
CATALOG
ECHIPAMENTE SERVICE



suntem în serviciul 
şi service-ul 

dumneavoastră 

din 1994!

Toate preţurile prezentate în acest catalog sunt preţuri promoţionale!

CINE SUNTEM NOI ?
Novatech este cea mai experimentată companie din România ce oferă echipamente şi servicii pentru industria auto. Din 1994 şi până în 
prezent, am crescut constant numărul producătorilor pe care îi reprezentăm în România, reuşind să acoperim o gamă completă de 
echipamente necesare într-un service de autoturisme sau autovehicule grele. 

Primii 15 ani au însemnat o creştere constantă a cifrei de afaceri. Următorii 5 ani ne-am concentrat pe efi cientizare, fără însă a uita 
promisiunile făcute clienţilor în perioada foarte bună pe care piaţa auto a traversat-o în anii 2000. Am menţinut o echipă de top pentru a 
acorda suport clienţilor la fel de rapid şi profesionist ca în trecut. Anul aniversar 2014 a însemnat pentru noi o creştere de 50% a cifrei de 
afaceri faţă de anul anterior, lărgirea echipei, adăugarea unor producători europeni importanţi între furnizorii noştri şi nu în ultimul rând, 
implementarea unui nou sistem informatic integrat. 

Novatech înseamnă oameni. Ne-am format în 20 ani de lucru împreună. Avem un departament tehnic în permanent contact cu noile 
evoluţii tehnologice şi o echipă de vânzări experimentată, cu pregătire tehnică de specialitate. Întreaga echipă Novatech înţelege că 
priorităţile clienţilor noştri sunt mai importante ca ale noastre. De aceea ne măsurăm întotdeauna succesul prin succesul clienţilor noştri. 
Dezvoltarea noastră continuă se bazează pe respect faţă de client şi pe calitatea serviciilor. Credem cu tărie în parteneriatul pe termen lung 
cu clienţii noştri, cărora le oferim produse de calitate şi servicii de nivel ridicat. 

MISIUNEA NOASTRĂ
Misiunea Novatech este de a oferi clienţilor o soluţie integrată în domeniul echipamentelor de service, acoperind efi cient nevoile oricărui 
investitor în domeniul producţiei, distribuţiei sau reparaţiilor de autovehicule. 

VIZIUNEA NOASTRĂ
Să devenim furnizorul numărul 1 la nivel naţional în domeniul soluţiilor profesionale de echipare service, folosind la maxim experienţa 
acumulată în cei 20 ani de existenţă. 

VALORILE PE CARE NE BAZĂM
Responsabilitate şi competenţă în recomandările făcute clienţilor. 
Concentrare pe efi cienţă şi productivitate. 
Experienţă îndelungată şi inovare continuă. 
Spirit de echipă şi iniţiativă. 
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MECANICĂ
Elevator cu 2 coloane

Elevator cu 4 coloane

SF 5508i SF 6352i

Capacitate (t) 3 3,5

Motor (kW) 2,2 2,6

Alimentare (V) 400 400

Lungime platforme (mm) 1320-1730 4600

Înălţime de ridicare (mm) 1825 2085

Lăţime platforme (mm) 510 615

Montare Încastrată Încastrată

Cric de canal  Inclus

PREȚ 4199 € 9999 €

SDE 5.337W SDH 370.42 LIK SDH 370.50 LIK 

Sarcină maximă (tone) 3,2 4,2 5

Înălţime de ridicare (mm) 2035 2005 2000

Înălţime de preluare 95-135 95-135 100-140

Timp de ridicare / coborâre (aprox) (sec) 40 45 45

Dimensiuni braţe lungi (mm) 930-1500 725-1435 725-1435

Dimensiuni braţe scurte (mm) 460-880 725-1435 725-1435

Lăţime interioară (mm) 2500 2670 2670

Lăţime totală (mm) 3140 3406 3406

Înălţime coloană (mm) 2640 5000 (cu extensia VAR 5000) 5000 (cu extensia VAR5000/50) 

Motoare (kW) 2 x 2,2 1 x 2,6  1 x 2,6  

Alimentare (V) 400 400 400

Sincronizare Electro-mecanică Mecanică cu cabluri de sincronizare Mecanică cu cabluri de sincronizare

PREȚ 2299 € 3699 € 4499 €

MECANICĂ

Aparat ce permite operaţiuni de verifi care a geometriei extrem de rapid. Se poate evita compensarea bătăii jantei deoarece este echipat cu 
cleme în 3 puncte cu prindere rapidă (pe anvelopă). Senzori cu camere fi xe. Datorită faptului că montarea capetelor de măsură se face pe elevator, nu este necesară 
păstrarea unei distanţe minime în faţa acestuia. Aparatul poate fi  utilizat pe orice tip de elevator cu 4 coloane sau foarfecă (pregătit pentru geometrie) și poate 
compensa automat micile diferenţe de planeitate. În completul de livrare sunt incluse PC, monitor, tastatură, imprimantă.

SQ 406E SQ 501E 

Lungime utilă platforme (mm) 5100 5700

Sarcină maximă (tone) 4 5

Lungime totală (mm) 6318 6670

Lăţime între coloane (mm) 3000 3000

Înălţime de ridicare 1965 1915

Cric manual suspendare punte Inclus Inclus

Putere motor (kW) 2,6 2,6

Alimentare (V) 400 400

Necesar aer (bar) 6-12 6-12

PREȚ  5999 € 6499 €

ARP 3DHP.B

Ţinte 3DT® semisferice Patentate

Capete de măsură cu camere de înaltă rezoluţie Patentate

Cleme rapide în 3 puncte de prindere pe roată 8-24" 

Unitate control cu PC, monitor 22", tastatură, 
imprimantă și încărcător baterie 

Inclusă

Platouri rotative faţă cu plăci de "umplere" Incluse

Blocator pedală și volan Incluse

Transmisie între capete de măsură și unitatea centrală Bluetooth

Afi șaj digital pe capetele de măsură Incluse

Repetitoare pe capetele de măsură pentru cădere
și convergenţă

Incluse

Bracaj la 20° Electronic

Bază de date peste 90000 vehicule

Update Via internet

Suporţi prindere camere pe elevator Incluși 

PREȚ 12999 €

Active 8 WS

Tehnologie - 4 capete de măsură 8 CCD 

Afi șare grafi că  pe monitor 17"

Software Limba română

Bracaj electronic 20 grade 

Tastatură cu funcţie de telecomandă pe capetele de 
măsură 

Da

Repetitoare cu LED pentru capetele de măsură spate Da

Sistem rapid de încărcare al capetelor Montat pe cabinet

Transmisie între unitatea centrală și capete măsură faţă Bluetooth 

Transmisie între capete măsură faţă și spate IR 

Bază date Inclusă

PREȚ            6299 €

ML 1800 R

Tehnologie - 4 capete de măsură 8 CCD 

Afi șare grafi că  pe monitor 17"

Software Limba română

Bracaj electronic 20°

Tastatură cu funcţie de telecomandă pe capetele de măsură Da

Sistem rapid de încărcare al capetelor Montat pe cabinet

Transmisie între unitatea centrală și capete măsură faţă Radio sau opţional cablu

Transmisie între capete măsură faţa și spate IR 

Bază date 
Inclusă (direct de la 

fabricant)/55 fabricanţi

PREȚ 7499 €

SDE 5.337W - Elevator 2 coloane, 2 motoare, sincronizare electro-mecanică cu braţe asimetrice, piuliţe portante din bronz. 
SDH 370.42 LIK / SDH 370.50 LIK - Elevator electro-hidraulic cu 2 coloane, cu supapă de control a coborârii, blocaje mecanice în poziţia de lucru şi supraînălţare 
pentru vehicule utilitare. Braţele faţă sunt în 3 trepte, iar cele spate în 2 trepte.  

SF 5508i - Elevator dublu foarfecă cu platforme 
extensibile, cu sistem de sincronizare hidraulic și 
sistem de autolubrifi ere a bolţurilor.

SQ 406E - Elevator cu platforme pregătite pentru geometria roţilor cu locașe faţă pentru platourile rotative și plăci de compensare spate 
integrate. Blocarea platformelor în poziţia de lucru se efectuează cu clicheţi acţionaţi pneumatic. Lungimea platformelor permite utilizarea elevatorului și la vehicule 
lungi (utilitare).
SQ 501E - Elevator cu platforme lise pentru operaţiuni de mentenanţă și reparaţii la vehiculele lungi. Blocarea platformelor în poziţia de lucru se efectuează cu clicheţi 
acţionaţi pneumatic.

Active 8 WS - Aparat pentru verifi carea 
și reglarea geometriei roţilor dotat cu 4 
capete și 8 CCD de înaltă rezoluţie. Aparatul 
se utilizează extrem de ușor datorită 
software-ului intuitiv cu prezentări grafi ce. 
Accesul la funcţiile aparatului se poate face 
de la oricare din capetele de măsură prin 
intermediul tastaturii cu 4 butoane. LED-urile 
repetitoare montate pe capetele din spate 
permit reglajul fără a fi  necesar a vizualiza 
monitorul. În completul de livrare sunt incluse 
PC, monitor, tastatură, imprimantă.

ML 1800 R - Aparatul este ideal pentru 
verifi carea și reglarea geometriei roţilor la 
orice tip de vehicul de pasageri și utilitare 
ușoare. Datorită tehnologiei cu camere CCD 
20°, este posibil a efectua bracajul la 20° 
fără utilizarea platourilor electronice şi un 
ampatament de maxim 6 metri. 
Baza de date conţine peste 20000 vehicule 
de la 55 fabricanţi. Update-ul este posibil 
via Internet. Pe parcursul măsurătorii sunt 
afi şate animat sau prin desene punctele de 
reglare. În completul de livrare sunt incluse 
PC, monitor, tastatură, imprimantă.

Elevator tip foarfecă

Aparat 3D pentru verifi carea și reglarea geometriei roţilor la autovehicule 

Aparat pentru verifi carea și reglarea geometriei roţilor

Aparat pentru verifi carea și reglarea geometriei roţilor

SF6352i - Elevator tip foarfecă, pregătit pentru 
geometrie, cu locașe reglabile pentru platourile 
rotative faţă și platforme compensare spate cu 
blocaj pneumatic.

Modele disponibile şi în varianta cu montaj la suprafaţă.

Producător: SPACE

Producător: SPACE

Producător: SPACE

Producător: SPACE

Producător: SPACE

Producător: BEISSBARTH

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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Presă arcuri pentru sistem McPherson

Aparat complet automat, de înaltă precizie pentru întreţinerea instalaţiilor AC de la vehicule. Baza de date inclusă, memoria 
pentru tranzacţiile efectuate și imprimanta încorporate fac ca acest aparat să fi e soluţia completă pentru orice service auto. Aparatul testează automat scurgerile de 
refrigerant, iar software-ul permite atașarea kit-ului pentru spălarea instalaţiei și utilizarea lui în mod automat. Rezervoarele pentru ulei nou și substanţă contrast 
sunt cu posibilitate de reumplere. 

Modul wireless utilizat pentru calculatoare 
standard, laptop-uri, dar și pentru FSA și BEA. 
Valorile reale pentru diagnoza unităţilor de 
comandă sunt comparate automat cu valorile 
de referinţă cuprinse în instrucţiunile de 
căutare a defectelor (SIS). Fără a comuta între 
programe, toate informaţiile suplimentare 
pentru identifi carea erorilor și măsurarea 
diverșilor senzori prin funcţia multimetru 
sunt disponibile în cel mai scurt timp. Noul 
ESI[tronic] 2.0, caracterizat prin simplitate, 
permite o diagnoză rapidă. 

Dispozitivul, ce se montează direct pe suportul 
de etrier, este foarte util în cazul în care este 
necesară rectifi carea discurilor ce prezintă 
ovalitate, la înlăturarea bavurilor datorate 
uzurii și în cazul în care nu se justifi că înlocuirea 
discului.

B-Touch ST 9000 este un aparat de diagnoză ce îndeplinește cerinţele 
tuturor atelierelor, permiţând utilizarea facilă. Aparatul este pregătit 
pentru operaţii cu tehnologia “Pass-Thru”, ce permite programarea 
calculatoarelor (ECU) direct de către aparat, via PC. 
Datorită ecranului senzitiv de 7”, selecţia operaţiilor este ușoară și 
intuitivă. Carcasa din aluminiu cu protecţie de cauciuc permite utilizarea 
în condiţii de atelier. Baza de date vehicule este integrată, iar update-ul 
se poate efectua de 4 ori pe an pe bază de abonament. Prin software-
ul UP&GO ce se poate instala pe un PC, toate aceste update-uri se pot 
instala imediat după lansarea lor.

Redresor pentru acumulatori cu 
electrolit (WET) și robot de pornire pentru autovehicule de pasageri 
și camioane ușoare. Aparatul are posibilitatea de a alege încărcarea 
normală, încărcare rapidă (BOOST) și pornire rapidă. În dotare are 
temporizator pentru încărcare, ampermetru pentru curentul de 
încărcare și de pornire , protecţie la suprasarcină și inversare polaritate.

Presă de arcuri acţionată manual, pentru 
sistemul McPherson, destinată schimbării rapide a amortizoarelor 
și a altor elemente ce compun suspensia autovehiculului.

Recuperator de ulei uzat prevăzut cu tavă de 
recuperare și joje pentru absorbţie. 

ECK1890-UP

Tip refrigerant R134a*

Procedura de lucru Complet automat sau manual 

Alimentare (V) 230

Rezoluţie scală refrigerant (g) 10

Rezoluţie scală ulei (g) 5

Temperatură de lucru (°C) 11-49

Sistem fi ltrare 1 fi ltru pentru umiditate

Pompă vacuum (l/min.; mbar vacuum) 72; 0,1

Dinamic 620 Start 

Alimentare (V) 230

Putere C/S (kW) 2/10

Tensiune ieșire (V) 12-24

Curent efectiv (Aeff ) 90

Curent (A EN) 70

Curent de start max. (A) 570

Capac. baterie, min./max. (Ah) 20 / 1550 

Trepte de reglare 4

PREȚ 299 €

1832.80

Capacitate rezervor (litri) 80

Capacitate tavă recuperare (litri) 18

Evacuare pneumatică a uleiului din rezervor DA 

Absorbţie pe la jojă Prin vacuum 

PREȚ 249 €

2250

Sarcină maximă (kg) 2250

Acţionare Manual sau cu pistol de impact

Componenţă
1 set platouri pentru arcuri cu diametru  80-145 mm

1 set platouri pentru arcuri cu diametru 145-195 mm

PREȚ 349 €

Compresor (HP) 1/3

Vit. de recuperare în fază lichidă (gr./min. ) 300

Rezervor refrigerant reîncărcabil (litri) 12

Furtune (m) 3

Dimensiuni (cm) 55 x 60 x 105

Greutate (kg) 80

Manometre Clasa 1 precizie 

Manometru presiune rezervor Clasa 2,5 precizie

Centură încălzire butelie Standard

PREȚ                 1849 €

KTS 540 

Conexiune între KTS şi PC Bluetooth sau cablu USB

Conexiune la vehicul Cablu cu adaptor OBD

Echipare Multimetru cu 1 canal 

Măsurare Rezistenţă, tensiune, intensitate

Abonamente incluse (12 luni) A+SD/SIS 

Update software DVD sau Internet

Protocoale suportate ISO, CAN şi SAE 

Multiplexor Integrat

Căutarea automată a sistemelor de pe vehicul Da

PREȚ 2699 €

TD 302 + TD 332 

Cursă de lucru (mm) 90

Grosime lucru (mm) 5-40

Pas înaintare cuţite (mm/rotaţie) 0,15

PREȚ 3199 €

Funcţii: B-Touch ST-9000

Citire informaţii ECU, parametrii, status, citire coduri de eroare, ştergeri coduri de eroare

Ajustări, activări codifi cări

Identifi care vizuală a poziţionării cuplei de diagnoză şi a cablului necesar

Update Via PC - pe Internet

Afi şaj TFT 7", 800x480 cu 2621444 culori 

Sistem de operare Windows 

Conexiune vehicul EOBD 

Memorie 64 MB DDR RAM, 128 MB FLASH, 2 GB MICRO SD

Tastatură Capacitivă cu 6 butoane 

Alimentare de la bateria vehiculului 8-35 V - CC

Multiplexor diagnoză Electronic, integrat cu întrerupător protecţie curent 

Dimensiuni 315x220x55 mm 

Baterie 7,4 V, 2200 mAh, autonomie 3 ore

Protocoale de comunicaţie:
ISO 14230 (ISO 9141-2), ISO 11519 - J1850 PWM,ISO 11519 - J1850 VPW, ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS, 
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS, SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS, RS485 (SAE J1708),SAE J2610, BLINK 
CODE , SAE J2534 Pass-Thru-compliant.

Livrare standard:
B-TOUCH ST-9000, Cablu USB A-B, Cablu diagnoză EOBD, 1,5 m, START&STOP Card, FORD SPECIALIST Card 
(necesar pentru accesarea sistemelor FORD), Software UP&GO, încărcător baterie, B-TOUCH suport de 
fi xare multifuncţional 

Accesorii opţionale:
Adaptoare vehicule europene EUROBAG, Cablu EUROBAG, Set curăţare

PREȚ 1999 €

Aparat pentru testat și curăţat injectoare CRDi, pentru ateliere medii și profesionale. 

DS2R-A/31

Presiune lucru (bar) 2450

Măsurare debit Analog, volumetric

Ciclu de testare 12 minute 

Ecran cu funcţie "Touchscreen" 8", HMI

Test electric rezistenţă, 
capacitate, inductanţă

R2LC

Test etanșeitate CFL

Test static etanșeitate retur LKC

Presiunea de deschidere 
a duzei automatic 

aNOP

Test volum - încărcare maximă, 
încărcare medie, emisii, 
încărcare minimă, pre și post 
injecţie 

iVM (FL, PL, EM, LL, PI)

Test volum iVM-MTS 

Test răspuns injector - Opţional RSP

Test dinamic "spray" SPR

Cameră de vizualizare a formei 
jetului, iluminată 

iPSC

Funcţie de curăţat injectoare DA

PREȚ 12999 €

Aparat pentru recuperare, reciclare și încărcare cu agent refrigerant, full automat 

Dispozitiv pentru rectifi cat discuri de frână direct pe vehicul 

Redresor-robot pornire

Recuperator ulei uzat

Aparat pentru verifi cat şi curăţat injectoare COMMON RAIL

Modul tester diagnoză

Tester diagnoză cu touch screen

MECANICĂ

Producător: ECOTECHNICS 

Producător: TELWIN 

Producător: CANVIK

* Model ECK1890-HFO (pt. 1234YF) - PREŢ LA CERERE

Producător: WERTHER 

Producător: COMEC 

Producător: BOSCH

Producător: BRAIN BEE

Producător: CARBON ZAPP

Exhaustor cu un furtun sau două, echipat 
cu ventilator, suport ventilator, furtun 
rezistent la temperatură, suport pentru 
furtun şi duză pentru ţeava de eşapament.

APN 1 75 APN 2 75 

Lungime furtun (m) 7,5 7,5 

Putere ventilator (kW) 1,1 1,5

Alimentare (V) 400 400

Număr furtunuri 1 2

PREȚ 699 € 999 €

Exhaustor de perete pentru gaze eșapament
Producător: AER SERVICE 

SUPER
PROMO

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.

SUPER
PROMO
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Dulap cu scule mecanică cu 6 sertare, 150 sau 180 piese

Trusă scule electrician, 93 piese Dulap scule tinichigerie, 88 piese 

Banc de lucru cu sertare 
Banc de lucru cu blat din 
tablă galvanizată 2,5 mm 
grosime cu protecţii laterale, 
raft interior inclus, confi gurat 
pentru fi xare pe podea, 
structură din oţel, vopsită, 
cu 6 picioare, 2 sertare 
pe glisoare telescopice cu 
zăvorâre. 

Opţional. Preţ la cerere.

Moment ajustabil cu precizie de 4% din valoarea 
presetată. 

Dulap pe roţi, cu partea superioară din ABS rezistent, sertare cu deschidere totală pe şină şi culisare pe rulmenţi, sistem de închidere 
centralizată, interior rezistent la ulei, roţi cu diametrul 100 mm (2 fi xe şi 2 cu rotire), una dintre role având şi sistem de frânare (blocare). Greutate maximă statică 
suportată: 600 kg. Capacitate sertare mici 20 kg, iar cel mare 30 kg.

Dulap pe roţi, cu partea superioară din ABS rezistent, 
sertare cu deschidere totală pe şină şi culisare pe rulmenţi, sistem de închidere 
centralizată, interior rezistent la ulei, roţi cu diametrul 100 mm (2 fi xe şi două 
cu rotire), una dintre role având şi sistem de frânare (blocare). Greutate maximă 
statică suportată: 600 kg. Capacitate sertare mici 20 kg, iar cel mare 30 kg.

Dulap pe roţi, cu partea superioară din ABS rezistent, 
sertare cu deschidere totală pe şină şi culisare pe rulmenţi, sistem de închidere 
centralizată, interior rezistent la ulei, roţi cu diametrul 125 mm (2 fi xe şi două 
cu rotire), una dintre role având şi sistem de frânare (blocare). 

506A2C/2000

Dimensiuni (mm) 2000x700x850

Sarcină statică admisă (kg) 2000

Dimensiuni interioare sertare (mm) 570x420x175

PREȚ 399 €

Componenţă dulap 150 piese 05158001E

Set cleşti siguranţă (519/127N)
Set cleşti şi patenţi (519/150A)
Trusă tubulare 1/2” (519/613 CB) 
Trusă tubulare şi şurubelniţă mecanică 1/4” 
(519/613AEB) 
Set şurubelniţe plate şi Phillips (519/322H) 
Set chei combinate (6-25 mm) şi imbus 
(1,5-10 mm) - 519/285A1
Trusă biţi TORX şi XZN, 40 buc. (692/SP3) 
Chei tip “T” articulate -10-13-17 mm (276CE) 

PREȚ 799 €

Componenţă 515 6V

Set chei fi xe combinate şi set imbus 
tip “L”  (519/285A1)
Set chei combinate (519/285B1)
Set chei inelare cu cot (519/283NA)
Set şurubelniţe electrice (519/092H)
Set şurubelniţe (519/324H)
Set şurubelniţe cu cap tratat (519/324TX)
Set cleşti şi patenţi (519/150A)
Trusă tubulare 1/2” - 6-22 mm, 
cu accesorii (519/613BEA)
Cleşte dezizolat şi sertizat papuci (750 )
Ciocan de lipit 20-40W, 320-420°C (063/20-40)
Multimetru digital (076 A)
Pompă cositor (065 C)

PREȚ 999 €

Componenţă 496 C1 + 516 S6V

Cleşte autoblocant (134)
Cleşte autoblocant cu deschidere 76 mm (139 AN)
Patent (150 A) 
Cleşte reglabil (178 I)
Cleşte tăiat (188 A)
Set imbus - 1,5 - 10 (280 S9) 
Daltă plată (354)
Set dălţi şi punctatoare (372 SE6)
Ciocan metal + lemn + ciocan plat şi daltă 
(376; 382; 392) 
Ciocan cu cap plat rotund şi cap plat pătrat (393)
Set accesorii îndreptare specifi ce 
(396 - 399; 401, 405, 406, 406, 409 - 411)
Dispozitiv ajustat 300-500 mm (416 N)
Talpă ajustare dreaptă pentru 416 N (416 NA)
Bară cu cap de roluit (429)
Trusă tubulare 1/4” (613 1/4 EN)
Triunghiulară cu mâner de lemn
Perie metal (993 A)

PREȚ 1099 €

Componenţă dulap 180 piese 05158002E

Set cleşti siguranţă (519/127N) 
Set cleşti şi patenţi (519/150A)
Trusă tubulare 1/2” (519/613 CB) 
Trusă tubulare şi şurubelniţă mecanică 1/4” (519/613AEB) 
Set burghie HSS (988 MA/S19) 
Trusă şurubelniţă mecanică cu biţi, 1/4 (690 1/4” S28) 
Set imbus cu mâner plastic tip “T” (519/280H) 
Set chei combinate (6-25 mm) şi imbus (1,5-10 mm) - 519/285A1
Set pile (519/990B)
Set şurubelniţe Torx (519/324TX) 
Set şurubelniţe plate şi Phillips (519/324H)

PREȚ       899 €

810 N - 08104005

Capacitate (Nm) 40-200 

Cuplaj tubulară ( " ) 1/2

Rezoluţia scalei (Nm) 0,5

Lungime (mm) 475

PREȚ 119 €

Producător: USAG 

Producător: USAG 

Producător: USAG Producător: USAG

Cheie dinamometrică
Producător: USAG 

Tavă cu rezervor și pompă pneumatică pentru 
spălarea pieselor mici. În dotare sunt incluse 
perie și pistol de sufl at cu aer. 

Pentru acid baterie, antigel şi lichid spălat 
parbriz.

Manometru pentru controlul compresiei în 
camera de combustie, cu adaptoare pentru motoare OTTO-DIESEL.camera de combustie, cu adaptoare pentru motoare OTTO-DIESEL.

Y451500

Sarcină maximă (T) 0,5

Înălţime minimă (mm) 1135

Înălţime de ridicare (mm) 1945

Greutate  (kg) 32

PREȚ 199 €

Y420220

Sarcină maximă (T) 2

Înălţime minimă (mm) 115

Înălţime maximă de ridicare (mm) 450

Lungime (mm) 635

Greutate  (kg) 30

PREȚ 119 €

PR 20/PM

Piston culisabil DA 

Cursa pistonului (mm) 160

Înălţime de lucru max. (mm) 1000

Lăţime de lucru (mm) 380

Înălţime presă (mm) 1900

Lăţime presă (mm) 950

PREȚ 549 €

Cod 1971

Dimensiuni AxBxCxC1 (mm) 800 x 630 x 1150 x 430 

Capacitate (litri) 70

Acţionare pompă Pneumatică

Greutate (kg) 64,5

PREȚ 399 €

FT 2030

Aprobare şi recomandare BASF

Testare punct de îngheţ antigel Bază -Etilenă/Propilenă

Testare densitate acid baterie (kg/l) 1,1 - 1,3

Testare punct de îngheţ lichid spălat (gr. C) 10  -  -40 

PREȚ 59 €

KP 80/4

Gamă de măsură (bar) 0-40 

Diametru manometru (mm) 80

Adaptoare OTTO-DIESEL 
M14x1.25; M18x1.5; M12x1.25; 

M24x2; Adaptor conic

PREȚ 149 €

DBP 03P

Tensiune de testare (V - CC) 1-30

Testare curent pornire EN (A) 40-2100 A 

Testare sistem de încărcare (V) 6; 12; 24

Imprimantă DA

PREȚ 349 €

Macara hidraulică rulantă, pliabilă Presă hidraulică de atelier 

Tavă pentru spălat piese mici

Refractometru Compresmetru

Tester acumulatori

Cric pentru cutie de viteze, mobil Cric hidraulic tip „crocodil”

Producător: WINNTECProducător: WERTHER 

Producător: WINNTEC

Producător: WERTHER 

Producător: LEITENBERGER Producător: LEITENBERGER 

Producător: LEITENBERGER 

Producător: WINNTEC

Presă pentru utilizare profesională cu pompă de 
mână cu 2 viteze, masă reglabilă, supapă de siguranţă de supraîncărcare, retur 
automat al pistonului (cromat), manometru de presiune şi blocuri suport tip “V”.

Baza lată permite o stabilitate optimă şi 
efi cienţa pompei asigură o preluare rapidă 
şi precisă a sarcinii.

Cric cu greutate redusă şi înălţime mică de preluare 
(115 mm). Versiunea standard este echipată cu 
tampon de cauciuc pentru sarcină şi roţi de Nylon. 

Construcţie solidă, din profi le pătrate sudate. 
Pompa hidraulică cu 2 viteze, cu piston cromat, se roteşte la 135 grade şi asigură 
o operare optimă. Coborârea poate fi  ajustată fi n din supapă. Roţile sunt din Nylon 

pentru a preveni zgârierea podelei. Macaraua 
este uşor de manevrat atât montată cât şi 
pliată.

Tester pentru acumulatori cu afi saj LCD şi 
compensare temperatură pentru baterii şi sistemul de încărcare al vehiculului. 
Pentru baterii de 6 sau 12 V. 

Y440102

Sarcină maximă, cu braţ strâns (T) 1

Sarcină maximă, cu braţ alungit (T) 0,5

Înălţime de ridicare cu braţ strâns (mm) 2120

Înălţ. max. de ridicare cu braţ extins (mm) 2300

Pompă hidraulică 2 viteze

Greutate  (kg) 71

PREȚ 259 €

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.

SUPER
PROMO
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SERVICE ROŢI SERVICE ROŢI

SGS 850-1/2”

Presiune lucru (bar) 6,3

Moment (cuplu) desfacere (Nm) 815

Set tubulare 1/2” (10 bucăţi) Inclus

PREȚ 179 €

RF 12 MG - D004021

Presiune de lucru (bar) 0,7-12 

Lungime furtun (cm) 150

PREȚ 99 €

Pistol înşurubat/deşurubat pneumatic Pistol umfl at anvelope

Pistol de umfl at anvelope, de precizie (etalonabil), 
cu protecţie cauciuc.

PR AT 2

Capacitate maximă (t) 2

Înălţime minimă (mm) 110

Înălţime de ridicare (mm) 500

Dim. platformă (mm) 2000x1260x110

Greutate (kg) 530

Presiune lucru (bar) 7-8

Blocuri cauciuc Incluse

Braţe pivotante (4 bucăţi) Opţional

PREȚ   1499 €

MK 103-200 3M MK 113-270-5,5 BK 114-270-5,5 BK 119-500 F-7,5

Alimentare (V)/Putere motor (kW) 230 / 2.2 400 / 4 400 / 4.4 400 / 5.5

Debit (l/min) 365 556 580 840

Presiune maximă (bar) 10 10 10 10

Rezervor (l) 200 270 270 500

Nr. trepte compresor 1 1 2 2

Deplasabil pe roţi DA DA DA NU

PREȚ 499 €      699 € 849 € 1149 €

Platformă pneumatică pentru vulcanizare 

Compresor aer cu piston

Cric pneumatic cu 2 baloane 
Platformă pneumatică pentru service roţi, cu 
rampe lungi ce permit folosirea şi la vehicule cu garda joasă. Blocarea dublă şi 
protecţia pentru picioare permit utilizarea în condiţii de maximă siguranţă. 

Cricul pneumatic este uşor de 
manevrat datorită greutăţii 
reduse, iar mânerul permite 
introducerea cricului până la 
şasiul vehiculului sau la punte, 
pentru ridicare. 

Compresoare cu 2 pistoane, 
cu lubrifi ere. Sunt dotate cu 
supapă de siguranţă pentru 
suprapresiune, protecţie 
termică motor, manometru 
şi presostat.

Aparat electronic cu afi şaj digital dual ce poate 
fi  utilizat pentru echilibrarea roţilor de la motociclete, turisme şi microbuze. 
Aparatul este livrat cu software complet pentru echilibrare statică şi dinamică.
Aparatul dispune de program de optimizare a greutăţilor şi program de 
ascundere plumbi în spatele spiţelor. 

Aparat electronic cu monitor TFT 17” şi sistem 
de operare Windows CE. Poate fi  utilizat pentru echilibrarea roţilor de la 
motociclete, turisme şi microbuze. Aparatul este livrat cu software-ul complet 
pentru echilibrare statică şi dinamică, cu calibru automat pentru măsurarea 
distanţei de la maşină la jantă şi diametrul jantei şi cu posibilitatea adaptării 
calibrului de introducere a lăţimii jantei (opţional). Aplicarea plumbilor 
adezivi pe jantele de aliaj se face cu calibrul de interior (ALUEASY), pe monitor 
indicându-se poziţia corectă a acestuia. Aparatul dispune de program de 
ascundere a plumbilor în spatele spiţelor şi de optimizare a greutăţii.

Aparat electronic cu monitor TFT 19” şi sistem 
de operare Windows CE. Poate fi  utilizat pentru echilibrarea roţilor de la 
motociclete, turisme şi microbuze. Ciclul de măsurare poate fi  redus până la 
6”. Aparatul este echipat cu calibru automat pentru poziţionarea plumbilor pe 
jante de aliaj (ALUDATA) şi pentru introducerea automată a datelor jantei. 

Aparat semiautomat cu braţ tip “steag”, cu depresor 
pneumatic şi fi xare cu bacuri autocentrante. Suportul braţului de dejantare 
este fi x, iar depresarea (detalonarea) anvelopei se efectuează pneumatic.

Aparat automat pentru roţi de la 10-23”, având 
posibilitatea de a lucra cu jante de aliaj până la 20” fără ataşamente speciale. 
Braţul de lucru se rabatează prin acţionare la pedală, iar blocajul braţului se 
efectuează automat (pneumatic). Aparatul dispune de 2 viteze de lucru. 

Aparat automat, cu prindere exterioară a jantei până 
la 22” şi 4 poziţii de reglare a detalonatorului. Aparatul poate fi  utilizat inclusiv la 
anvelopele tip “Low profi le” şi “Run fl at - RFT” cu adaptorul TECNOROLLER (Opţional). 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

SBM V 80

Diametru maxim jantă (") 10-24

Lăţime maximă jantă (") 1-20

Lăţime maximă roată (mm) 420

Diam. maxim roată (mm) 820

Alimentare (V)/Putere motor (kW) 230/0,7

PREȚ 2399 €

SBM V 760 AW

Diametru maxim jantă (") 12-30

Lăţime maximă jantă (") 1-21

Lăţime maximă roată (mm) 565

Diam. maxim roată (mm) 1140

Alimentare (V) 230

Putere motor (kW) 0,7

PREȚ 4499 €

FALCO AL 520 

Diam. maxim jantă (prindere ext.) (") 12-22

Diam. maxim jantă (prindere int.) (") 10-20

Diam. maxim roată (mm) 1000

Lăţime maximă roată (") 10

Alimentare (V)/Putere (HP) 400/0,75

PREȚ 1999 €

Accesoriu
Dispozitiv ajutător pentru jantat/dejantat anvelope
cu profi l special

PREȚ 1149 €

FALCO EVO 622

Diametru maxim jantă 
(prindere exterioară) (")

12-22

Diam. maxim jantă (") 24

Diam. maxim roată (mm) 1100

Lăţime maximă roată (") 12,5

Viteze lucru 2

Alimentare (V) 400

PREȚ      2699 €

Dispozitiv ajutător 
Tecnoroller XL+Helper

PREȚ: 1549 €

SBM 55 NW

Diametru jantă ( " ) 10-24

Diametru maxim roată (mm) 820

Lăţime jantă ( " ) 1-20

Lăţime maximă roată (mm) 420

Alimentare (V) 230

Putere motor (kW) 0,5

PREȚ 1399 €

Colibri BL 512

Diam. maxim jantă (prindere ext.) (") 10-20

Diam. maxim jantă (prindere int.) (") 12-22

Lăţimea maximă a roţii (") 9

Diam. maxim al roţii (mm) 1100 

Alimentare (V)/Putere (HP) 400/0,75

PREȚ 1399 €

Aparat pentru echilibrat roţi

Aparat pentru echilibrat roţi

Aparat pentru echilibrat roţi

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme şi microbuze (semiautomat)

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme şi microbuze (automat)

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme şi microbuze (automat)

Producător: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Producător: ANWA TECH

Producător: NOVATECH

Producător:  WINNTEC

Producător: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Maşină hidraulică pentru îndreptat 
jante cu strung inclus

Cric hidraulic profesional tip „crocodil”

Maşină de îndreptat jante cu acţionare hidraulică, 
cu strung inclus. Pompa hidraulică şi cilindrul (5 tone) permit îndreptarea jantelor de 
tablă şi aliaj. Datorită sistemului electric de rotire a roţii şi dispozitivului de rectifi cat 
încorporat, această maşină este soluţia completă pentru atelierele de vulcanizare.

F 10-22 - NITROMAC 

Pompă hidraulică 5 tone 

Diametru maxim jantă 22" 

Adaptoare centrare jantă 
şi îndreptare 

Incluse 

Alimentare 400 V / 0.55 kW

PREȚ 2199 €

Y420301

Sarcină maximă (T) 3

Înălţime minimă (mm) 130

Înălţ. max. de ridicare (mm) 600

Lungime (mm) 1400

Greutate  (kg) 65

PREȚ 319 €

Producător: NITROMAC

Producător: WINNTEC

Y422012

Sarcină maximă (T) 2

Înălţime minimă (mm) 100

Înălţime maximă de ridicare (mm) 295

Diametru pernă (mm) 250

Lungime cu mâner de acţionare (mm) 1100

Greutate (kg) 15

PREȚ       299 €

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

Modelul este echipat cu pompă de 
picior pentru ridicare rapidă. Mânerul 
ergonomic permite ridicarea sau 
coborârea prin manevrarea supapei 
de control.

4 ani garanţie

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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TECNA 3481

Putere nominală (la 50%) 8 kVA 

Putere maximă 35 kVA

Curent de scurt în secundar 6,4 kA

Curent termic la 100% 0,88 kA

Tensiunea de mers în gol în secundar 7 V

Secţiunea cablului de alim. ptr. 15 m 6 x 3 mm

Cleşte sudură în puncte - 3491 Inclus

Pistol sudură cu ciocan inerţial - 8075 + Inclus 

Trusă cu accesorii pentru spotter Inclusă

PREȚ 1399 €

Lampă uscare cu infraroşu Aparat de sudură în mediu protector 

Cabină de vopsire

Traversă motor Trusă hidraulică pentru tinichigerie 

Compresor cu şurub

Aparat de sudură în puncte cu spotter 
şi trusă accesorii îndreptare

Cabină pentru vopsire fără bazament metalic, include generator şi extractor, arzător Diesel şi recirculare totală. 
Cabina este în conformitate cu Directiva 98/37/CE EN 13355 si EN12215, este prevăzută cu filtre atât pe partea de admisie, cât şi de evacuare, panoul de comandă 
permite setarea timpului de uscare cât şi a temperaturii în faza de vopsire şi uscare. Iluminarea este asigurată de două rânduri de neoane dispuse în partea superioară 
(stânga/dreapta) la 45o, fiecare casetă fiind dotată cu 4 neoane. 

Suport tip traversă pentru motor, cu 2 ancore, 
750-1450 mm şi capacitate susţinere 500 kg. Aceasta este necesară pentru 
susţinerea în timpul asamblării şi demontării motorului şi transmisiei.

Conţine accesoriile standard pentru 
îndreptare (tălpi, profile, etc.), 
prelungitoare (100-400 mm) şi 
falcă depărtătoare. 

Compresoare profesionale, pentru utilizare intensă, cu control microprocesor pentru funcţionare, intervale de service şi avarii, presiune 
maximă 10 Bari, cu motoare trifazate (400V). Construcţia compactă cu uscător încorporat permite amplasarea în spaţii reduse.

Lampă de uscare (cu tuburi radiante 
cu quartz) destinată atelierelor de 
vopsitorie, cu control microprocesor, cu 
posibilitatea de selectare şi memorare 
a procedurii de uscare. Este dotată cu 
2 cronometre şi regulator de putere. 
Lămpile pot fi folosite independent 
sau simultan. 

Aparate mobile de sudură 
MIG-MAG destinate pentru 
sudură continuă sau tip spot 
(cu “timer”), cu regulator 
electronic al avansului sârmei 
şi al timpului. Se poate 
utiliza pentru o gamă largă 
de materiale ca: oţel, oţel 
inoxidabil, oţeluri aliate şi 
aluminiu (cu kit opţional). 
Aparatul se livrează cu accesorii 
pentru sudură MIG-MAG.

Producător: WERTHER Producător: TELWIN 

Producător: TECNA

Producător: TERMOMECCANICA

Producător: WINNTECProducător: NOVATECH

Producător: NOVATECH 

GL 2 ECO 

Dimensiuni utile (m) 7 x 4 x 2,8

Putere generator şi extractor (HP) 10 + 10

Debit aer (m3 /oră) 24000 

Panouri izolate cu spumă poliuretanică (mm) 40

Uşi frontale 3 din care 1 se utilizează ca uşă de serviciu

Grătare 2 rânduri

Arzător Diesel (kCal/oră) 180000

Recirculare totală Inclusă

PREȚ 19999 €

Opţional:

Diferenţă arzător pe gaz PREȚ: 1399 €

Uşă laterală service PREȚ: 599 €

AH22000

Slot flexibil pentru ajustarea lăţimii. Cârlige A71cu tijă filetată.
Include tampoane de cauciuc pentru protecţie aripi.
Cu un lanţ; lungime lanţ 90 cm.

PREȚ 99 €

Y444100

Pompă cu acţionare manuală (T) 10

Capacitate cilindru (T) 10

Cursă cilindru (mm) 150

Prelungitoare (buc.) 4

Greutate (kg) 31

PREȚ 239 €

CUBE SD 1010-270F CUBE SD 1010-270F - ES Quadro 1510- 500F- ES 

Putere motor (kW) 7,5 7,5 11

Debit efectiv (litri/minut) 1050 1050 1500

Rezervor aer (litri) 270 270 500

Uscător aer NU INCLUS INCLUS

Antrenare motor - compresor Direct drive Direct drive Curea

PREȚ 3399 €  4399 €  5299 €

W 3900

Putere (W) 3 x 1000

Număr panouri radiante 3

Alimentare (V) 230

Curent absorbit (A) 12,5

Zonă radiantă (mm) 600x900

Extensie (mm) 1900

Dimensiuni (mm) 1650x750x1120

Distanţă de uscare (mm) 800

PREȚ               1399 €

TELMIG 200/2 TURBO TELMIG 250/2

Alimentare (V) 230 400 

Curent sudare (A) 35 - 220 35 -260 

Putere maximă şi la 60% (kW) 7 / 3 7 / 3 

Număr trepte reglaj 6 6

Diametru sârmă standard (mm) 0,6-1 0,6-1

PREȚ 629 € 849 €

Aparat pentru îndreptat tablă

Aparat de îndreptat tablă cu pistol şi 
extractor inerţial. Sistem controlat de 
un microprocesor pentru ajustarea 
curentului şi a timpului de lucru. 
Aparatul este dotat cu protecţie 
termică.

Aparat de sudură în puncte cu cleşte de sudură şi 
pentru îndreptarea tablei, cu accesorii specifice (pistol inerţial).
Unitatea de control permite ajustarea timpilor şi a curentului de sudură. 
În completul de livrare sunt incluse accesoriile pentru îndreptarea tablei şi 
pistolul de lipit cu extractor inerţial.

Digital Car Puller 5000

Alimentare 380V/ 1ph

Curent maxim 2500A

Putere maximă 11 kW

Putere la 50% 1.8 kW

PREȚ 599 €

VOPSITORIE & TINICHIGERIEVOPSITORIE & TINICHIGERIE

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

Dispozitiv de îndreptat caroserii cu turn modular 
Perfect pentru îndreptarea rapidă a caroseriei sau a structurii de rezistenţă. Este destinat pentru reparaţii de anvergură mică şi medie. 
Fixarea vehiculului se face de prag, iar cu ajutorul accesoriilor opţionale dispozitivul se poate folosi şi la maşini fără prag. Turnul de tragere este telescopic şi se poate 
roti şi înclina la 180°. 

Producător: AUTOROBOT

MICRO B 

Greutate maximă vehicul (kg) 2720

Forţă de tragere (t) 10

Acţionare pompă hidraulică Pneumatică

Spaţiu necesar de lucru (m) 4 x 5,5 

PREȚ 4499 €

Riglă de măsură cu bază de date şi software interpretare date 300 MC *

Riglă de măsură destinată măsurării caroseriei sau şasiului. Datele citite se introduc în software-ul 
bazei de date, iar interpretarea se face automat prin comparaţie cu datele de referinţă. Completul 
de livrare include: riglă de măsură, extensie, capete şi prelungitoare, cutie de transport.

PREȚ  999 €

* Model 300MC/E- afişaj electronic - PREŢ LA CERERE

Producător: TELWIN

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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I.T.P. I.T.P. 
Stand pentru testarea forţelor de frânare la turisme şi microbuze, cu tester amortizoare 

Combină analizor gaze/opacimetru 

Stand pentru testarea forţelor de frânare la turisme, microbuze, autobuze şi camioane 

Detector jocuri în articulaţii 

SITI- Simulator încărcare punte, capacitate 5 t

BD 640 - Speed - Standul asigură funcţionarea în mod super automat, asigurând un fl ux programat de la introducerea datelor de 
client până la imprimarea raportului de test. Frânele electromagnetice asigură o ieşire facilă de pe role. Funcţia pentru detecţia vehiculelor 4x4 este standard. 
Telecomanda inclusă poate fi  utilizată pentru alegerea selectivă a operaţiunilor de test.

Analizor de gaze independent AGS 688, ideal pentru operaţiuni de testare 
sau inspecţii ofi ciale. Uşor de utilizat, cu tastatură intuitivă, 6 afi şaje cu cristal lichid 
(iluminate), imprimantă încorporată şi posibilitatea de conectare la PC prin intermediul 
soft-ului Omnibus800. 

Opacimetru OPA 100 
Modulul opacimetru se conectează la analizorul de gaze AGS 688 sau direct la PC prin 
intermediul portului serial şi a soft-ului Omibus800. Soft-ul opacimetrului permite 
efectuarea de teste independente sau teste ofi ciale conform procedurilor în vigoare.

Accesoriu necesar 
Traductorul de turaţie MGT 300 R/EVO dotat cu sondă de temperatură permite 
transmisia datelor citite de la vehicul (turaţie şi temperatură), prin unde radio, la 
modulul analizor gaze sau opacimetru. Citirea turaţiei se poate efectua prin conectare 
direct la bateria vehiculului sau prin intermediul traductorului magnetic inclus.

Standul MB 8100 poate funcţiona în mod automat, telecomanda asigurând accesul la toate comenzile. Datele măsurate pot fi  
vizualizate înaintea imprimării, pe un PC cu monitor (pus la dispozitie de către benefi ciar). Presiunea din circuitul pneumatic se memorează automat la fel ca şi datele 
transmise de traductorul de forţă pedală. Completul de livrare include: afi şaj analogic cu LED-uri de ghidare şi consolă de perete, afi şaj LCD inclus în afi şajul analogic, 
Kit 4x4, Kit software cu componente electronice pentru legarea la PC (bază date şi print). Rolele sunt dotate cu blocaje/frâne electromagnetice. 

GST 8508  - Detector jocuri în articulaţii pentru autocamioane şi autoturisme, cu 8 direcţii de mişcare, sarcină maximă 16 tone. 

Producător: BEISSBARTH

Producător: BEISSBARTH

Producător: BEISSBARTH

Producător: NOVATECH

Set role BD 640 - Speed

Gamă totală de măsură (kN) 0-8 

Gamă de măsură la încărcare de 3,5 tone/axă (kN) 0-7,5

Putere motoare  (kW) 2x 3,7 

Încărcarea maximă pe axă (tone) 4 

Viteză de testare (km/h) 5,2

Lăţime testare (mm) 800-2200

Tester suspensii cu cântar SA 640 

Sarcină maximă pe axă (tone) 2,5 

Putere motoare (kW) 2x2,5 
Alimentare (V) 400

Set celule cântărire 935602141

4 bucăţi 

Set role MB 8100

Lăţime role (mm) 1100

Sarcină maximă de trecere (tone) 18

Sarcină maximă de testare (tone) 16

Forţă maximă de frânare (la 16 tone/axă camion/turism) (kN) 40/8

Viteză de testare (km/h) 2,6/5,2

Alimentare/Putere motoare (V/kW) 400/2 x 12,3 

PREȚ       17499 €

Accesorii opţionale:

Set 2 traductoare pneumatice presiune în instalaţie 1 set PREȚ: 999 €

Traductor forţă pedală (pedometru) 1 bucată PREȚ: 499 €

PREȚ 699 €

Confi guraţii posibile:

Set role BD 640 Speed + Tester suspensii SA 640 + Cabinet complet echipat cu PC + dongle activare soft + soft testare PREȚ: 9999 €

Set role BD 640 Speed + Set celule cântărire + Cabinet (fără PC) + dongle activare soft + soft testare (se utilizează cu PC-ul clientului) PREȚ: 6999 €

Set role BD 640 Speed + Set celule cântărire + dongle activare soft + soft testare (se utilizează cu PC-ul clientului) PREȚ: 5999 €

PREȚ 3999 €

GST 8508

Viteză de testare a platoului (mm/s) 75

Dimensiuni placă (L x l) 78 x 760

Înălţime (mm) 158

Cursă pe o direcţie (mm) 100

Forţă de testare/cilindru (N) 30000

Putere motor (kW) 2,2

Presiune lucru (bar) 180

Alimentare (V) 400

PREȚ 6499 €

ELE CB ELE T

Putere (kW) 0,55 1,1

Debit vehiculat (mc/h) 520 1139

Furtun evacuare (mt) 10 10

Alimentare (V) 230 230

PREȚ 499 € 699 €

2019

Înălţime maximă de lucru (cm) 141

Înălţime minimă de lucru (cm) 24

Luxmetru Încorporat

Vizor Tip oglindă

PREȚ 349 €

Exhaustor gaze eşapament Aparat reglat faruri 

Dispozitiv mobil pentru absorbţia gazelor de eşapament. Aparatul este deplasabil pe 
roţi şi poate fi  reglat pe înălţime.

Aparat pentru controlul farurilor la motociclete, autoturisme, 
utilitare şi camioane. 

Producător: AER SERVICE Producător: TECNOLUX

Detector jocuri în articulaţii pentru turisme şi utilitare
Producător: ALTESCOPD 2502Bi - Detectorul de jocuri pneumatic este compus din 2 platforme acţionate cu 2 cilindrii pneumatici. O mişcare este faţă - spate 

iar cealaltă lateral cu rotaţie.  În completul de livrare este inclusă lampa de control ce are tastatură pentru controlul mişcărilor (funcţie de telecomandă). 

PD 2502Bi

Capacitate maximă de încărcare/axă (kg) 2500

Alimentare (V) 230

Lanternă halogen (V / W) 6,5 / 4,5 

Presiune lucru (bar) 5-10

Forţă maximă de acţionare (N) 4000

PREȚ  2199 €

*cărucior opţional

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

Producător: BRAIN BEE

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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MECANICĂ
Elevator cu coloane mobile pentru autovehicule grele

SM2204 N SM2304

Număr coloane 4 x 4 t 4 x 5,5 t 

Sarcină maximă (tone) 16 22

Putere motoare (kW) 4 x 3,5 4 x 3,5  

Timp de ridicare (sec.) 80 120

Diametru maxim roată (mm) 1200 1200

Diametru minim roată (mm) 900 900

Diametru minim jantă (mm) 580 580

Acţionare independentă a coloanelor NU DA 

Alimentare (V) 400 400

PREȚ 8999 € 11499 €

MECANICĂ

Echipamente moderne cu transmisie Bluetooth între capetele de măsură faţă şi cabinet (unitatea centrală). Transmisia datelor între capetele 
de măsură spate şi cele din faţă se face prin infraroşu (IR). Toate capetele de măsură dispun de tastatură cu rol de telecomandă. De la această tastatură se pot efectua 
toate comenzile pentru procedura de lucru. LED-urile repetitoare permit reglarea fără a fi  absolut necesar de a avea monitorul în raza vizuală. Soft-ul este dezvoltat 
special pentru vehicule comerciale, având posibilitatea de a efectua reglajul pe mai multe axe. 

Prin intermediul sistemului KTS Truck şi al pachetului software ESI[tronic] pentru camioane, service-urile benefi ciază de soluţia completă 
pentru diagnoza vehiculelor utilitare uşoare, camioanelor, autobuzelor şi remorcilor. Modulul KTS Truck se conectează la un PC prin USB sau Bluetooth. Software-
ul include funcţii importante pentru service: citire şi ştergere coduri de eroare, vizualizarea valorilor reale, acţionarea actuatorilor, resetare intervale de service şi 
adaptări pentru diferite sisteme. 
ESI[tronic] Truck oferă o mare compatibilitate cu vehiculele comerciale europene. Noile testere KTS Truck funcţionează cu software-ul ESI[tronic] Truck, dezvoltat şi 
pentru service-urile auto dedicate vehiculelor comerciale. De asemenea, cu acesta sunt furnizate şi informaţii despre piesele de schimb în urma parteneriatului dintre 
Bosch şi ZF Services, informaţii de service şi informaţii de demontare şi montare a produselor ZF. Software-ul ESI[tronic] Truck este disponibil şi în limba română.
Pe lângă funcţia de diagnoză a unităţilor de comandă, ESI[tronic]Truck include 
informaţii tehnice (scheme de circuite, instrucţiuni pentru service şi reparaţii). 
Informaţiile de bază referitoare la autovehiculele comerciale sunt incluse în soft: 
modele produse în serie, puterea dezvoltată de motor, denumirea motorului, 
confi guraţia punţilor. Acestea alcătuiesc baza unei diagnoze solide în cadrul unui 
atelier de reparaţii destinat vehiculelor comerciale. 
ESI[tronic]Truck include funcţii importante pentru service: citirea şi ştergerea codurilor 
de eroare, vizualizarea valorilor reale, acţionarea actuatorilor, resetarea intervalelor 
de service şi adaptări pentru diverse sisteme.
În pachetul de livrare sunt incluse un cablu OBD universal de diagnoză şi un set 
universal de adaptoare. 
Cabluri specifi ce de diagnosticare pentru diferite tipuri de vehicule comerciale pot fi  
livrate la cerere.
Abonamente ESI[tronic] Truck incluse:
A - Instalare şi aplicaţii, inclusiv catalogul de piese şi instrucţiuni ZF Truck (1 an) - 
Diagnoză aparate de comandă, informaţii de service şi scheme electrice pentru 
camioane, autobuze, remorci şi semiremorci, piese de schimb şi instrucţiuni ZF.

Active 6 Truck - ART 86BTH 00 Dinamic 8 Truck - ART98BT 00

Tehnologie - 4 capete de măsură 6 CCD 8 CCD

Afi şare grafi că  pe monitor (”) 17" 19"

Software Limba română Limba română

Tastatură cu funcţie de telecomandă pe capetele de măsură Da Da

Repetitoare cu LED pentru capetele de măsură spate Da Da

Sistem rapid de încărcare a capetelor Montat pe cabinet Montat pe cabinet

Transmisie între unitatea centrală şi capete măsură faţă Bluetooth Bluetooth 

Transmisie între capete măsură faţă şi spate IR IR 

Program pentru maşini cu spoiler Detecţie automată Detecţie automată

Compensarea bătăii jenţii Opţională Opţională 

Cleme de fi xare pe roată în 4 puncte - 12-28" - STDA 30E 4 bucăţi 4 bucăţi

Blocator pedală frână şi volan Incluse Incluse

Platouri rotative faţă pentru vehicule comerciale - STDA 29L Incluse Incluse

PC, monitor, tastatură, imprimantă InkJet Incluse Incluse

PREȚ 9499 € 10999 €

Accesorii opţionale:

4 cleme de fi xare în 4 puncte pe jantă  10-24”, pentru autoturisme STDA33EU PREȚ: 999 €

Dispozitiv aliniere puncte pentru trailere şi remorci STDA49N PREȚ: 1299 €

KTS  TRUCK

Complet de livrare Alimentator cu cablu, cablu diagnoză OBD, set adaptor universal, adaptor USB pentru Bluetooth, geantă 

Software ESI[tronic] Truck Inclus

PREȚ 3699 €

Elevator cu coloane mobile, cu sincronizare electronică a tuturor coloanelor, cu sistem de ungere automată a 
piuliţelor de tracţiune şi a spinglului pe toată lungimea cursei. Patinele de ghidaj (10 bucăţi/cărucior) fabricate 
din Ertalon asigură un coefi cient de frecare redus, o rezistenţă foarte mare la uzură şi garantează o stabilitate 
mare a sarcinii în orice poziţie. Sistemul electronic controlează de asemenea alimentarea corectă (secvenţa 
fazelor). Elevatorul este prevăzut cu buton de oprire de urgenţă pe fi ecare coloană iar comenzile principale sunt 
pe coloana principală (Master). Deplasarea coloanelor se face uşor datorită rolelor de deplasare şi a levierului cu 
roţi din dotare. Protecţiile electrice şi mecanice pentru defecţiuni sau avarii (inclusiv ruperea piuliţei portante) 
sunt conform normelor CE. Motoarele sunt prevăzute cu protecţie termică. 

Aparat pentru verifi carea şi reglarea geometriei roţilor la vehicule comerciale

Sistem de diagnoză complet pentru autovehicule comerciale 

Producător: SPACE Producător: SPACE

Producător: BOSCHCric canal Cric canal 
Cric de canal destinat atelierelor mecanice pentru 
vehicule comerciale sau liniilor I.T.P.

Cricuri de canal destinate atelierelor mecanice 
pentru vehicule comerciale sau liniilor I.T.P.

Producător: SPACE Producător: KIRSTEN

KH 11 M 800 KH 15 M 800

Număr pistoane 1 1

Sarcină maximă (t) 11 15

Cursa pistonului (mm) 800 800

Înălţătoare (mm) NA NA 

Lăţime lucru  (mm) 800-900 La comandă 

Înălţime cric (mm) 1070 1070

Cilindru cromat şi rulmenţi role Inclus Inclus

Acţionare Pneumatică Pneumatică

Utilizare Intensă Intensă

PREȚ 3299 € 3699 €

KP 118 P KP 118

Număr pistoane 2 2

Sarcină maximă (t) 13,5 13,5

Cursa pistonului (mm) 140 140

Înălţătoare (mm) 202/302 202/302

Lăţime lucru  (mm) 850-1100 850-1100

Înălţime cric (mm) 398 398

Cilindru cromat şi rulmenţi role Nu Nu

Acţionare Pneumatică Manuală

Utilizare Medie Medie 

PREȚ 2499 € 1599 €

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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MECANICĂ
Dulap cu 139 scule mecanică pentru camioane 

Presă hidraulică cu piston mobil 
şi troliu de ridicare 50 t

Încărcător acumulatori şi ajutor la 
pornire pentru autoturisme, 
autoutilitare şi camioane - 12/24V

MECANICĂ

Acest aparat se adresează acelor mecanici care caută un produs de încredere, cu un nivel de calitate ridicat şi uşurinţă în exploatare, toate la 
un preţ rezonabil. Realizat în urma experienţei avute cu modelul TR1500, noul aparat are ca echipament opţional o mulţime de accesorii. Principalele caracteristici ale 
TR1000 sunt fi abilitatea şi uşurinţa în utilizare, ce provine din amplasarea la îndemână a comenzilor intuitive care permit toate ajustările pentru a obţine întotdeauna 
cele mai bune rezultate de precizie şi fi nisare.

Acest aparat schimbă complet conceptul de rectifi care 
a discurilor de frână la autocamioane şi autobuze, fără demontarea discului de 
pe osie. Această idee revoluţionară a dus la eliminarea timpului de demontare 
a discurilor de frână şi transformă această operaţiune într-un proces simplu 
prin folosirea acestui aparat.

Tavă de recuperat ulei uzat pentru 
canalul de vizitare dotată cu sită 
pentru protecţie. Golirea se poate face 
cu ajutorul recuperatorului de ulei 
uzat prin absorbţie sau prin drenare. 

TR1000

Diametru min-max tambur (mm) 150-1170

Diametru min-max disc (mm) 0-855

Lungime masă mobilă de lucru (mm) 410

Cursă transversală (mm) 145

Viteză de rotaţie (rpm) 30-120

Putere ax motor (kw) 1.5

Putere motor (kw) 0,07

Accesorii standard incluse în pachet: Suport bară, ustensilă pentru tamburi, bandă cauciuc pentru amortizare zgomot, 
ax centrare 50 mm, distanţiere, conuri centrare, set chei 

PREȚ 7499 €

Accesorii opţionale şi piese de schimb

Set de adaptoare pentru autoturisme şi autoutilitare mici 30 mm TDL30

Set de adaptoare pentru autoturisme şi autoutilitare mici 18 mm VPD18

Ansamblu pentru rectifi care discuri TR0996

Sistem dublu de port-cuţite L=50mm pentru discuri de frână TR0996

Accesorii opţionale şi adaptoare La cerere 

TD 502

Diametru disc min./max. (mm) 120-500

Grosime maximă disc (mm) 65

Avans intermitent cu pas 
variabil (mm/rev.)

0-0.3

Putere motor (kW) 1,5

Accesorii standard incluse

Cărucior pivotant cu autoaliniere 
pentru poziţionare

 

Port-cuţit  stânga/dreapta UT5008/UT5509

Inel adaptor AA0251

Set chei  

PREȚ 6499 €

Accesorii opţionale 
şi adaptoare fi xare

La cerere 

1800

Capacitate (litri) 48

Ecartament canal (mm) 880-1410 

Lăţime tavă (mm) 830

PREȚ 159 €

Dulap de scule cu 6 sertare, cu capacitate de 
încărcare statică 800 kg, roţi deplasare (2 fi xe 
şi 2 pivotante), frână roată şi suport superior 
perforat pentru şurubelniţe. 

Presă cu acţionare manuală, cu 2 viteze de lucru, 
supapă de siguranţă pentru suprasarcină, piston 
cu revenire automată, tijă cromată, manometru şi blocuri tip V. Masa de lucru se 
deplasează sus/jos cu ajutorul unui vinci. 

Funcţii: Încărcare normală, încărcare rapidă 
(Boost), pornire rapidă (Quick start), timer pentru încărcare rapidă, display 
pentru curentul de încărcare şi pornire, protecţie împotriva suprasarcinilor şi 
a inversării polarităţii. 

Aparat de rectifi cat discuri de frână şi tamburi, pentru autoturisme şi autoutilitare

Aparat rectifi cat discuri de frână, fără 
demontare, la autoutilitare şi autobuze

Tavă pentru recuperat ulei uzat

Producător: USAG

Producător: WERTHER

Producător: TELWIN

Producător: COMEC

Producător: COMEC

Producător: WERTHER

PR 50 PM

Sarcină maximă (t) 50 

Cursă piston (mm) 160

Lăţime interioară (mm) 780

Lăţime de lucru (mm) 500

Înălţime zonă de lucru (mm) 1000

Înălţime presă (mm) 2200

Lăţime presă (mm) 1250

Set dornuri depresare Inclus

PREȚ        1499 €

ENERGY 1500 START

Tensiune redresată (V) 12/24

Curent efectiv (Aeff ) 150/250

Curent pornire nominal (1/VC) 1000/1300

Curent pornire maxim  (A) 1700/2000

Capacitate acumulator (Ah) 12V 70/2000

Capacitate acumulator (Ah) 24V 70/4000

Poziţii ajustare a curentului 6

Tensiune de alimentare (V) 230

PREȚ 1299 €

Pompă pneumatică pentru transfer ulei Pompă pneumatică pentru gresat 
Pompă pneumatică 
pentru transfer ulei, cu cărucior transport şi pistol-
debitmetru digital pentru alimentare.

1762

Raport pneumatic 3:1

Furtun alimentare (m) 4

Pentru rezervoare (kg) 180-220

Presiune lucru (bar) 6

PREȚ 349 €

1781

Raport pneumatic 50:1

Pentru rezervoare (kg) 50-60

Diametru raclor (mm) 370

Furtun gresare (m) 3

Presiune lucru (bar) 6

PREȚ 299 €

Producător: WERTHER Producător: WERTHER 

CC 300

Diametrul niturilor  (mm) 3-12

Presiune de lucru (bar) 1.0-8.0

Forţa maximă de apăsare (kg) 5200

Cursa maximă la apăsare (mm) 40

PREȚ 2999 €

Aparat de nituire hidro-pneumatic

Acest aparat permite nituirea şi denituirea 
ferodourilor de pe orice tip de sabot de 
frână. Structura de oţel pentru condiţii 
grele oferă calităţi excelente de rezistenţă 
și rigiditate acestui aparat, în timp ce 
sistemul combinat cu acţiune hidraulică și 
pneumatică asigură o forţă mare folosind o 
cantitate scăzută de aer comprimat.
În completul de livrare sunt incluse 
poansoane diverse pentru nituit sau scos 
nituri.

Producător: COMEC

Pompă pneumatică
pentru gresat, cu cărucior, cuplă dublu “Z” de îmbinare 
şi pistol pentru gresat cu racord fl exibil şi rigid.

516 S6V+ 139 scule

Capacitate sertar mic (kg) 20

Capacitate sertar mare (kg) 30

Dimensiuni sertare mici  (mm) 570x420x60

Dimensiune sertar mijloc (mm) 570x420x130

Dimensiune sertar inferior (mm) 570x420x200

Componenţă: Buc. 

Set chei combinate 519/285A 25

Set chei combinate 519/285B 5

Set chei fi xe 519/252NA 8

Set inelare cu cot - 519/283NA 8

Set torx-uri cu soclu 1/2" - 519/233C 12

Ciocan cauciuc şi ciocan mecanică - 519/382 2
Trusă tubulare 1/2" cu prelungitoare şi articulaţie - 519/613CN 22
Cleşti siguranţe - 519/127N 4
Set cleşti - 519/150A 5
Set imbus cu mâner plastic tip "L" - 519/280H 7
Set şurubelniţe cu cap tratat - 519/324H 10
Set şurubelniţe cu cap TORX - 519/324TX 9
Trusă tubulare 3/4 cu prelungitoare şi articulaţie - 605 3/4 EA 18
Ciocan 1,5 kg - 380/1500 1
Inelare cu cot - 283 N 6

PREȚ 1399 €

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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SERVICE ROŢI SERVICE ROŢI

PR-AT6

Putere motor (kW) 1,1

Alimentare (V) 400 

Forţă maximă (N) 2500

Dimensiuni (cm) 104 x 52 x 150

Greutate (kg) 63 

PREȚ 1199 €

SGS 315-1” 

Cuplaj tubulare (") 1

Consum aer (l/sec) 11

Presiune lucru (bar) 8

Moment desfacere (Nm) 3000

Greutate (kg) 10,9 

Tubulare 1” Incluse

PREȚ 799 €

Pistol electric pentru înşurubat/deşurubat Pistol pentru umfl at anvelope camioane Cric pneumo-hidraulic Pistol pneumatic pentru înşurubat/deşurubat 

Maşină de jantat/dejantat anvelope tubeless sau cu inel de la 14” la 26”. Mandrina cu auto-centrare şi dispozitivele variabile de putere
şi control afl ate într-o singură unitate de control de la distanţă o fac ideală pentru operaţiuni sigure şi practice.

Compresor aer cu 2 pistoane, cu ungere, în 
2 trepte. Dotat cu presostat electromecanic 
şi protecţie motor. 

Pistol pentru înşurubat/deşurubat prezoane 
la camioane, cu cărucior de transport. Reglajul dispozitivului pe înălţime 
permite folosirea extrem de uşoară. 

Pistol de umfl at dotat cu tijă lungă şi manometru 
de precizie cu diametrul de 80 mm. 

Pistol pneumatic pentru înşurubat/
deşurubat cu sistem dublu-impact, robust, uşor de manevrat, cu tijă lungă. 
Cuplul se poate regla în 3 trepte. 

Compresor aer cu şurub, cu transmisie 
coaxială şi control electronic cu 
microprocesor al ciclului de funcţionare 
şi al alarmelor de revizie şi service. 

Acest cric este destinat special pentru 
ridicarea vehiculelor grele. Acţionarea 
cricului de la pedală permite o ridicare 
rapidă. Mânerul ergonomic permite şi 
controlul coborârii sarcinii. 

Aparate de echilibrat roţi turisme şi camioane, cu dublă viteză de rotaţie selectată în funcţie de tipul de roată. Echipat cu lift capabil să ridice 
până la 200 kg. Gama largă de programe de echilibrat îl face să fi e unul din cele mai complete sisteme din categoria lui.

Maşină de jantat/dejantat anvelope tubeless sau cu inel de la 14” la 56”. Mandrina cu auto-centrare şi dispozitivele variabile de putere
şi control afl ate într-o singură unitate de control de la distanţă o fac ideală pentru operaţiuni sigure şi practice. Braţ universal cu patru bacuri, cu două viteze de rotaţie.

Producător: SICAM 

Producător: NOVATECH 

Producător: USAG 

Producător: NOVATECH 

Producător: SICAM 

Producător: SICAM 

TCS 26

Diametrul maxim al roţii (mm) 1600

Diametrul jenţii (") 14-26

Lăţime maximă roată (mm) 795

Alimentare (V) 400

Reductor motor electric (HP) 2

Levier şi blocator anvelopă Incluse 

PREȚ 5999 €

BK 120-500F-10-A.P.SD

Alimentare (V) 400

Putere motor (kW) 7,5

Debit aer (l/minut) 900

Presiune maximă (bar) 14

Rezervor (l) 500

PREȚ 2499 €

812N - 08120006 812N - 08120010

Rezoluţie (Nm) 2 4

Pătrat tubulare (") 3/4 3/4

Capacitate reglare (Nm) 120-600 200-1000

Lungime pârghie acţionare (mm) 1050 1490

PREȚ 499 € 649 €

RF-RMG - D004009

Presiune lucru (bar) 0-12

Lungime furtun umfl are + tijă (mm) 360+300

Greutate (kg) 0,9

PREȚ 69 €

CUBE SD 1013-270F

Putere motor (kW) 7,5

Debit efectiv (l./min.) 700

Presiune lucru (bar) 13

Rezervor (litri) 270 

PREȚ             3699 €

SBM 855 SBM V955

Afi şaj Display Monitor LCD

Diametrul maxim al roţii (mm) 1200 1200

Diametrul jenţii (inch) 10-20 10-20

Lăţime jantă (inch) 1-24 1-24

Greutate maximă roată (kg) 200 200

Alimentare 230 V 230 V 

Presiune în circuitul pneumatic (bar) 8-12 8-12

Accesorii standard: Flanşă universală pentru turisme şi camioane, cleşte, greutate etalon 
60 grame, compas

PREȚ 4699 € 5499 €

TCS 52 NW

Diametrul maxim al roţii (mm) 2300

Diametrul jenţii (") 14-56

Lăţime roată (mm) 1150

Motor electric cu circuit hidraulic (kW) 1,1

Reductor motor electric (HP) 4

Levier şi blocator anvelopă Incluse 

Extensie 56" Inclus  

PREȚ 7499 €

Maşină universală de jantat/dejantat pentru autobuze şi camioane

Compresor aer cu piston - 14 bar

Cheie dinamometrică

Compresor aer cu şurub - 13 bar Cric hidraulic tip „crocodil”

Maşină electronică de echilibrat roţi pentru motociclete, autoturisme, 
autocamioane şi autobuze

Maşină universală de jantat/dejantat pentru roţi industriale, autocamioane şi tractoare

Producător: ANWA TECH Producător: WINNTEC

Producător: WINNTEC

Producător:

Producător: SCHNEIDER DRUCKLUFT Producător: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Cheie dinamometrică cu precizie +/- 4% din valoarea presetată, 
cu scala în Nm. 

Y432030

Sarcină maximă treapta 1 de ridicare (t) 30

Sarcină maximă treapta 2 de ridicare (t) 15

Înălţime de ridicare, treapta 1 (mm) 220

Înălţime de ridicare, treapta 2 (mm) 300

Înălţime minimă (mm) 150

Lăţime (mm) 305

Lungime (mm) 600

Extensii incluse (mm) 10-70-120 

Tijă de acţionare Lungă

Greutate (kg) 45

PREȚ 749 €

Y421000

Capacitate de ridicare (T) 10

Înălţime minimă (mm) 160

Înălţime maximă de ridicare (mm) 680

Lungime cric (mm) 1635

Înălţime cu tijă (mâner) de acţionare (mm) 1355

Lăţime (mm) 485

Greutate (kg) 145

PREȚ 649 €

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării. Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.

SUPER
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SPĂLĂTORIE

Aparat cu 3 faze cu apă caldă, cu motor în 4 poli, răcit cu apă, 
electric, spaţii de depozitare, nivel Eco, operare de la 1 buton, 
rezervor integrat şi pistol Easy Press-Pistole.

Aspirator cu spălare, dotat cu 
furtun de pulverizare cu aducţiune 
apă integrată, 2,5 m, duză pentru 
tapiţerii, mâner suplimentar.

Producător: KÄRCHER 

Producător: KÄRCHER Producător: WERTHER 

HDS 8/18-4C 
Debit (l/h) 300-800
Presiune lucru (bar) 30-180
Tensiune de alimentare (V) 400
Putere (kW) 6
Variantă cu retractor furtun HDS 8/18-4 CX
PREȚ 2299 €

Puzzi 10/1 
Randament pe suprafaţă (m2/h) 25
Vacuum (mbar) 220
Rezervor apă (l) 10+9
PREȚ 729 €

WL1943
Volum rezervor (l) 50
Supapă siguranţă (bar) 8
PREȚ 189 €

Curăţitor cu apă sub presiune

Aspirator cu spălare Aparat pentru spumare (nebulizator)

Randament pe suprafaţă (m

Curăţitor cu presiune şi încălzire 

Aspirator uscat Aspirator uscat-umed

Producător: KÄRCHER 

Producător: KÄRCHER Producător: KÄRCHER 

HDS 5/11U
Debit (l/h) 450
Presiune lucru (bar) 110
Tensiune de alimentare (V) 230
Putere (kW) 2,2
Variantă cu retractor furtun HDS 5/11 UX
PREȚ 1049 €

T 10/1
Vacuum (mbar) 244
Debit (l/sec) 61
Capacitate rezervor (l) 10
Putere motor (W) 1250
Tensiunea de alimentare (V) 230
Saci fi ltranţi-clasa de praf M, 3 straturi, 
rezistenţi la rupere, Vlies
PREȚ 159 €

NT 35/1 Ap
Vacuum (mbar) 254
Debit (l/sec) 74
Capacitate rezervor (l) 35
Putere motor (W) 1380
Tensiunea de alimentare (V) 230
Saci fi ltranţi-clasa de praf M, 2 straturi, 
rezistenţi la rupere 
PREȚ 299 €

Curăţitor cu presiune fără încălzire 
Producător: KÄRCHER 

HD 5/15 C Plus 
Debit (l/h) 500
Presiune lucru (bar) 150
Tensiune de alimentare (V) 230
Putere (kW) 2,8
Variantă cu duză rotativă 
şi retractor furtun HD 5/15 CX Plus

PREȚ 529 €

Curăţare automată a fi ltrului prin simpla apăsare 
a unui buton.

Se foloseşte în cadrul spălătoriilor auto pentru 
aplicarea spumei active pe autovehicule. 
Presiunea de pulverizare este furnizată de 
aer comprimat primit de la o sursă exterioară. 
Indicator nivel detergent. Posibilitate de 
reglare a cantităţii şi densităţii spumei.

Preţurile nu includ T.V.A. şi se vor calcula la cursul BRD din ziua facturării.
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