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POMLAD 2022

DVIGALO DVOSTEBERNO 3,2 TONI
«K« sistem hitre menjave podlog

Kat. št: SDE2337K

2.590,00 € + DDV

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 
3,2 TONI
Primerno za tla s slabšo 
nosilnostjo, asimetrična izvedba 
z navojnim vretenom, spodnja 
povezava z verigo, sprednje 3 
stopenjske roke omogočajo dvig 
osebnih in večjih vozil kot npr. 
terenska vozila. Avtomatsko 
mazanje glavne matice.

Kat. št: SDC2306C3

2.349,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

MOBILNO ŠKARJASTO DVIGALO 
3 TONE

DVIGALO ŠKARJASTO 3 TONEDVIGALO DVOSTEBERNO 5,5 TON
Elektrohidravlično dvigalo nosilnosti 
5500 kg, mehanska sinhronizacija na 
nivoju tal, elektromagnetno zaklepanje 
višine, avtomatsko zaklepanje rok med 
dvigovanjem, gumijasta zaščita za vra-
ta, 180 mm adapterji kot standard. Var-
no krmiljenje napetosti 24 V. Hidravlična 
varnostna naprava v primeru nenadnega 
puščanja olja ali preobremenitve. Višina 
dviga 1900 mm, 3-stopenjske roke 
890-1800 mm

Kat. št: PD5500

2.990,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 
SUPERLIFT 4000 U

DVIGALO DVOSTEBERNO 
SUPERLIFT 4000 B
Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, SPODNJA POVEZAVA, 
zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov 
v podnožje idealno za uporabo v malih prostorih. Omogoča 
dvigovanje (gospodarskih) vozil brez omejitev. Dvodelne in 
tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično 
postavitev vozila na dvigalo - od avtomobilov segmentov A ali 
B, do kombijev in terencev. Vključena 2 kompleta adapterjev 
(podaljškov) za dvižne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila 
pred poškodbami. Višina dviga 1930 mm, minimalna višina blazi-
nice 90 mm, dolžina dvižne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, 
največja širina vozila 2500 mm, odmik med stebri 2780 mm, 
skupna višina dviga 2824 mm, skupna širina dvigala 3365 mm.

Kat. št: 007935018165

1.899,00 € + DDV

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, ZGORNJA POVEZAVA, 
zahvaljujoč vgradnji hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v 
zgornji okvir je idealno za servisiranje vozil z nizkim podvozjem. 
Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo 
asimetrično postavitev vozila na dvigalo - od avtomobilov 
segmentov A ali B, do kombijev, SEV-jev in terenskih vozil. 
Vključena 2 kompleta adapterjev (podaljškov) za dvižne blazinice 
(70 mm in 200 mm), zaščitni pokrovi za roke in zaščito vrat 
vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina 
podloge 110 mm, največja širina vozila 2616 mm, odmik med 
stebri 2890 mm, skupna višina dvigala 3750 mm, skupna širina 
dvigala 3560 mm.

Kat. št: 007935018175

2.250,00 € + DDV

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Elektro-hidravlično dvigalo z nizkim dvigom z možnostjo premikanja. Stabilna nosilna konstrukci-
ja. Mehansko varovanje s pnevmatskim sproščanjem. Platforme, nastavljive po dolžini, mehansko 
sinhronizirane. Stabilna nosilna konstrukcija, mehansko zaklepanje višine s pnevmatskim sproščanjem, 
po dolžini nastavljive platforme so mehansko sinhronizi-
rane. Standardni gumijasti distančniki, varnostne 
naprave v skladu z EN1493: 2010, motor 2,2 kW, 
400V/50Hz, priklop 6-8 bar, višina dviga 110-1000 
mm, platforme 1400-1900 mm.

Kat. št: PN3001D

1.999,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Elektromehansko, zgornja povezava, asimetrične 3 
stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil kot 
npr. terenska vozila. Glavna matica iz brona (brez plastike) 
z visoko odpornostjo proti obrabi za večjo varnost in z 
samodejnim mazanjem.  Zagotovljeno uravnoteženo in 
enakomerno dviganje tudi v primeru asimetričnega obreme-
nitve in preprečuje prenos upogiba na vretena in matice, kar 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Samodejno zaklepanje/
odklepanje rok. Najmanjša višina podloge 95 mm, notranja 
širina med stebri 2500 mm, višina dviga 2000 mm, skupna 
širina dvigala 3125 mm, podloga D=120mm H=95/135mm, 
opcijsko ''K'' sistem za hitro menjavo puš.

Kat. št: SDE2337

2.490,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Elektrohidravlično dvigalo s 4 cilindri, brez 
mehanske blokade, gladko spuščanje brez do-
datnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano 
za montažo na tleh (samo 112 mm višine, ko je 
zloženo), varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje 
krmilne omarice s hidravlično napravo za zaščito 
pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenit-
vijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi 
spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, 
višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 
mm.

Kat. št: PN3000A 

3.190,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

OPREMA - DVIGALA
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OPTIKA 3D

OPTIKA SPTD 2.0 WIFI      OPTIKA 3D HPA C880

DVIGALO DVOSTEBRNO 
4,5 TON

DVIGALO ŠKARJASTO 
5,5 TON SUPERLIFT

DVIGALO ŠKARJASTO 
5,5 TON VERTICAL R

DVIGALO ŠKARJASTO 3,5 TON
Nosilnost 3500 kg, Hyperflow tehno-
logija s 4 cilindri, brez pnevmatskih 
blokad, možnost vgradnje na ali v tlak, 
nastavljiva širina montaže, vsi sorniki 
z nastavkom za mazanje ploščadi ob 
končni fazi spusta. Platforme 1460-
2160mm, motor 2,6k W, 400 V, višina 
dviga 110-2000 mm, čas dviga 35 
sekund, čas spusta 30 sekund.

Kat. št: JLB035.0021000D

5.549,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 3,5 TON
Elektromehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kra-
tnimi teleskopskimi rokami je idealno dvigalo za cenov-
no ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico. S 
svojo nizko minimalno višino in prilagodljivo širino vgra-
dnje se prilega vsaki avtomobilski delavnici. Enostavna 
kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla 
ali prek preprostega, po višini nastavljivega kabelskega 
mostu na vrhu med stebri. Čas dviga in čas spuščanja 
88 sekund, priključek za stisnjen zrak in 220 V vtičnica, 
serijsko vgrajena na steber, sprednje roke 570-1160 mm, 
zadnje roke 940-1495 mm za dvig osebnih avtov (npr. 
Smart), kombijev (npr. Re-Trafic, T6 dolgi).

Kat. št: SL235.6000124D-7016

3.399,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Nov koncept naprave za poravnavo koles 
CCD s tabličnim računalnikom preko WIFI 
povezave, popolna prenova merilnih glav in 
koncepta za shranjevanje merilnih glav in 
spon, popoln prenos programske opreme 
na iOS in Android z grafiko in animacijo, 
priložen robusten tablični računalnik 
Android, možnost dodajanja ene slike z 
detajli vozila na končno poročilo, ki ga lahko 
pošljete stranki neposredno preko e-pošte. 
Opcijsko: zadnje drsne plošče, 3 točkovne 
hitre spone in drugo.

Kat. št: SPTD2.0WIFI      

5.990,00 € + DDV

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Elektrohidravlično dvigalo nosilnosti 4500 kg s popolno sinhro-
nizacija med stebri, samonadzorovana hitrost spuščanja, avto-
matsko zaklepanje z maksimalno varnostjo v delovnem 
položaju, štiri tristopenjske roke (772 - 1436 
mm) za dvig osebnih vozil in 
kombijev z dolgo medosno 
razdaljo, hitro menljive 
podloge, minimalna višina 
100 mm, skupna višina 4162 
mm, višina dviga 2006 mm, 
širina med stebri 2670 mm.

Vgradno ali navozno z odprtino za sprednje vrtljive plošče, z zadnjimi 
drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 
3000 k, hidravlični pogon za ekonomično delovanje (čas dviga do 55 
sekund), spuščanje brez porabe električne energije, LED osvetlitev 
in žični daljinski 
upravljalnik.

Dvojne škarje, platforme dolžine 5,4 m, odprtina za sprednje 
vrtljive plošče, zadaj drsne plošče. Velike ploščadi trdne struktu-
re zagotavljajo delovno stabilnost. Pomožno dvigalo 4 tone.

Visoko kakovosten sistem 3D kamer, ki se sam prilagaja zunanji svetlobni, 4-točkovna držala velikosti 
11« do 25«, centralna procesna enota (PC) s polico za tipkovnico in tiskalnik, italijanski dizajn, osebni 
računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, profesionalno programsko opremo za poravnavo koles in 
mednarodno bazo podatkov o vozilih, hiter in enostaven nadzor parametrov poravnave koles, animacije 
prilagajanja za enostavno poravnavo koles (opcija), merjenje naravnanosti koles z metodo kotalne 
kompenzacije, baza podatkov z več kot 15.000 vozili, stenski komplet za pritrditev držal in pasivnih 
zaslonov, par mehanskih obračalnih plošč s kompenzacijskimi adapterji, dvigalo za premikanje kamere za 
lažje upravljanje, mobilni voziček za držala in pasivne zaslone (opcija), sistem s pomočjo kamere za pra-
vilno vožnjo (opcija). VSEBINA: 2 digitalni kameri, 1 steber, 1 miza za tipkovnico in tiskalnik, računalnik, 
monitor, barvni tiskalnik, 2 držali prednjih diskov 11«-21« (adapter-podaljšek do 25« z dvojno profiliranimi 
sponami), komplet stenskih nosilcev za obešanje plošc in držal, 2 stenska nosilca, zapora zavor, zaklep 
krmila, 2 plošči s ključavnico, 1 CD z bazo podatkov in programsko opremo.

Kat. št: 007941000211

7.890,00 € + DDV

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z 
dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in 
oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski 
upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, 
slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22'', tiskal-
nik, avtomatski polnilec baterij, par hitrih spon, 2 senzorja, 3 točkovne 
spone s tarčo (za 8-24'' platišča), možnost hitrega vpenjanja 
samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih 
delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 
vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, WI-FI 
povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije.  Kompatibilna z 
ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov, 
priložen dodatni set baterij.

Kat. št: ARD32HPR.3

11.950,00 € + DDV

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št: SDH370.45LIK

3.590,00 € + DDV

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Kat. št: 007935018210

7.990,00 € + DDV

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Kat. št: SF8502.54I/LT

Preverite pri vašem prodajalcu

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

OPREMA - OPTIKA
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POMLAD 2022

MONTIRNI STROJ 
DVOJNA HITROST -22''
Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstruk-
cija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne 
plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča 
za velikost platišč 10« - 22«. Širina koles maksimalna 12«, premer največ 
1050 mm (41«). Opcijsko pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z 
pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

Kat. št: GA2441V.22

2.049,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

S podpihom

Kat. št: GA2441IV.22

2.599,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

Pnevmatsko vpetje platišča

Kat. št: ERP255WS

3.699,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

ROKA ZA MERJENJE ŠIRINE
Za ER250R, ER238R, ER236R, ER238RFM, za 3. 
parameter.

Kat. št: GAR301

329,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ HC1024FA
17'' LED monitor, natančnost ±1g, 
hitrost rotacije 200 RPM, trajanje 
ciklusa 8 sekund, polmer platišč 
10« - 24« (252 - 610 mm), laser, LED 
osvetlitev, glasnost <70db, širina platišč 
1.5« - 20« (40 - 510 mm), enostaven 
programski sistem. Enostavna zasnova 
gumba s podčrtanimi simboli, 9 
različnih centrirnih programov (statični, 
dinamični), ALU programi, optimizacija, 
avtomatsko merjenje lastnosti pnev-
matik/platišč, avtomatsko kalibriranje 
in avtodiagnoza.

Kat. št: 007935017805

1.550,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ
Profesionalni stroj za uravnoteženje pnev-
matik priznanega italjanskega proizvajalca 
skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19«. 
Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega 
pokrova. Ustavitev v položaju  neuravnote-
ženosti. Samodejno merjenje razdalje in pre-
mera platišča ter izbira med 7 programi za 
uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za 
leplenje uteži za krake platišča, teža do 65 
kg, premer 10« - 30« (10«- 26« samodejno), 
širina 1,5« - 22«. Natančnost merjenja 1 g. 
Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/minuto 
<100. Izdelano v Italiji.

Kat. št: ER250R

2.199,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ CENTRIRNI STROJ

CENTRIRNI STROJ WB1024
Različni centrirni programi (statični, 
dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, 
avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/
platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost 
rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, 
polmer platišč 10« - 24« (256 - 610 mm), 
glasnost <70db, LCD ekran, zanesljiv upo-
rabniški vmesnik.

Kat. št: 007935017275

999,00 € + DDV

Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodej-
ni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitev 
v položaju  neuravnoteženosti. Samodejni preklop 
v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno 
iskanje meritev razdalje in premera platišča 
ter hitra izbira med 7 programi za urav-
noteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni 
sonar za meritev širine platišča - 3. para-
meter. Laserska linija za označevanje 
položaja uteži in LED osvetlitev 
znotraj platišča. Avtomatska 
ustavitev platišča. Program za 
leplenje uteži za kraki platišča. 
Merjenje centričnosti platišča. 
Program varčevanja z utežmi 
ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 
kg, premer 10« - 30« (10« - 26« 
samodejno), širina 1,5« - 22«. 
Natančnost merjenja 1 g. Trajanje 
merilnega cikla 6 sekund.

Kat. št: ER255WS

3.299,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

Barvni monitor full HD 22'', industrijski 
računalnik s statično 3D grafiko trdega 
diska, maksimalni premer koles 44 palcev, 
samodejni cikel,  hitrost rotacije >100 rpm, 
pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna 
ustavitev koles, ultrazvočni merilnik širine 
koles, laserski kazalec za pozicioniranje uteži, 
premer platišča do 30'', stožci in centrirna 
puša, program za leplenje uteži za krake 
platišča, program varčevanja z utežmi ECO 
WEIGHT, teža platišča do 80 kg, premer 10 
»-30«, širina 1,5« - 22«, natančnost merjenja 
1 g, trajanje merilnega cikla 6 sekund, dvigalo 
za pnevmatike GAR325 (opcijsko).

Kat. št: ERP280WS

4.899,00 € + DDV

OPREMA - VULKANIZER



5Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

S PODPIHOM
Kat. št: 007935017885

2.169,00 € + DDV

POMOŽNA ROKA ZA 
MONTIRNI STROJ SPACE
Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih 
in run flat pnevmatik.
Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik

Kat. št: PLUS73

759,00 € + DDV

POMOŽNA ROKA ZA 
MONTIRNI STROJ  TC1223
Za NIZKOPROFILNE in RUNFLAT pnevmatike proi-
zvajalca Magneti Marelli

Kat. št: 007935017270

405,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ HC1224LL2V

MONTIRNI STROJ INVERTER 
MOTOR -26''
S podpihom. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja 
visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina 
stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 
431 mm širine. Stranska ličilna lopata prilagodljiva v dveh 
položajih za hitrejše delo. Mehanizem za ločevanje platišča 
z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, 
da se izogne   poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča 
z 12« - 26«. Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka 
PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP 
in RUNFLAT.

Kat. št: GA2645ID.26

3.199,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

POMOŽNA ROKA ZA 
MONTIRNI STROJ SPACE
Ojačana struktura. Izboljšana učinkovitost obremenitve
Space Saver - po najboljših močeh smo se potrudili, da 
smo izpolnili zahteve naše stranke, zdaj pa je nova serija 
bolj ergonomska in omogoča širok delovni prostor
Dodatno različni dodatki za največjo možno prilagoditev

Kat. št: PLUS83H

1.090,20 € + DDV

MONTIRNI STROJ TC12232V
Velikost vpenjanja platišc zunaj 12-23
Max. premer koles 1143 mm (45” )
Max. širina koles 406 mm(16” )
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB, 2 hitrosti

Kat. št: 007935017240

1.090,00 € + DDV

s podpihom

Kat. št: GA2641ID.24

2.990,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

MONTIRNI STROJ INVERTER 
MOTOR -24''
Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano 
ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja 
višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm 
širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. 
Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne   poškodbam robov pnevmatike. 
Vrtljiva plošča za velikost platišč 10« - 24«. Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko 
pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmati-
kami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

Kat. št: GA2641D.24

2.390,00 € + DDV

Cena velja do prodaje zalog.

VKLJUČNO S POMOŽNO ROKO ZA RUN
FLAT PNEVMATIKE, 2 hitrosti,
Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25“
Max. premer koles 1143 mm (45” )
Max. širina koles 406 mm(16” )
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Max. navor plošče 1078 Nm
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB
OPCIJSKO: leverles - za delo brez montirnega 
vzvoda

Kat. št: 007935017875

1.950,00 € + DDV
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KREDA ZA OZNAČEVANJE
Voščenka za označevanje na pnevnmatikah, bela, 
12-delni set.

Kat. št: 100.4050

9,00 € + DDV

KLJUČ NASADNI ZA PLATIŠČA
17/19/21 mm, 3-delni set, Z ZAŠČITO ZA ALU 
PLATIŠČA.

Kat. št: 007936331030

14,50 € + DDV

PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA 
ENOTA 1/2 

MERILEC TLAKA 
PNEVMATIK, KALIBRIRAN
Kalibrirana različica v skladu z direktivo 86/217 / EGS, 
evropska znamka, merilno/polnilno območje 0 - 10 
bar, merilnik z gumijastim plaščem, dolžina polnilne 
cevi cca 540 mm, premer skale 56 mm.

Kat. št: 25034L

69,00 € + DDV

MERILNIK TLAKA 
PNEVMATIK
Merilnik napolnjenosti pnevmatike ima območje merjenja 
0–16 bar. S stranskim ventilom ni primeren samo za polnjenje, 
ampak tudi za izpust zraka. Tako lahko brez napora nastavite 
ustrezen tlak. Manometer je opremljen z lestvico za enoti bar 
in psi ter z gumijasto oblogo zelo dobro zaščiten pred poškod-
bami. S priloženim 1/4« priključnim nastavkom je merilnik 
napolnjenosti pnevmatike takoj pripravljen za uporabo.

Kat. št: BT691019

12,00 € + DDV

PASTA ZA MONTAŽO 
PNEVMATIK 5 KG, BELA

DVIGALKA PNEVMATSKA 
Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, 
maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, 
delovni tlak maksimalno 8 bar.

Kat. št: TL-BA020

225,00 € + DDV

POSODA ZA PODPIH
Z MANOMETROM, prostornina 19 L, 11 bar, omejen z 
varnostnim ventilom, teža 13 kg.

Kat. št: 8365

129,00 € + DDV

Idealno za montažo in demontažo pnevmatik 
v povezavi z jeklenimi, lahko kovinskimi in 
aluminijastimi platišči.

Kat. št: 100.4010

10,61 € + DDV

Enota za vzdrževanje stisnjenega zraka je 
sestavljena iz regulatorja tlaka, ločevalnika 
vlage in mazalke oljne meglice. Dve neodvisni 
odsesovalni točki s hitro sklopko zanesljivo 
dovajata filtriran in suh ali dodatno naoljen 
zrak, na primer za udarne izvijače. Na 
ta način dosežete optimalne pogoje 
za uporabljena orodja in podaljšate 
njihovo življenjsko dobo.

Kat. št: 25029L

87,90 € + DDV
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POLNILNA NAPRAVA 
KONFORT 707R RID 
Vgrajen identifikator plina

Kat. št: Z12111

Od 2.049,00 € + DDV

POLNILNA NAPRAVA 
KONFORT 707R
Za plin 1234yf, 10 kg posoda za plin, 
grafični zaslon, samodejni vbrizg olja, 
avtomatsko praznenje nekondenziranih 
plinov, prilagojena tudi za električna in 
hibridna vozila, tehtnica s sistemom za 
zaklepanje (preprečuje izgubo kalibra-
cije). Opcijsko tiskalnik in identifikator  
za analizo čistosti delovnega plina, 
slovenski jezik, baza podatkov osebna 
vozila, tovorni, agro.

Kat. št: Z12110

Od 2.049,00 € + DDV

Omejena zaloga. Cena velja do prodaje zalog.

POLNILNA NAPRAVA KLIME 
HANDY EVO
10 kg posoda za plin, avtomatska reciklaža plina, avtomatski 
vbrizg in odvajanje olja, ekran z grafičnim prikazom, vgrajena 
baza podatkov (avtomobili, tovornjaki, kmetijski stroji), olaj-
šano polnjenje v vsakem temperaturnem stanju s sistemom 
BST (Spin), nastavitev dolžine cevi, standardna in hibridna 
olja/aditivi, upravljanje z Multi-Oil sistem SPIN, večjezična 
programska oprema v slovenskem jeziku, nastavitve visko-
znosti olja, nadzor senzorjev, integriran USB za posodobitev 
baze podatkov in programske opreme, vnos podatkov 
(številka tablice/km) - v primeru uporabe tiskalnika - opcijsko: 
tiskalnik 01.030.08CH, sistem za spiranje.

Kat. št: 01.028.62

1.790,00 € + DDV

MONTIRNI VZVOD
Montirno železo z zaščitno plastiko dolžine 500 mm 
ščiti platišče pred poškodbo.

Kat. št: 911.8199

32,90 € + DDV

KLJUČ NASADNI FORD
1/2« komplet natičnih nastavkov močnejše izvedbe 
za aluminijasta platišča za Ford, 18,5/19,5/20,5/21,5 
mm, 2-delni.

Kat. št: 515.0895

27,90 € + DDV

1234yf

1234yf 1234yf

POLNILNA 
NAPRAVA 
KONFORT 705R
- OFF ROAD
Prilagojena za delo na terenu, 
zaklep tehtnice.

Kat. št: Z10480

1.999,00 € + DDV

Omejena zaloga

POLNILNA 
NAPRAVA 
KONFORT 705R
Za plin R134, avtomatska naprava 
z ročnimi ventili, 10 kg jeklenka, 
4 vrstični LCD ekran, samodejni 
vbrizg olja, avtomatsko praznenje 
nekondenziranih plinov, slovenski 
jezik, baza podatkov osebna vozila, 
tovorni, agro.

Kat. št: Z10410

1.990,00 € + DDV

Omejena zaloga

R134a R134a

KLIMA
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POLNILNA NAPRAVA 
KONFORT 760R - TOUCH 

POLNILNA NAPRAVA 
KONFORT 760R RID - TOUCH

POLNILNA POSTAJA ALASKA PRIME
Polno avtomatska naprava, LCD ekran, USB vhod, 12 kg posoda za plin, R134a, dolžina cevi 3 m, 
samodejno praznenje nekondeziranih plinov iz posode. BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno 
posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, slovenski jezik, garancija 24 mesecev, tiskanje poročila 
preko USB ključka, tiskalnika (za doplačilo), Bluetooth povezave (za doplačilo). Opcijsko tiskalnik, 
Bluetooth, hibrid funkcija, identifikator plina 11387103.

Kat. št: 007936701000

1.990,00 € + DDV

NOVO

NOVO

R134a ali 1234yf

R134a ali 1234yf

POLNILNA NAPRAVA ALASKA EVO
7'' industrijski visokoločljiv barvni zaslon s tehnologijo na dotik, omogoča jasen pregled 
nad operacijami ter uporabo različnih vrst delovnih rokavic, polno avtomatska, rezervoar 
12 kg, povezava Wi-Fi in Bluetooth. BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno posodobitvijo 
za osebna in tovorna vozila, tiskanje je možno na katerikoli tiskalnik ali na tiskalnik 
naprave (opcijsko), natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico (plin, staro in 
novo olje), prilagojena tudi za električna in hibridna vozila (za doplačilo), samodejno 
praznenje nekondeziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, dolžina cevi 4,5 m, 
avtomatska kompenzacija dolžine cevi, garancija 24 mesecev, opcijsko identifikator 
plina 11387104.

Kat. št: 007936701030

2.799,00 € + DDV

R134a ali 1234yf

Polnilne postaje z 10-palčnim industrijskim barvnim zaslonom 
na dotik z jasno preglednostjo nad operacijami in inovativ-
nim grafičnim vmesnikom, ki zagotavlja odlično uporabniško 
izkušnjo in hitro branje prikazanih podatkov. Visoka ločljivost in 
svetlost, zaslon s tehnologijo na dotik, notranji rezervoar 20 kg, 
dvostopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava Wi-Fi in 
Bluetooth, PVC zaščitno pokrivalo za napravo, napredna BAZA 
PODATKOV in navodila za uporabo. Na voljo tudi v verziji BUS s 
30 kg rezervoarjem in dvostopenjsko vakum črpalko 146 l/min. 
Tiskanje preko vmesnika Bluetooth.

Kat. št: Z16450

10'' industrijski zaslon s tehnologijo na dotik, visoka ločljivost, rezervoar 20 kg, dvo-
stopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava Wi-Fi in Bluetooth, PVC zaščitno 
pokrivalo za napravo, BAZA PODATKOV (tovorna in agro vozila), navodila za uporabo, 
tiskanje preko vmesnika Bluetooth, hermetično zaprte posode, ki preprečujejo vstop 
vlage v olje, natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico, samodejna prepoznava 
posode za olje (prilagojena tudi za električna in hibridna vozila), samodejno praznenje 
nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, samodejni nadzor ustreznosti 
mase hladilnega plina, vgrajen IDENTIFIKATOR PLINA.

Kat. št: Z16453

4349,90 € + DDV

Z identifikatorjem

Za plin 1234yf

Kat. št: Z13911
Za plin 1234yf z vgrajenim identifikatorjem

Kat. št: Z13913

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 712R
Popolnoma samodejna naprava, 10 kg posoda za plin, R134a, dvostopenjska 
vakumska črpalka, grafični zaslon, samodejni vbrizg olja in UV barvila, prilagojena 
tudi za električna in hibridna vozila, tehtanje odvedenega olja, samodejno praznjenje 
nekondenziranih plinov,  slovenski jezik, baza podatkov osebna vozila, tovorni, agro.

Kat. št: Z13910

Od 2.489,90 € + DDV

R134a ali 1234yf

Za plin 1234yf

Kat. št: 007936701010

2.090,00 € + DDV
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NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO 
OZON 1G/H
Ozon je zelo močan naravni 
oksidant, ki odstrani nečistoče 
v kabini in je ob pravilni uporabi 
popolnoma neškodljiv.

Kat. št: 430104018045

189,00 € + DDV

NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO 
OZON 4G/H
Ozon je zelo močan naravni 
oksidant, ki odstrani nečistoče v 
kabini, oz. prostoru in je ob pravil-
ni uporabi popolnoma neškodljiv. 
Za proizvajanje ozona ta naprava 
uporablja borosilikatno steklo, 
katero je v primerjavi z navadno 
keramično ploščo bolj učinkovito, 
proizvaja večjo količino v krajšem 
času, ima daljšo življensko dobo, 
deluje pod vsemi pogoji.

Kat. št: 007936210010

279,00 € + DDV

BACTOBAN NAPRAVA ZA 
DEZINFEKCIJO + 12 TEKOČIN 
ULTRASONIC SISTEMA KLIME

AIR2SAN NAPRAVA ZA 
DEZINFEKCIJO OZON

IDENTIFIKATOR PLINA 
1234YF 

TISKALNIK POLNILNE 
NAPRAVE TEXA
Kat. št: ACKS010

159,90 € + DDV

TISKALNIK POLNILNE 
NAPRAVE ALASKA PRIME
Kat. št: 7936701150

159,90 € + DDV

IDENTIFIKATOR PLINA KONFORT 
ZA ALASKA PRIME
Visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri 
prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, zazna 1234yf in R134a plin, možen prikaz čistosti delovnega 
plina v odstotkih, za vgradnjo v polnilne naprave ALASKA PRIME. 

Kat. št: 007936701170

880,00 € + DDV

ZA ALASKA EVO
Kat. št: 007936701180

880,00 € + DDV

ANALIZATOR PLINA
Hitro in natančno meri čistost hladilnega sredstva, 
odstotek kaže čistost R1234yf, R134a, R12, R22 in 
vsebnost ogljikovodikov, prikazuje % zraka v čistem R1234yf in 
R134a, zmožnost testiranja R12 z dodatno cevjo R12, hitro tiskanje 
rezultatov testa na izbirnem tiskalniku, uporablja standardni 
termo papir 2,25 ”(57 mm), povečana odpornost na olje zahvaljujoč 
zamenljivemu omejevalniku olja. Funkci- je na-
prave: prilagojeno za vozila z R134a, 
R1234yf in R12, izbirate lahko med 
šestimi jeziki, velik barvni zaslon, 
notranja litijeva baterija, ergonomska 
konstrukcija, izbirni vgrajeni tiskalnik, 
izbirna komunikacija Bluetooth.

Kat. št: 007935021080

2.489,00 € + DDV

IDENTIFIKATOR PLINA 
KONFORT 707R, 712R
RID [Refrigerant IDentifier] zazna čistost plina R134a IN R1234yf, 
visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukci-
ja, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno 
vzdrževanje, info gumb pokaže čistost delovnega plina v odstot-
kih, TEXA patent, za dodatno vgradnjo v polnilne naprave TEXA.

Kat. št: S0755B

880,00 € + DDV

FAZA 1 - AIR2 SAN kisik v zraku v kabini pretvori v ozon in ga enakomerno razširi v prostor. Ta faza je 
učinkovitejša in varnejša zaradi HEPA filtra ki preprečuje prehod delcev proti generatorju ozona. FAZA 
2 - Dejanska faza dezinfekcije, med katero Mikroprocesor AIR2 SAN na podlagi podatkov vzdržuje 
idealno količino ozona in po medicinskih standardih določa čas, potreben za odpravo plesni, gliv, virusov 
in bakterij. Postopek odpravlja tveganje za človeške napake. FAZA 3 - V 
nasprotju s številnimi izdelki na trgu je TEXA v postopku 
sanacije uvedla tretjo fazo. Gre za obratni cikel, ki 
preostali ozon pretvori v kisik s katalizatorjem. V 
drugih koncentracijah je ozon škodljiv plin, zato 
a postopek ne le zaščiti zdravje kupca, temveč 
tudi operaterja, ki mu je izpostavljen vsakič po 
končanem čiščenju.

Kat. št: G160500

509,00 € + DDV

Učinkovita ultrazvočna naprava za osvežitev klimatskih sistemov in kabin 
vozil. S pomočjo piezoelektričnega elementa ustvarja ultrazvočno uparjanje 
posebne dezinfekcijske tekočine, ki poleg antibakterijskih sredstev vsebuje 
tudi različna eterična olja. Slednja v notranjosti kabine vozila po opravlje-
nem postopku zagotavljajo prijeten vonj. Z uparjanjem tekočine, 
katere molekule znašajo zgolj 2-3 mikrone, med postop-
kom dezinfekcije plin potuje skozi sesalno odprtino 
notranjega zajema zraka kabine, preko ventilatorja do 
uparjalnika, grelnika ter vseh prezračevalnih kanalov in 
notranjosti kabine. Priložen set 12 stekleničk tekočine.

Kat. št: 007941000214

259,00 € + DDV

Za plin 1234yf

Kat. št: Z13911

Naprava za zaznavanje plina, ki se uporablja za servisna in 
vzdrževalna dela na klimatskem sistemu motornih vozil. 
Naložba, ki se hitro povrne, saj ta vrsta identifikatorja delavca 
ščiti pred poškodbami sistema ali klimatske postaje. Tovrstna 
oprema je dobra naložba zaradi stroškov 
R1234yf, ki je napram predhodniku 
R134a precej dražji.

Kat. št: 007935021060

779,00 € + DDV
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TESNILO KLIME
O RING, zeleni, 435-delni set, 29 
različnih dimenzij.

Kat. št: 007950025520

59,90 € + DDV

TESNILO ZA KLIME
O-RING zeleni, 225-delni set, 
3-22 mm.

Kat. št: 9700260

20,00 € + DDV

TESNILO KLIME
O-RING, vijoličasti, 256-delni set, 5 
x 1,6-10, 8 x 2,4.

Kat. št: 007936210720

59,90 € + DDV

ADAPTER REDUCIRNI 
VENTIL ZA R1234YF
HP za jeklenko HONEYWELL

Kat. št: 007950025810

8,50 € + DDV

TESNILO ZA KLIME 
O-RING zeleni, 270-delni set, 5,29 
x1,78 - 17 x 3,53 mm.

Kat. št: 9700340

28,00 € + DDV

ADAPTER REDUCIRNI 
VENTIL ZA R1234YF
HP za jeklenko DUPONT

Kat. št: 007950025800

4,52 € + DDV

ELEKTRIČNI DETEKTOR 
PUŠČANJA 
Zaznava puščanje plinov dušik/vodik, R1234yf, 
R134a, R12, R22, R410a, R 404a, R407.

Kat. št: 007950027000

249,00 € + DDV

KOMPLET ZA PREVERJANJE 
TESNOSTI Z DUŠIKOM

SET ZA SPIRANJE KLIMATSKEGA 
SISTEMA, ROČNI
Sestavljen iz 400 cm stekleničke 
z ventilom, cevi, kompleta adap-
terjev, pištole, objemke in posode. 
Uporablja se lahko s katerokoli pri-
merno čistilno tekočino. Tekočina 
uporablja tlak stisnjenega zraka ali 
dušika preko ventila. Izplako-
valna tekočina (7950024540) ni 
vključena.

Kat. št: 007950024750

124,00 € + DDV

SET ZA SPIRANJE KLIMA SISTEMA 
S HLADILNIM PLINOM
Komplet za splakovanje hladilnega 
sredstva KC5006 je razvit za splakovanje 
AC sistema v avtomobiih, napolnjenih 
s hladilnim sredstvom R134a/R1234yf. 
Da se izognete oljem in drugim tujim 
tekočinam v hladilnem ciklu, lahko 
sistem preprosto splaknete s hladilnim 
sredstvom. Vsebuje jeklenko 25,2 kg, 
očala, 5x adapter KC5010-KC5014, cevi, 
grelni pas, pregledno steklo.

Kat. št: KC5006

749,00 € + DDV

Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja 
puščanja, merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka 
vsebuje mešanico 5% vodika in 95% dušika. 
Set omogoča preverjanje tesnosti in zazna 
puščanje klimatskega sistema.

Kat. št: 007950025880

360,00 € + DDV
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ADAPTER ZA CEV 
R134A V 1234YF
M 12 x 1,5; M 14 x 1,5

Kat. št: 3903745

17,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
1234YF HP VISOKI TLAK 
Rdeča, M 14 x 1,5; 1/2¨Ž

Kat. št: 007950024930

28,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
LP - R134A PARKER
Modra, nizki tlak, 1/4« SAE

Kat. št: 007935020100

37,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
R134A HP
Rdeča, nizki tlak, 1/4¨

Kat. št: 007950025230

24,50 € + DDV

ADAPTER ZA 
JEKLENKO R134A
Desni navoj s hitrim priključkom

Kat. št: 007950024810

00,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
1234YF LP NIZKI TLAK 
Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5; 1/2¨Ž

Kat. št: 007950024940

28,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
HP 1234YF PARKER
Rdeča, visoki tlak

Kat. št: 007935020130

37,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
R134A HP PARKER 
Rdeča, visoki tlak, M 14 x 1,5 mm

Kat. št: 007935020090

37,00 € + DDV

HITROSPOJNA 
SPOJKA BMW/FORD 
Podaljšek za plin 1234yf

Kat. št: 007936211119

59,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
HP - R134A PARKER
Rdeča, visoki tlak, 1/4« SAE

Kat. št: 007935020110

37,00 € + DDV

HITROSPOJNA SPOJKA 
LP 1234YF PARKER
Modra, nizki tlak

Kat. št: 007935020120

37,00 € + DDV

HITROSPOJNA 
SPOJKA R134A LP
Modra, LP M 14 x 1,5; s priključkom na 1/4 »SAE moški

Kat. št: 007950025240

24,50 € + DDV
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SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila VW/GM 18,7 x 6 mm, 5 kosov

Kat. št: 007950024460

6,35 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME 
21,55X7,88MM JRA 5 
KOS
Jedro ventila Standard 21,8 x 8 mm

Kat. št: 007950024470

9,15 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila Volvo Peugeot 20 x 7 mm, 
5 kosov

Kat. št: 007950024430

10,59 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila 27, 155 x 7,8 mm, vijolični

Kat. št: 007950024830

10,59 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila JRA 21,55 x 7,8 mm, 5 kosov 

Kat. št: 007950024440

7,20 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila Renault 18, 35 x 5,1 mm 

Kat. št: 00795005400

6,92 € + DDV

SET VENTILOV SERVISNIH ZA KLIMO 
S KLJUČEM

OSEMKOTNI KLJUČ ZA 
DEMONTAŽO ZA LP R134A

HITROSPOJNA SPOJKA 
R134A LP PARKER
Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5 mm

Kat. št: 007935020080

37,00 € + DDV

ORODJE ZA RAVNANJE 
REŽE HLADILNIKA 
Galvnik za ravnanje reber hladilnika ali kondenzatorja

Kat. št: 007950025040

5,49 € + DDV

OSEMKOTNI KLJUČ ZA 
DEMONTAŽO ZA HP 
R134A
Zasnovan za razstavljanje viso-
kotlačnega servisnega priklopa 
ventila HP. Ključ vam omogoča, 
da demontirate in sestavite 
servisni priključek v klimatskem 
sistemu, kar zagotavlja njegovo 
trdno pritrditev in varnost v 
težkih delovnih pogojih.

Kat. št: 007950025800

9,94 € + DDV

Zasnovan za razstavljanje nizokotlačnega servisne-
ga priklopa ventila LP. Ključ vam omogoča, da 
demontirate in sestavite servisni priključek v 
klimatskem sistemu, kar zagotavlja njegovo 
trdno pritrditev in varnost v težkih delovnih 
pogojih.

Kat. št: 007950014150

9,94 € + DDV

Komplet je koristen pri odstranjevanju in namestitvi ventilov za klimatsko napravo. Vključen je v 
osnovne tipe ventilov, kar zagotavlja njegovo uporabo v primeru potrebe po njihovi zamenjavi, ne da bi 
morali le-te kupovati ločeno. Vsebina: 9 ventilov (57 kosov), ventil z zelenim tesnilnim obročem (3 kosi), 
servisni ventil Renault (5 kosov), servisni ventil KIA/Hyundai (5 kosov), ventil z vijoličnim tesnilnim 
obročem VW MV (3 kosi), servisni ventil GM 10 mm (3 kosi), servisni ventil GM 8 mm (3 kosi), servisni 
ventil Volvo Peugeot (5 kosov), servisni ventil JRA (5 kosov), servisni ventil GM (5 kosov), standardni 
servisni ventil (20 kosov), ključ za 
privijanje ventila.

Kat. št: 007936210050

48,00 € + DDV
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OLJE ZA KOMPRESOR 
- PAG 100, 0,25 L, R134A
Kakovost izdelka POE ISO 100 
je najvišja raven in se uporablja 
za mazanje klimatskega 
sistema, ki deluje z R134a pri 
stopnjah viskoznosti ISO 36 
in ISO 100.

Kat. št: 007935090720

6,72 € + DDV

UV BARVILO 1234YF - 350 ML 
Kat. št: 007950024910

23,76 € + DDV

OLJE ZA KOMPRESOR
- PAG 46 UV BARVILO, 1 L, R134A
Visoko kakovosten izdelek z UV kontrastom, primeren za uporabo 
v klimatskih sistemih s hladilnim sredstvom R134a. Je mazivo vrste 
sintetičnih olj, katere uporaba je možna tako v klimatskih sistemih 
osebnih avtomobilov kot dostavnih vozil. Temelji na polarnih poliklikolih, 
kar omogoča ustvarjanje pogojev visoke higroskopnosti (absorpcije vlage). 
Ima zelo dobre toplotne lastnosti ter tako zagotavlja pravilno delovanje 
naprav pri nizkih in visokih temperaturah. Visok indeks viskoznosti 
omogoča varno uporabo in dobre vrednosti, nadaljnje pa dolgotrajno in 
nemoteno uporabo klimatskega sistema. Olje je alternativa mineralnim 
oljem in PAO, ki so bila uporabljena v starejših različicah hladilnega 
sredstva. Namenjen je tipu medija R134a ter ima fluorescentne lastnosti, 
kar omogoča njegovo sledljivost z uporabo UV svetlobnega vira.

Kat. št: 007950025580

27,00 € + DDV

OLJE ZA VAKUMSKO ČRPALKO 1L
Univerzalno olje za vakuumske črpalke iz skupine mineralnih olj za mazanje 
batnih in rotacijskih črpalk, ki opravljajo svoje naloge v širokem temperatur-
nem območju. Ta vrsta olja se dobro obnese v vlogi izmenjevalnika toplote, 
ki je posledica trenja znotraj komponent sistema.

Kat. št: 7950024880

15,99 € + DDV

SERVISNI VENTIL KLIME
Jedro ventila Renault Kia/Hyundai 18,5x6,5mm

Kat. št: 007950025410

1,20 € + DDV

OLJE ZA KOMPRESOR 
- PAG 100 UV BARVILO 
250 ML, R134A
 Kakovost izdelka POE ISO 
100 je najvišja raven in 
se uporablja za mazanje 
klimatskega sistema, 
ki deluje z R134a pri 
stopnjah viskoznosti ISO 
36 in ISO 100.

Kat. št: 7950025590

11,75 € + DDV

OLJE ZA KOMPRESOR 
1234YF - SANDEN 
ELEKTRIČNI 
KOMPRESOR 1000 ML
 Kat. št: 7950027090

12,00 € + DDV

OLJE ZA KOMPRESOR 
1234YF – SANDEN 
ELEKTRIČNI 
KOMPRESOR 250 ML
 Kat. št: 7950027090

4,50 € + DDV

OLJE ZA KOMPRESOR 
- PAG 46 R134A

OLJE ZA KOMPRESOR 
- PAG 46 UV BARVILO, 
250 ML, Z  R134A
Z UV barvilom

Kat. št: 007950025570

10,20 € + DDV

PAG ISO 46 1000 ml olje ščiti kompresorje 
pred prezgodnjo obrabo. Omogoča popol-
no mešanje s hladilnim sredstvom na 
voljo v 0,25 l embalaži.

Kat. št: 007935090660

21,00 € + DDV
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CEV KLIME MODRA CEV KLIME RDEČA

2,5 M
Kat. št: 007950013760

18,71 € + DDV

2,5 M
Kat. št: 007950013770

18,71 € + DDV

2,5 M, 1234YF
 1/4'' SAE

Kat. št: 007950024960

18,70 € + DDV

2,5 M, 1234YF
 Kat. št: 007950024950

18,70 € + DDV

4 M
Kat. št: 007950024730

27,19 € + DDV

4 M
Kat. št: 007950024720

27,19 € + DDV

4 M, 1234YF
Kat. št: 007950024965

30,60 € + DDV

4 M, 1234YF
Kat. št: 007950024955

30,60 € + DDV

CEV KLIME RDEČA HP 3M 
Kat. št: 3900056

39,00 € + DDV

CEV KLIME MODRA LP 3M 
 Ž1/4'' x 1/4'' 180d

Kat. št: 3900055

39,00 € + DDV

ADAPTER ZA M 1/4 X M 1/4, 1,5 MM 
Reducir za priklop R134a

Kat. št: 007950026285

3,46 € + DDV

UV BARVILO R134A - 250 ML 
Je mešanica kondenzirane fluorescentne tekočine, ki 
jo lahko vidimo v ultravijolični svetlobi in običajno v 
olju PAG za uporabo v klimatskih sistemih. Za pra-
vilno uporabo UV-sredstva je treba barvilo dovajati 
v notranjost avtomobilske klimatske naprave, da se 
olje pomeša s hladilnim sredstvom v kanalih. Nato z 
ultravijolično žarnico poiščite puščanje v klimatskem 
sistemu. Če kontrast pušča tudi v majhnih količinah, 
to pomeni, da sistem pušča in je zaradi ultravijolične 
svetlobe takoj opazen.

Kat. št: 007935090640

18,00 € + DDV
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NAPRAVA ZA MENJAVO 
ZAVORNE TEKOČINE BF-12
Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo 
zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je 
potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne 
adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni 
tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski 
rezervoar 5-metrska cev, varnostni ventil 3 bar.

Kat. št: 007935016730

199,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO 
ZAVORNE TEKOČINE FB30S
Za 5-30 l posode, 3 tlaki 0,4-3,5 bar, hitro in 
učinkovito delo s fiksnimi tlačnimi stopnjami, ročni 
izbor tlaka med 0,4-3,5 bar. Primerno za vse običajne 
sisteme zavor in sklopk, odvzem uporabljene zavorne 
tekočine, stalni delovni tlak zahvaljujoč elektronski 
regulaciji tlaka EDR, primerno za zavorne tekočine z 
nizko viskoznostjo. Uporabite lahko različne velikosti 
pločevinke zavorne tekočine. Samodejni izklop in 
zvočni opozorilni signal, ko je pločevinka prazna.

Kat. št: 03.9302-3015.4

790,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO 
ZAVORNE TEKOČINE
Za 5 l posode, nastavitev spremenljivega tlaka 0,4-
3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, 
primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, 
pulzirajoči pretok zavorne tekočine.

Kat. št: 03.9302-1502.4

479,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO 
ZAVORNE TEKOČINE
Za 5 l posode, tlak 1,2 bar. Enostaven za uporabo, dve 
stopnji pritiska se izogneta nepravilnim nastavitvam, 
primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, 
impulzni pretok zavorne tekočine.

Kat. št: 03.9302-1500.4

349,00 € + DDV

NAPRAVA ZA POLNJENJE OLJA V 
MENJALNIK Z 20-DELNIM SETOM 
ADAPTERJEV
Idealen za polnjenje menjalnikov, razdelilnih gonil 
in diferencialov različnih proizvajalcev vozil z oljem, 
velika pokritost številnih blagovnih znamk vozil, opti-
malen za ozke prostorske razmere ali težko dostopna 
mesta, vključno s 20-delnim kompletom adapterjev z 
različnimi kotnimi odcepi za strokovno in ekonomično 
polnjenje, vključno s funkcijo povratnega teka za 
težko dostopna mesta, varno stojišče zaradi velikega 
podstavka, posoda z lestvico stanja napolnjenosti, 
preprosta uporaba in velik prihranek časa.

Kat. št: 150.9275

229,00 € + DDV

TEKOČINA ZA ČIŠČENJE AVTOMATSKIH 
MENJALNIKOV, 1 L
Umazanija lahko med mehanskim delovanjem one-
snaži sisteme, negativno vpliva na njihovo delovanje 
in poveča stopnjo okvare komponent. Tekočina se 
uporablja za izpiranje in čiščenje posebej za avto-
matske menjalnike. Posebna uporaba tega sredstva 
se upošteva pri dinamični menjavi olja, pri čemer se 
njegova vsebnost dozira neposredno pred celotnim 
postopkom nanašanja svežega olja na sistem.

Kat. št: 007950025420

12,00 € + DDV

5 litrska embalaža- 007950025430

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V 
AVTOMATSKIH MENJALNIKIH
ATX 180 najvišja stopnja čistosti, brez onesnaženja 
olja, ki ga zagotavljata dve črpalki, ločeni krogi olja 
in samodejni postopek čiščenja, integrirana baza 
podatkov, jasna indikacija kakovosti olja in tlaka olja 
med servisom, natančne tehtnice za količine olja, sa-
modejno preverjanje temperature olja za menjalnik, 
postopek splakovanja se začne samodejno - takoj, 
ko olje doseže pravilno temperaturo, način merilne 
palice - nadomestna metoda menjave olja prek kon-
trolne odprtine, integriran postopek odstranjevanja 
oljne posode in menjave prenosnega oljnega filtra, 
priloženi kompleti 3 setov priključkov, vključen prvi 
zagon in šolanje za delo z napravo.

Kat. št: 1010320002XX

4.650,00 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V 
AVTOMATSKIH MENJALNIKIH
Z 63-delnim polnim setom priključkov, zagotavlja 
popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo 
olja, samodejno zaznava pretok olja, baza podatkov, 
na voljo preko spletnega portala, hitro zagotovi 
podrobne informacije o ustreznih specifikacijah 
vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, 
nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje 
podatkov, natančne tehtnice za merjenje količine 
olja, stekleno okence za vizualni pregled čistoče olja, 
vgrajen tiskalnik, garancija 2 leti, vključen prvi zagon 
in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št: 007935110779

3.250,00 € + DDV

Naprava z malim setom adapterjev - 2.850€ 

MENJAVA OLJA ATF

ZAVORE
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NOSILEC MOTORJA
Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Ima štiri premične 
prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360 
stopinj. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje 
stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost 900 
kg, višina 815 mm, dimenzije podstavka 910 x 840 
mm, vrtenje 360 stopinj, teža 33 kg.

Kat. št: T63005F

139,90 € + DDV

DVIGALO ZA MENJALNIK 
(DIFERENCIAL)
Nosilnost 500 kg, vključno z dodatnim nastavljivim 
nosilcem za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, 
varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska 
kolesa, največja višina 1990 mm, minimalna višina 
1140 mm.

Kat. št: 05.084.05P

189,50 € + DDV

KOMPLET ZA POPRAVILO NAVOJA 
KORITA OLJA, 114-DELNI
Komplet za popravilo navojev vijakov za izpust olja je 
primeren za hitro popravilo navojev izpustnih vijakov 
za olje. Poškodovan navoj se z navojnim svedrom 
vreže na ustrezno velikost. Tako preprečite drago in 
večinoma zapleteno zamenjavo oljnega korita.

Kat. št: BT711300

69,00 € + DDV

ROKAVICE DELOVNE, M, L, XL
Izpolnjuje zahteve EN 388 in EN 
420, zelo dobro prileganje, varen 
in odličen oprijem, dober občutek 
za dotik, zračne, s PU prevleko na 
notranji strani dlani. So iz mikro fine 
pletenine, ščitijo vaše roke pri vseh 
priložnostih. Zelo dobro prileganje, 
omogočajo varen in popoln oprijem. 
Zaradi dobrega občutka za dotik so 
te rokavice primerne za gradbišča, 
obrt, industrijo, prosti čas/dejavnosti 
in veliko ročnih del.

Kat. št: BT156931 / 2 / 3

12,00 € + DDV

STISKALNICA ZA MENJAVO  S 
PEDALOM IN TLAČNO PLOŠČO
Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje 
vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo 
udobno delo, varna montaža in demontaža blažilni-
kov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 
95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje 
za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno 
stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal ter 
tlačna plošča za lažje delo.

Kat. št: 500.8805-1

870,00 € + DDV

STISKALNICA ZA MENJAVO 
VZMETI S PEDALOM

TESTER ZAVORNE 
TEKOČINE FERODO
Zavorne tekočine so močno higroskopne (vsrkajo vlago iz 
ozračja) in posledično se njihovo vrelišče zniža. Cilj je določiti 
točko, na kateri zavre merjena zavorna tekočina. Če se to 
vrelišče zniža pod določeno minimalno vrednost, je treba 
tekočino zamenjati.

Kat. št: FFT100A

149,25 € + DDV

NAPRAVA ZA 
MENJAVO ZAVORNE 
TEKOČINE

KOMPLET ZA 
ZAVORNE KLEŠČE

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje 
vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo 
udobno delo, varna montaža in demontaža blažilni-
kov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 
95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje 
za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno 
stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za 
lažje delo.

Kat. št: 500.8800-2

799,00 € + DDV

Opcijsko dodatna pritisna plošča

Za varno menjavo zavorne tekočine s hkratnim polnjenjem. Napra-
va se upravlja ročno. Črpalko zavorne tekočine črpa v ekspanzijsko 
posodo in tako ustvarja nadtlak v sistemu, kar pomeni, 
da je mogoče zavorno tekočino odvajati v 
zbiralno posodo neposredno pri zavorni čeljusti/
zavornem cilindru kolesa. Rezervoar za 
polnjenje zagotavlja, da se ekspan-
zijska posoda samodejno napolni 
brez prelivanja.

Kat. št: 01453L

129,00 € + DDV

41-delni komplet  za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih 
avtomobilskih znamk, vključno z vretenom, ki se vrti v levo 
in desno. BRILLIANT TOOLS komplet univerzalnih orodje za 
ponastavitev zavornih batov BT701050 je obsežna ponudba za po-
nastavitev zavornih batov vseh običajnih 
avtomobilskih znamk. Priložena vretena, 
ki se vrtijo v levo in desno, orodja za 
ponastavitev zavornega bata pazljivo 
in enakomerno potiskajo bate nazaj. S 
tem se tesnila zaradi neenakomernega 
pritiska ne poškodujejo.

Kat. št: BT701050

119,00 € + DDV

PODVOZJE

OPREMA - DELAVNICA SPLOŠNO
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INDUKCIJSKI GRELNIK ZA 
LEPLJENO STEKLO
Moč indukcijskega grelnika 2.400 W, opremljena z 
induktorjem za odstranjevanje stekel in z gumbom 
za vklop. Primerno za odstranjevanje lepljenega ste-
kla (sprednja, zadnja in stranska stekla, panoramska 
streha …).

Kat. št: 048805

799,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELNIK SET, 
3 INDUKTORJI
2.400 W indukcijski grelec, nastavljiva napetost 
85-265 V, opremljen s standardnim induktorjem 
za vijačne povezave, induktorjem za steklo in 
induktorjem za odstranjevanje nalepk in lepljenih 
delov. Z nožnim daljinskim upravljalnikom. Funkcija 
samodejnega krmiljenja ogrevanja se začne segrevati 
le, če je kovina železna, in prilagodi ogrevalno moč, 
da prepreči pregrevanje materiala. Z vozičkom za 
naprave in pripomočke.

Kat. št: 048775

1.249,00 € + DDV

ODSESOVALEC ZA IZPUŠNE PLINE

DVIGALKA 3000 KG
Višina dviga 80-495 mm, 3000 kg, dimenzije 640 x 
342 x 174 mm, teža 37 kg

Kat. št: 05.084.02L

149,95 € + DDV

DVIGALKA 2000 KG
Višina dviga 135-335 mm, 2000 kg

Kat. št: 1880 BGS

39,99 € + DDV

REGLOSKOP ZA MERJENJE 
SNOPA ŽAROMETOV
Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen, 
led, led matrix (brez calibracije z diagnostiko) in kse-
non žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, 
led in ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna 
tudi jakost svetlobe led in ksenon.

Kat. št: HBA26DL1LX.V

590,00 € + DDV

NAPRAVA ZA PRANJE
Za pranje delov kapacitete 80 l, deluje v zaprtem kro-
gu z zbiranjem tekočine z dna. Opremljen je s črpalko 
pretoka 20 l/min, na katero je priključena gibljiva 
jeklena cev, ki se po nastavitvi ne deformira. Izpust 
cevi je usmerjen na območje očiščenega predmeta, 
zapremo pokrov in počakamo na rezultat. Pralni 
stroj ima polico, na katero lahko postavite posodo 
za uporabljene čistilne tekočine. Dovoljena količina 
čistilnega sredstva je 50 l.

Kat. št: T06220

139,90 € + DDV

ODSESOVALEC ZA IZPUŠNE 
PLINE
Extractor 2000 mobilni odjem plina za avto, kombi 
tovornnjak. Sesalna zmogljivost 2000 mc/h, moč 
motorja 1,1 kw, največja višina (od središča šobe) 650 
mm, najmanjša višina (od šobe), 350 mm, Ø šoba 
235 mm, Ø plinska cev 152 mm, dolžina gibljive cevi 
10 mt, cevi 150°C.

Kat. št: 03.032.01

749,00 € + DDV

Dolžina 10 m, 200°C, premer 100 mm. Z 
vzmetnim navijalcem in motorjem moči 0,5 kW, 
dodatno GRNK160100 (112,00 EUR), gumijasta 
šoba s sesalnim premerom 6,3«, cevna spojka s 
popolnoma tesnim zapiralnim ventilom in dovod 
sonde za C.O. test. Ta model ima pritrdilno 
sponko iz kaljenega jekla z vulkaniziranim 
koncem, kar preprečuje poškodbo izpušne cevi 
avtomobilov.

Kat. št: GMRF10010

1249,00 € + DDV

Montaža ni zajeta v ceno naprave.

OPREMA - INDUKCIJSKI GRELCI
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INDUKCIJSKI GRELEC 3.7 KW, 
VODNO HLAJEN
Zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla, oz. aluminija, 
opremljen z enoto za hlajenje tekočine v nekaj minutah segreje 
kovinske dele brez prekinitve. Je bistven pri sprostitvi krmilne 
zanke, odstranitvi vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitvi 
zarjavelih vijakov, sprostitvi krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, 
sprostitvi zagozdenih pogoskih gredi v pestu in odstranitvi izpušnih 
cevi. Visoke zmogljivosti ogrevanja, visoka varnost, prihranek časa, 
takojšnje ogrevanje brez plamena, možnost dela v bližini kablov, 
cevi ali drugega dela, občutljivega na toploto, udobno za uporabo, 
funkcija PFC.

Kat. št: 58583

2.090,00 € + DDV

3700W, nastavljivo po korakih 250W. Segrevanje okrog 800 ° C:

POHIŠTVO ZA DELAVNICE
Na voljo različni sistemi in 
sestavi pohištva ter omar 
za vašo delavnico. Sestavi-
te si svojo kombinacijo.

Kat. št: Po naročilu

BATNI KOMPRESOR 270 L, 11 BAR
Dvovaljna, dvostopenjska črpalka, cilindri iz sive 
litine, jermenski pogon s kovinsko zaščito prenosa, 
hladilnik zraka, direktni priklop na tlačno posodo, 
“Condor” tlačno stikalo, regulator izhodnega tlaka z 
manometrom  in dvema hitrima spojkama, sesalni 
pretok 670 l/min, moč motorja 4 kW.

Kat. št: E 692/11/270

849,00 € + DDV

BATNI KOMPRESOR 50 L, 8 BAR
Enovaljna kompresorska črpalka, cilindri iz sive litine, 
direktni pogon, regulator izhodnega tlaka z mano-
metrom in hitro spojko, tlačna posoda prostornine 
50 l z izpustom kondenzata, ročica velikega zadnjega 
kolesa za lažji transport, sesalni pretok 227 l/min, 
moč motorja 1,5 kW (230 V).

Kat. št: E 243/8/50

139,99 € + DDV

STISKALNICA, 50 TON

STISKALNICA, 30 TON
Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle, 
kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160 
mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna 
razdalja 820 mm, pnevmatsko-hidravlična črpalka, tudi z 
ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža 
150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko 
nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.

Kat. št: 03.031.32LT

690,00 € + DDV

VARILNI APARAT M3 AUTO ENOFAZNI, 
3 VARILNE PIŠTOLE

INDUKCIJSKI GRELEC 5 KW, 
VODNO HLAJEN
Kat. št: 055599

2.499,00 € + DDV

5000 W, nastavljivo po korakih 500 W, segrevanje okrog 1000 °C

T3 GYS AUTO je 400 V varilni stroj MIG-MAG s pištolskimi priključki, 
priporočljiv za varjenje jekla, nerjavečega jekla, aluminija in za trdo 
spajkanje jekla z visoko natezno trdnostjo z žicami CuSi iCuAl (idealen 
za popravila karoserije). Sinergijski način - naprava določi optimalno 
hitrost žice glede na izbiro vrste in premera žice ter varilnega toka. 
Dve standardni pištoli z koluti ø200 mm in ø300 mm v napravi ter   
ena pištola z vgrajenim kolutom ø100 mm omogočajo delovanje s 
tremi različnimi debelinami, vrste žic pa pomenijo znaten prihranek 
časa. Premer žice 0,6-1 mm. Funkcija shranjevanja zadnjih delovnih 
nastavitev za vsako pištolo posebej.

Kat. št: 032958

1.695,00 € + DDV

Omejena zaloga

Zmogljiva pnevmohidravlična stiskalnica za profesionalno 
uporabo. Trdna in stabilna konstrukcija in je opremljena z 
manometrom. Stiskalnica je enostavna za uporabo, zanesljiva 
in vzdržljiva. Tlak 50 ton, višina z manometrom 1730 mm, 
delovno območje 0-1010 mm (celoten razpon od zgornjega 
dela bata do popolnoma spuščene delovne police), notranja 
delovna širina 685 mm (merjeno med notranjo stranjo droga), 
premer luknjača (delovna batnica) 49 mm, hod bata 175 mm, 
glicerinski manometer graduiran v tonah, zunanje mere širina 
1135 mm, višina 1730 mm.

Kat. št: T61250Pb

1.099,00 € + DDV

OPREMA - DELAVNICA SPLOŠNO
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DIAGNOSTIČNA NAPRAVA 
NAVIGATOR NANO S, 
PROGRAMSKA OPREMA 
IDC5, 1-LETNA NADGRADNJA
Navigator NANO S je vmesnik za vozila najnovejše 
generacije podjetja TEXA, ki vam omogoča izvajanje 
vseh vrst diagnostike na avtomobilih, lahkih dostav-
nikih, motociklih, skuterjih in štirikolesnikih.

Preverite pri GMT prodajni ekipi

POSEBNA PONUDBA

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA 
NAVIGATOR TXT MULTIHUB

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA 
BOSCH KTS 560

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA FOXWELL I80MAX
Novo izdani Foxwell i80Max z večopravilnim operacijskim sistemom Android 8.1, 10,1-palčnim LCD zaslonom 
na dotik, hitrim štirijedrnim procesorjem, obsežno pokritostjo in diagnostiko na ravni OE je zgrajen za 
maksimalno udobje in učinkovitost med diagnosticiranjem in servisnim delom. Pokriva preko 90 evropskih, 
azijskih in ameriških znamk vozil. Zaslon z diagonalo 10,1” barvni LCD zaslon, 1920 x 1200 slikovnih pik, 
občutljiv na dotik z rokavicami, operacijski sistem Android sistem, štirijedrni procesor, 1,8 GHz, pomnilnik 
2 GB, trdi disk SSD 64 GB, komunikacijski vmesnik WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n brezžični LAN, micro USB 2.0 
OTG, USB 2.0 HOST standard, Bluetooth 4.0 (10–20 m), HDMI, kamera 13 milijonov slikovnih pik nazaj, z 
LED svetilko, baterija 10000mAh/3,7V, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 12V/3A DC napajalnika.

Kat. št: FOXWELL i80Max
3 letna-brezplačna nadgradnja

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA FOXWELL I70PRO
Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z 
nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično osebje zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in natančnostjo ter 
pripravi izčrpna, strokovna poročila. Zaslon z diagonalo 8«, barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na dotik z 
rokavicami, operacijski sistem Android, štirijedrni procesor, 1,3 GHz, pomnilnik 2GB DDR3L, trdi disk SSD 32GB, komunikacijski 
vmesnik, vgrajen WIFI 802.11 b/g, brezžični LAN mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST, standard Bluetooth 4.0 (10-20 m), HDMI, 
kamera s 5 milijoni slikovnih pik obrnjena nazaj, baterija 8000 mAh, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 5 V AC/DC 
napajalnika.

Kat. št: FOXWELL i70Pro
3-letna brezplačna nadgradnja

NOVO

NOVO

Napredni vmesnik modula, ki je popolnoma skladen 
s PassThru, omogoča preprosto reprogramiranje pro-
gramske opreme proizvajalca vozil ter možnost izvedbe 
vzporedne diagnostike – modul lahko komunicira z 
do tremi vmesniki CAN in K-Line istočasno – kar po-
meni, da bodo vaši postopki hitrejši in produktivnejši. 
Povečuje učinkovitost diagnostike v svoji profesio-
nalni delavnici. Diagnoza ECU in merilna tehnologija 
(enokanalnimultimeter) z ISO, CAN in SAE protokol 
- diagnostični kabel OBD - Bluetooth adapter, na voljo 
bogata programska oprema ESItronic.

Kat. št: 0684400560

1.699,00 € + DDV

Vmesnik uporablja napredno povezljivost, mehanikom z veliko prilagodljivostjo in hitrostjo omogoča 
delo na vseh vrstah vozil. Orodje komunicira z zaslonsko enoto prek modula Wi-Fi za diagnosticne ope-
racije, ki uporabljajo standard CAN, CAN FD in DoIP. Omrežni kabel (Ethernet) je rezerviran za operacije 
DoIP (ISO13400), Bluetooth modul za konvencionalne diagnoze, USB vtičnica za vse vrste diagnoz, 
vključno s Pass-Thru (SAE J2534-1 in SAE J2534-2). Opremljen je z operacijskim sistemom Linux, ki mu 
omogoča veliko uporabnost in možnost razvoja ter prilagajanja novim funkcijam 
v prihodnosti. Poleg tega Linux izboljša svojo informacijsko varnost 
in učinkovitost zaradi komunikacije v pametnem načinu. Vmesnik 
samodejno preklopi kanale glede na dinamiko delavnice in vrste 
diagnoze ter vedno izbere najboljšo povezavo, ki je na voljo brez 
posredovanja mehanika. Ohišje je odporno na vodo, prah, udarce, 
vgrajen ekran pa prikazuje napetost na vozilu in status povezave.

Kat. št: D155A0

1.492,50 € + DDV

OPREMA - DIAGNOSTIKA
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POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 102.12 HF
Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik, ki 
lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja 
popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan 
za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V 
baterije (svincena kislina/AGM/gel) od 20 do 1200 
Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za 
vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodite v 
stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljivim 
največjim tokom.

Kat. št: 029606

549,00 € + DDV

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 123.12 CNT

POLNILEC, VZDRŽEVALEC 
AKUMULATORJA BAT-5, 12 V, 5 A, 140 AH
Kompakten polnilnik baterij z mikroprocesorjem in 
inteligentno funkcijo polnjenja, ki zaradi odličnega 
delovanja zagotavlja profesionalno obnovo baterije.

Kat. št: 007935660400

39,99 € + DDV

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 103.24 CNT
Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. 
Polnilnik z invertersko tehnologijo. USB povezljivost 
omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V 
svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagno-
stika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi 
diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenza-
cijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstav-
nega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. 
Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, 
oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in 
stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, 
polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 
V. Prisotni funkciji «Auto-Detect» in «Auto-Restart».

Kat. št: 025684

694,50 € + DDV

TESTER AKUMULATORJA S 
TISKALNIKOM BAT EXPERT PRO
Univerzalni tester za testiranje stanja akumula-
torja in z njim povezanih delov, kot sta alternator 
in zaganjalnik. Nadzira tudi padce napetosti, ko 
je akumulator pod obremenitvijo zaganjalnika in 
drugih naprav, ki se uporabljajo med vožnjo vozila 
(grelnik stekel, luči ...). Vsi testi se lahko izvedejo 
na baterijah gel, AGM (samodejno polnjenje), 
VRLA (polavtomatsko polnjenje), SLI (standar-
dno) in Start & Stop. Vklopni tok se lahko dobavi 
v skladu z enim od naslednjih standardov: SAE, 
EN, IEC, DIN in JIS.

Kat. št: 007950006900

189,00 € + DDV

I-BAT TESTER AKUMULATORJA, 
ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

ADASHAYNES PRO AUTODATA

Kat. št: 009999269500

590,00 € + DDV

Preizkus akumulatorja, zmogljivosti polnjenja in 
vrednosti padca napetosti, opremljen s komunikacijo 
Bluetooth. Univerzalni tester, ki vam omogoča 
preverjanje stanja same baterije in njenih kom-
ponent - alternatorja in zaganjalnika. Prav tako je 
mogoče preveriti padce napetosti pod obremenitvijo 
zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo 
med vožnjo (ogrevanje oken, luči...). Naprava 
deluje s sistemoma Android in IOS, tako 
da vizualizacija poteka na tabličnem 
računalniku ali pametnem tele-
fonu, nato pa je mogoče ustvariti 
bazo podatkov ali natisniti poročilo.

Kat. št: 007950007150

99,50 € + DDV

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z 
invertersko tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski 
standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostič-
nimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za 
vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje 
za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, 
diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila 
v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja 
kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov 
razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje nape-
tosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter 
+ akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva 
napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo 
med 85 in 265 V. Prisotni funkciji «Auto-Detect» in 
«Auto-Restart».

Kat. št: 025677

699,50 € + DDV

Enoletna naročnina za tehniče in-
formacije za osebna vozila  (opcija 
tovorni program). Sistem vsebuje 
informacije o identifikaciji vozila, 
rednih pregledih, informacijah o 
izvedenih prilagoditvah, mazivih 
in tekočinah, tehničnih podatkih o 
motorju in njegovih prilagodi-
tvah, tehničnih risbah, enotah 
za krmiljenje motorja, lokacijah 
komponent in drugo.

Kat. št: 099992670300

399,00 € + DDV

RCCS 2 z menljivimi tablami in 
RCCS 3 z monitorjem je rešitev 
TEXE za nastavitev radarjev, 
lidarjev, kamer in senzorjev preko 
digitalne predstavitve plošč. Opre-
mljen je s 75-palčnim zaslonom 
HD, ločljivostjo 4K, ki vedno 
ponuja optimalen zaslon in 
ustreza razmerju 1:1 v skladu s 
specifikacijami tabel vsakega 
proizvajalca. Ne deformira ali spre-
minja velikosti slik.

Od 5.990,00 € + DDV

PROGRAMSKA OPREMA 
IDC5
IDC5 je zadnja generacija TEXA-jevega 
znanega operacijskega sistema in še en 
korak naprej v pomoč tehnikom. Zahvalju-
joč večjim izboljšavam kode je novi sistem 
hitrejši kot kadarkoli prej in zagotavlja 
takojšnjo komunikacijo z nadzornimi 
enotami vozila. Grafični vmesnik IDC5 je 
zasnovan tako, da spominja na najnovejše 
potrošniške aplikacije ter poenostavlja in 
omogoča različne korake v postopkih vzdrževanja.

Kat. št: P12910

750,00 € + DDV

OPREMA - POLNILCI AKUMULATORJEV, BOOSTER, PRIBOR
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BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600
Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov (bencin-
skih ali dizelskih), 12V DC napajanje, kompakten in 
lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija notranjega testerja 
baterije, označuje stanje napolnjenosti, z 3 LED 
diodami za optimalno uporabo. Zmogljiva integrirana 
baterija 22 Ah, s katero postane GYSPACK 600 
zelo uporaben prenosni 12 V napajalnik za številne 
električne naprave.

Kat. št: 027336

96,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, 140 AH, 4500 A
Naprava, ki temelji na super kondenzatorjih, brez 
klasičnih baterij. Izredno visok izhodni tok, kratek čas 
polnjenja in trpežni, dolgotrajni, zmogljivi konden-
zatorji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, so nedvomno 
značilnosti, ki jih ne more doseči nobena klasična 
naprava z vgrajeno baterijo, dovzetno za nepovratno 
izpraznitev.

Kat. št: 007936311000

395,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, MINI NOMAD PRO 700
2000 A, 600 A, USB, lithium, 6 Ah. 
Vgrajena litijeva baterija, ki ima izje-
mno razmerje med močjo in velikostjo 
za zagon 12 V bencinskih in dizelskih 
motorjev. Zagonski tok maksimlano 
1500 A, LED lučka, USB priklop 2 x 2,1 
A in 1 x 10 A (za napajanje elektron-
skih naprav).

Kat. št: 027510

135,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, MINI NOMAD POWER 20
6 Ah, 900 A, 350 A, USB, lithium. 
Vgrajena litijeva baterija za napa-
janje elektronskih naprav in zagon 
12 V vozil, oz. motociklov. Zagonski 
tok maksimalno 700 A, LED lučka, 
USB priklop 2 x 2,1 A (telefoni, 
tablice), 1 x 3,5 A (prenosni raču-
nalnik) in 1 x 10 A (TV, ventilator, 
hladilnik).

Kat. št: 026629

99,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJEV, BATIUM 15.24
6 - 12 V, 24 V, 35 - 225 Ah, z avto-
matskim polnjenjem, 50 % krajši čas 
polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi 
polnilniki. Batium zagotavlja izjemno 
hitro in varno polnjenje ter konstantno 
povprečen tok med »boost« fazo. 
Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost 
vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). 
Nenehno analizira stanje baterije in 
uravnava polnjenje glede na potrebe 
baterije. Globoko izpraznjene baterije, 
ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko 
imele napetost do 1V.

Kat. št: 024526

129,90 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJEV, BATIUM 7.12

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 121.12 CNTPOLNILEC AK. GYSFLASH PRO 101.12 CNT
Ležeča izvedba, močan polnilnik 
100 A z invertersko tehnologijo, 
v robustnem in gumijasto 
zaščitenem ohišju. Zagotavlja 
visoko stabilnost 12 V napetosti 
svinčenih in litijevih baterij 
(litij - ionski standard + litij - fer 
fosfat) pri izvajanju diagnostične 
funkcije na vozilu.

Kat. št: 026988

555,00 € + DDV

230 V, 105 W, za 6 - 12 V, za akumulatorje 
od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/
AGM/VRLA/LIQUIDE. Pametni polnilnik 
z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira 
stanje baterije in uravnava polnjenje glede 
na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % 
polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. 
Zaščita elektronike vozila - ni potrebe 
po izklaplanju akumulatorja. Batium 
lahko obnovi sulfatirane baterije, ki 
jih ni mogoče ponovno napolniti z 
normalnim polnjenjem.

Kat. št: 024496

89,90 € + DDV

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško teh-
nologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zago-
tavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih 
baterij (litij-ionski standard + litij - fer fosfat) med izvaja-
njem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši 
cikli polnjenja in vzdrževanja za najsodob-
nejše akumulatorje v vozilu USB, vrata 
za popolno prilagodljivost, polnjenje 
polnilnega programa, shranjevanje 
zgodovine polnjenja, priključitev doda-
tnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, 
čitalnik črtne kode ...).

Kat. št: 026971

639,00 € + DDV
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LOVILEC OLJA, 80 L
Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, 
teža 25 kg, dovod zraka za ¼ », vhodni zračni tlak 
0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za 
lovljenje olje.

Kat. št: 007935017095

185,00 € + DDV

LOVILEC OLJA Z MERILNO 
POSODO 80 L
Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu 
pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo 
olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega 
jekla, znotraj katere se premika gumijasta membra-
na, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju 
notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka 
naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo 
tekočine je potreben samo en tehnik.

Kat. št: 007935016720

209,00 € + DDV

LOVILEC OLJA, 80 L, Z 
ASPIRATORJEM
Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne 
dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po 
dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan 
tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo 
(temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 
2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št: 007935016710

189,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, 
PNEVMATSKA ZA SOD
Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo 
maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. 
Za sod 20 - 60 kg, črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, 
pištola z adapterjem, cev 2 m.

Kat. št: 007935017140

286,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, 
PNEVMATSKA
Črpalka je namenjena predvsem za uporabo v 
delavnicah in zagotavlja enostavno uporabo, saj vam 
omogoča prilagajanje količine in stopnje dovajanja 
maziva vašim potrebam, doziranje tudi majhnih 
količin brez velikega napora. Kapaciteta rezervoarja 
13 kg / 22,66 lbs, premer cevi: ¼ palca, 2,5 m dolžine, 
delovni tlak: 80-115 psi (6-8 kg / cm²), razmerje 50:1, 
izstopni tlak olja 4285-5715 psi (350-400 kg / cm², 
pretok 400-600 g/min.

Kat. št: 007935017130

227,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, ROČNA 
Zagotavlja preprosto uporabe, kar omogoča prilago-
ditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim tre-
nutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne 
količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 
13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm²), 
izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg / cm²). Izdatki 
odvisni od frekvence delovanja vzvoda.

Kat. št: 007935017125

140,00 € + DDV

BOOSTER, 12/24 V, STARTPACK 
Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, 
z dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 
22 Ah zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za 
pogon vozil od osebnih avtomobilov do tovornjakov 
in avtobusov. 12 V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni 
samodejni polnilnik zagotavlja hitro polnjenje not-
ranjih baterij, bakreni kabli 2 x 1,80 m, Ø 25 mm², 
izolirane 600 A spone. Zvočni alarm v primeru 
napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC napajanje 
prenosnih naprav.

Kat. št: 025448

289,90 € + DDV

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 750
750 A / 1450 A /2500 A, vgrajena AGM baterija s 
spiralnimi celicami s kapaciteto 28 Ah. Namenjen av-
tomobilom in kombijem, avtodomom z bencinskimi 
in dizelskimi motorji (največji tok 1.750 A). Primerno 
kot 12 V vir energije za različne naprave, z integrirano 
LED lučko (7 x 3,6 W). Z avtomatskim notranjim 
polnilnikom baterij in vgrajenim polnilnim krogom, 
bakreni kabli 2 x 1,30 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A 
spone. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti.

Kat. št: 026179

259,00 € + DDV

OLJNA OPREMA
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ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE, 12 V
Maksimalen pretok približno 0,2 l /min, idealna opre-
ma za hitro in čisto menjavo olja ali črpanje diesel 
goriva. deluje tako, da povežete krokodilske sponke 
na 12 V avtomobilski akumulator, odstrani lahko do 
100 %, ni primeren za gorivo in druge lahko vnetljive 
tekočine ter vodo.

Kat. št: 99910 BGS

29,00 € + DDV

ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC
Primerna za sode 60 / 200 / 220 l, za tekočine 
AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetro-
branskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske 
kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, 
pretok 20 l / min, priklopna sesalna cev 350 - 980 
mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od 
-5 do 45 °C, glavni materiali polipropilen, polietilen, 
fluor elastomerna tesnila.

Kat. št: 8332

49,00 € + DDV

ROČNA ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA
Črpalka s kapaciteto 16 l / min, sesalna cev s telesko-
pom do 1200 mm, primerna za sod s prostornino: 60 
/ 200 / 220 l.

Kat. št: 007935016780

18,50 € + DDV

ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1
Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezer-
voarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. 
Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Pri-
merna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti 
zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.

Kat. št: 007935017110

145,00 € + DDV

VOZIČEK ZA SOD OLJA, 
200 L, S ČRPALKO
Voziček 180 - 200 L s črpalko 5:1 in elektronsko pišto-
lo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov 
z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno 
varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in 
visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta 
kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z 
vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten 
postopek.

Kat. št: 007935016760

419,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA
Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev 

Kat. št: 007935016830

45,00 € + DDV

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in 
avtomatskim ventilom

Kat. št: 007935017815

74,00 € + DDV

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, 
pomnilnikom in avtomatskim ventilom, 
pred-izbiro količine

Kat. št: 007935017825

129,00 € + DDV



PRIČAKUJEMO VAS V GMT
POSLOVALNICAH PO VSEJ SLOVENIJI!

PE Lendava / Kolodvorska ulica 5b / 02 574 23 55

PE Beltinci / Panonska ulica 3a / 02 530 10 48

PE Murska Sobota / Tišinska 29k / 02 530 10 30

PE Gornja Radgona / Partizanska ulica 48 / 02 564 20 90

PE Ormož / Hardek 44c / 059 940 628

PE Ljutomer / Industrijska 5 / 02 584 95 20

PE Lenart / Kraigherjeva ulica 18 / 02 72 95 890

PE Maribor / Minařikova ulica 5 / (0)2 462 56 25

PE Maribor – Jadranska / Jadranska 25 / 02 330 42 80

PE Radlje ob Dravi / Koroška cesta 65 / 08 205 33 75

PE Rogaška Slatina / Kidriceva ulica 33 / 03 819 08 20

PE Slovenj Gradec / Pohorska cesta 17 / 02 882 13 40

PE Mozirje / Šolska ulica 10 / 03 839 25 80

PE Velenje / Stari trg 22 / 03 898 72 50

PE Celje / Gaji 36 / 03 426 42 60

PE Vrhnika / Sinja Gorica 107b / 01 750 27 41

PE Grosuplje / Adamiceva cesta 3b / 01 893 82 92

PE Zagorje ob Savi / Kopališka ulica 2 / 03 566 16 01

PE Kocevje / Reška cesta 13 / 01 893 82 90

PE Lesce / Alpska cesta 37a / 04 531 81 58

PE Lesce / Alpska cesta 43 / 04 537 90 00

PE Nova Gorica / Kromberk, Industrijska cesta 1e / 05 373 49 05

PE Ptuj / Ob Dravi 3a / 02 330 42 87

PE Slovenska Bistrica / Žolgarjeva 12 / 02 600 10 41

PE Kranj / Ulica Mirka Vadnova 19 / 04 235 47 00

PE Kamnik – Šmarca / Kamniška cesta 19 / 01 / 839 78 91

PE Ljubljana – Stegne / Stegne 31 / 01 583 03 30

PE Ravne na Koroškem / Koroška cesta 7 / 02 821 53 50

PE Ivancna Gorica / Mlešcevo 1a / 01 787 73 33

PE Novo mesto / Podbevškova ulica 5 / 07 393 51 70

PE Špan Brezovica / Tržaška 547 / 01 365 54 91

PE Idrija / Arkova ulica 13 / 05 373 40 43

PE Postojna / Reška cesta 2 / 05 66 25 886

PE Sežana / Na Lenivec 7 / 05 734 14 14

PE Koper – Sermin / Sermin 71f / 05 66 25 880

PE Izola / Prešernova cesta 2a / 05 640 13 79

www.gmt.si
KLICNI CENTER GMT

080 12 12

CEV ZA OLJE Z 
NAVIJALCEM
Vrtljiv do 110° 1/2«, cev 15 m, ma-
ksimalno 138 bar, za motorno olje 
ali vodo, avtomatsko zaklepanje 
cevi, montaža na steno ali strop.

Kat. št: 10600I

229,00 € + DDV

CEV ZA OLJE Z 
NAVIJALCEM
Priklop 1/2«, cev 10 m

Kat. št: 10400I

169,00 € + DDV

LOVILEC OLJA ZA SOD
Pocinkano jeklo, trdna vroče pocinkana mreža, pri-
merno za shranjevanje dveh 220 l oljnih sodov, mere 
1200 x 800 x 325 mm, teža 67 kg.

Kat. št: 03.036.31

229,00 € + DDV

LOVILEC OLJA PVC 
Za 2 x 200 l ali 4 x 60 l sode

Kat. št: 007935011040

160,00 € + DDV


