 EUR*42760L

DELOVNI VOZIČEK, 207 KOSOV
Delovni voziček s 7 predali 
Dolžina x širina x višina: 775 x 460 x 970 mm

„DELOVNI SET“ 

 

3 predali, naloženi s skupno 207 orodji vrhunske kakovosti, 
shranjeni v modulih iz pene.

499,00 EUR*Z3703

207 
KOSOV

DRŽALO ZA KABELSKE UŠICE, ZAMENLJIV 
USTNIK, 6-DELNI

Z zamenljivimi ustniki, pozitivno zaklepanje, 2-K izolacija ročaja. Izolirane 
kabelske zanke od 0,5 - 6,0 mm² (rdeča, modra, rumena) Zaprte, neizolira-
ne kabelske zanke od 0,5 - 10,0 mm

Odprte, neizolirane kabelske ušeske od 0,5 - 6,0 mm, do 6,3 mm širine 
Žične končne obročke z in brez obroča od 0,5 - 4,0 mm Končne žične 
obročke nad 4,0 mm

99,90 EUR*42585L

ORODJE, SET 10 KOSOV V KOVČKU

 �Kombinirane klešče 120 mm   Stranski rezalniki 115 mm
 �  Klešče za igle, upognjene 125 mm, ravne 130 mm 3 elektronski izvijač 
velikosti 2 - 2,5 - 3 x 50 mm 3 elektronski križni izvijač velikosti  
00 - 0 - 1 x 50 mm

26,90 EUR*40706L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

KLEŠČE ZA SLEPE ZAKOVICE, VRTLJIVA 
GLAVA, 250 MM

Z vrtljivo glavo za 360 °, za aluminijaste zakovice, s 4 izmenljivimi ustniki.

 �2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm

28,90 EUR*42750L
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KOMPLET POPRAVIL ZA RAZPOKE NA 
PLASTIKI

Za popravilo razpok ali podobnih poškodb na plastičnih delih, kot so 
odbijači, pokrovi, plošče itd.

(od 1 mm debeline).

149,00 EUR*23060L

DELOVNI VOZIČEK, 347 KOSOV
Voziček za delavnico s 7 predali. 
Dolžina x širina x višina: 775 x 460 x 970 mm

„DELOVNI SET“ 

 

5 predalov, naloženih s skupno 347 orodji vrhunske kakovosti, 
shranjenih v modulih iz pene.

347 
KOSOV

779,90 EURZ3705

ZLOŽLJIVA ALUMINIJASTA LESTEV
 �Maks. Nosilnost: 150 kg Iz aluminija Teža: 1,70 kg Mere:
 � Razgrnjeno:
 �440 x 190 x 680 mm Zloženo:
 �440 x 62,50 x 610 mm

30,90 EUR*20921L

ZLOŽLJIVA ALUMINIJASTA LESTEV
 �Maks.  obremenitev: 150 kg Iz aluminija
 �kg Iz aluminija 
 �Teža: 2,60 kg
 �Mere: Razgrnjeno:
 �400 x 180 x 230 mm Zloženo:
 �400 x 270 x 280 mm

39,90 EUR*20922L

279,90 EUR*32275L

BATERIJSKI TESTER 12V /
Tester za akumulator 32275L 24V podjetja SW-Stahl je zasnovan za 
mobilno uporabo. Tester preveri nivo napolnjenosti akumulatorja na 
12-voltnih in 24-voltnih sistemih, obremenitev akumulatorja ob zagonu 
motorja, opravi podaljšan preskus obremenitve in preveri električno 
polnjenje generatorja.

VEČ 
INFORMACIJ
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TORBA ZA ORODJE  „MULTIBAG XL“,   
TORBA ZA ORODJE „COMPACT“,  
109 KOSOV
SW-Stahl „Multibag XL“ s kompletom orodij „COMPACT“ ponuja  
tandardno paleto orodij za vsakodnevno uporabo. Skupaj 109-delni  
asortiman vključuje 10 orodij in visokokakovostni SW Stahl  
„Multibag  XL“.

123,90 EURZ5000

  LED ROČNA SVETILKA 1000 LUMEN
Prenosna ročna svetilka v tehnologiji COB je skoraj neuničljiva zaradi 
uporabe kovinskega ohišja s polikarbonatnim pokrovom. 

Je odporen proti brizganju insveti s 1.000 lumni. Integrirana Li-Ion 
baterija zagotavlja dovolj energije za dolg delovni dan in je vzdržljiva ter 
okolju prijazna zaradi najsodobnejše tehnologije.

Z nekajurnim delovanjem luči v sili 
Nepremočljiva z višine do 2 metra 
Odporen na brizganje vode, IP54 
Polnilna postaja z možnostjo pritrditve na steno 
USB polnilni kabel z AC / DC adapterjem 
2 neodimska magneta na tečaju 
 

59,90 EUR*S9790

VSE NA DOSEGO ROKE!

VEČ 
INFORMACIJ

109 
K O S O V

THE COMPACT.

LED KONTROLNO OGLEDALO, RAZTEGLJIVO

9,90 EUR*30017SB

PRIŽGIMO LUČI!
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TORBA ZA ORODJE  
„MULTIBAG XL“

Prostornina 36 litrov, teža polnjenja 
25 kg 32 možnosti odlaganja in pritrditve

45,90 EUR*07025L

259,00 EURZ6000

LED KONTROLNA LUČKA,  
500 LUMEN

Ergonomsko oblikovana LED kontrolna lučka v 
tehnologiji SMD je vaš zanesljiv spremljevalec skozi 
ves dan. Uporaba visokokakovostnih materialov, kot 
sta aluminij in polikarbonat, naredi svetilko skoraj 
neuničljivo in zagotavlja uporabnikovo varnost med 
uporabo.

Odpornost proti udarcem do 3 metrov Odporen proti 
brizganju, IP54 
USB polnilni kabel z adapterjem za izmenični / enos-
merni tok Kljuka z neodim magneti 
 

39,90 EUR*S9791

 LED BATERIJSKA LUČ, 2W COB
Zmogljiva svetloba brez utripanja z 2W LED  
COB Nizka proizvodnja toplote in  
enakomerna porazdelitev 
svetlobe Dimenzije pribl. 100 x

50 x 40 mm2-nivojska  
nastavljiva osvetlitev

Odlično prileganje z  
nastavljivim gumijastim  
trakom 

21,90 EUR*S9716

VSE NA DOSEGO ROKE!
THE UNIVERSAL.

160 
K O S O V

VEČ 
INFORMACIJ

TORBA ZA ORODJE „MULTIBAG XL“, 
SET ZA ORODJE „UNIVERSAL“, 160 
KOSOV
SW-Stahl „Multibag XL“ s kompletom orodij „UNIVER-
SAL“ ponuja obrtniku standardni asortiman orodij za 
vsakodnevno uporabo.
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DVIGALO JACK, 500 KG
Za pritrditev in demontažo menjalnikov, motorjev, sklopk

4 vrtljiva kolesca s krogličnimi ležaji 
Kompaktna oblika, majhna skupna teža 
Izredno dolgo območje dviganja 
Hitro dviganje zaradi 
hidravlična nožna črpalka 
Bat: Ø 30 mm 
Nosilnost 500 kg

224,90 EUR*20309L

PRIKLJUČEK ZA VOZIČEK, 2 T, ALUMINIJ 

 �  Dirkalni videz   Hidravlični dvojni batni mehanizem
 �  Hitro in enostavno dvigovanje   
 �Zelo lahka, a
 � trdna   Vključuje gumo blazinica na podporni  
površini 
 �  Zaščita pred udarci na batu   
 �Višina dviganja: 95 - 440 mm
 �   Nosilnost: 2000 kg  
 �  Izdelan iz aluminija  Za nizka vozila  

269,90 EUR*20740L

DVIŽNI VOZIČEK, 3T
Hidravlični dvojni batni mehanizem  
Hitro dviganje - majhen napor vklj.  
gumijasta blazinica na nosilni površini  
Zaščita varovala na batnici

209,90 EUR*20731L

DVIŽNI VOZIČEK, 3T
Hidravlični dvo batni mehanizem,  
hitro dvigovanje - vklj. gumijasta  
blazinica na podporni površini  
zaporna zaščita na batnici

269,90 EUR*20741L

DELOVNI ŽERJAV 1.000 KG
Univerzalni delavniški žerjav za tovor do 1000 kg. Roka se lahko nastavi 
po dolžini in ima verigo z varnostnim kavljem. Dve premični kolesi kolesa 
omogočata največjo prilagodljivost tudi pri prevozu tovora. Noge se 
zložijo, da prihranijo prostor pri shranjevanju. 

Tehnični podatki:

 �Maks. Nosilnost: 250 - 1.000 kg 
 �Max. Dolžina roke dvigala: 902 - 1,169 mm 
 �maks. Dvižna višina: 2.019 - 2.248 mm

.  
 
 
 

354,90 EUR*20310L

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com
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DVIŽNI VOZIČEK, ZA PNEVMATIKE DO  
225 MM

Za enostavno dviganje vozila, ne da bi se dotaknili podvozja ali  
karoserije.

Uporaba štirih manevrskih dvigal omogoča kakršno koli pozicioniranje 
in obračanje vozila

Nosilnost 680 kg / 2.700 kg pri uporabi štirih manevrskih dvigal   
Upravljanje hidravličnega cilindra z nožnim 
pedalom Primerno za pnevmatike širine do 225 mm  
Največji premer pnevmatike 1.000 mm   
Vsaka manevrska dvigalka s 4 vrtljivimi kolesci 
Plastični vrtljivi kolesi s premerom 100 mm

154,90 EUR*20720L

DVIŽNI VOZIČEK, ZA PNEVMATIKE DO  
300 MM

Za enostavno dviganje vozila,  
ne da bi se dotaknili podvozja  
ali karoserije.

219,90 EUR*20723L

VOZIČEK ZA SEDENJE IN MONTIRANJE
Z vrtljivimi kolesci z dvojnimi krogličnimi ležaji je trpežen pokrov iz  
usnjene kože, ki se lahko zaklene v sedečem in ležečem položaju

Velikost: 120 x 42 cm  
Ležeča višina: 120 mm  
Nosilnost 135 kg  
Višina sedeža: 445 mm

59,90 EUR*20910L

ŠČITNIK ZA KOLENO
Z oddelkom za majhne dele iz pene, odporne na topila, dvobarvna za 
boljše razlikovanje standardnih delov s praktičnim ročajem

Skupne mere: 475 x 310 x 35 mm  
Predal za majhne dele: 200 x 100 mm

13,90 EUR*07370L

DELAVNICA ZA TISK, 20T
Primerno za vsakodnevna težka dela v delavnici.

Olajša zamenjavo npr. Kolesnih ležajev, ležajev zobnikov, gumijastih 
puš itd. Velik delovni razpon zahvaljujoč 9-kratni nastavitvi podporne 
površine Sila stiskanja se lahko odčita na velika številčnica od 0 do 20 
ton Delovno območje: 0 - 910 mm Hod: 185 mm 20 ton

623,50 EUR*20320L



62 |  TO O LNEWS |  2021
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.  
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

BRUSILO ZA KOVINO 100 X 1,0 X 16 MM,  
10 KOSOV

Primerno za obdelavo kovin..

 �Hladno stisnjeno
 �Odobreno DSA iz jekla in nerjavečega jekla
 �Maks. 13.280 vrt / min 
 �Primeren za zračni brusilnik S3268.

5,90 EUR*82317L

BRUSILO ZA KOVINO, 125 X 6,0 X 22 MM,  
10 KOSOV

Primerno za obdelavo kovin.

 �Hladno stisnjeno 
 � jeklo in nerjaveče
 � jeklo DSA
 �odobreno Max.
 � 12.200 vrt./min

14,90 EUR*82321L

SET ZA SNEMANJE LEŽALNIH OBROČEV, 
40 - 61 MM

Idealno za snemanje ležajnih obročev, ki ležijo ravno, ki pri menjavi 
kolesnih ležajev zelo pogosto ostanejo na pestu. Univerzalno velja za vse 
tipe vozil in notranje obroče z notranjim premerom 35 - 55 mm.

 �Vpenjalna širina: 40 - 61 mm

399,00 EUR*81231300

IŠČETE PRAVO ORODJE? 
www.tool-is.com

POSODA ZA POTROŠNI MATERIAL,  
MAGNETNA

magnetna, iz nerjavečega jekla

7,90 EUR*07356L

MAGNETNA POSODA ZA MANJŠE DELE
Z držalnim magnetom omogoča shranjevanje nemagnetnih delov

6,90 EUR*07358L

PUHALO Z VROČIM ZRAKOM, 2000 W
Poraba energije 2000 vatov 1. stopnja: 350 ° C / 300 l / min 2. stopnja: 550 
° C / 500 l / min

37,90 EUR*62005SB



www.swstah l .de

2021 |  TO O LNEWS  |  63Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.  
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

REGISTRIRAJTE SE ZDAJ IN 
DOSTOPAJTE DO DODATNE 
VSEBINE!

www.tool-is.com
P O G L E J T E  I N  S E  P R E P R I Č A J T E

Ne iščite. AMPAK NAJDITE.
TOOL-IS poišče vsako orodje za vas. Kot bi trenil z očmi (verjetno še hitreje)

Hitro in prilagodljivo spletno iskanje orodij
Prikaz, razpoložljivost, na primer promocijskih obdobij in cen v 
realnem času
Uporablja se lahko tudi na pametnih telefonih in tabličnih 
računalnikih
Hitro iskanje s samodejnimi predlogi za iskanje
Iskanje po ključnih besedah in celotnem besedilu
Poiščite OE številke, kode motorja,
številke delov ali tipe vozil
Nemščina, angleščina in francoščina
Izdelava nadzornih seznamov

Prenehajte se igrati skrivalnic. Nič ni slabšega kot iskanje orodja, ki ga ne morete najti ali pa se ga samo bežno spomnite. 

Poznamo iz izkušenj.

Zato smo ustvariti TOOL-IS:spletni iskalnik orodij podjetja SW Stahl.

Od zdaj naprej TOOL-IS zmore še dosti več. Oziroma: Vi zmorete več. Sedaj lahko TOOL-IS uporabljate kar na svojem telefonu 

(pametni telefon, tablica). 

Razpoložljivost, promocijska obdobja in cene se prikažejo v realnem času - ne obstaja nič hitrejšega in novejšega od tega. 

Še več, zahvaljujoč različnim možnostim iskanja boste zagotovo našli tisto, kar iščete.

GRELEC X3230, 3,5 KW, 230 V
Prenosni, vodno hlajeni indukcijski grelec za ogrevanje železnih materialov. Vgra-

jeno tekočinsko hlajenje zagotavlja visoko zmogljivost tudi med neprekinjenim 

delovanjem. Indukcijski ročaj in feritno jedro sta na voljo tudi ločeno.

Prednosti izdelka:

Prenosni indukcijski grelec 

Hidravlično tekočinsko hlajenje 

Natančno ogrevanje komponent 

Brez odprtega ognja - brez poškodb okoliških  

komponent Še posebej primerno za omejene pogoje  

delovanja Hitro in enostavno 

Prihrani čas in poveča produktivnost

Tehnični podatki:

Moč ogrevanja: 3,5 kW 

Poraba energije: 16 A 

Napajanje: 230 V 

Tekoče hlajenje, 2,0 ltr. 

Indukcijski kabel: 2,9 m 

Teža: 16,2 kg

2.429,00 EUR*70101000
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DESIGNED
IN GERMANY

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.  Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.      www.swstahl.de

MOČ JE V GLAVI
Z DVOJNIM PAKETOM

EKSTRA 
TANEK 
DIZAJN

06096L

66,90 EUR*
06026L

39,90 EUR*

SET
PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO 1/4“ IN 1/2“, 
2 KOSA

IZJEMNA 
VRTLJIVOST

SET
PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO 1/4“ IN 1/2“
2 KOSA


