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CINE SUNTEM NOI ?
Novatech este cea mai experimentat� companie din România ce ofer� echipamente �i servicii pentru industria auto. Din 1994 �i pân� în  
prezent, am crescut constant num�rul produc�torilor pe care îi reprezent�m în România, reu�ind s� acoperim o gam� complet� de 
echipamente necesare într-un service de autoturisme sau autovehicule grele. 

Primii 15 ani au însemnat o cre�tere constant� a cifrei de afaceri. Urm�torii 5 ani ne-am concentrat pe e�cientizare, f�r� îns� a uita 
promisiunile f�cute clien�ilor în perioada foarte bun� pe care pia�a auto a traversat-o în anii 2000. Am men�inut o echip� de top pentru a 
acorda suport clien�ilor la fel de rapid �i profesionist ca în trecut. Anul aniversar 2014 a însemnat pentru noi o cre�tere de 50% a cifrei de 
afaceri fa�� de anul anterior, l�rgirea echipei, ad�ugarea unor produc�tori europeni importan�i între furnizorii no�tri �i nu în ultimul rând, 
implementarea unui nou sistem informatic integrat. 

Novatech înseamn� oameni. Ne-am format în 22 ani de lucru împreun�. Avem un departament tehnic în permanent contact cu noile  
evolu�ii tehnologice �i o echip� de vânz�ri experimentat�, cu preg�tire tehnic� de specialitate. Întreaga echip� Novatech în�elege c� 
priorit��ile clien�ilor no�tri sunt mai importante ca ale noastre. De aceea ne m�sur�m întotdeauna succesul prin succesul clien�ilor no�tri.  
Dezvoltarea noastr� continu� se bazeaz� pe respect fa�� de client �i pe calitatea serviciilor. Credem cu t�rie în parteneriatul pe termen lung 
cu clien�ii no�tri, c�rora le oferim produse de calitate �i servicii de nivel ridicat. 

MISIUNEA NOASTR�
Misiunea Novatech este de a oferi clien�ilor o solu�ie integrat� în domeniul echipamentelor de service, acoperind e�cient nevoile oric�rui 
investitor în domeniul produc�iei, distribu�iei sau repara�iilor de autovehicule. 

VIZIUNEA NOASTR�
S� devenim furnizorul num�rul 1 la nivel na�ional în domeniul solu�iilor profesionale de echipare service, folosind la maxim experien�a 
acumulat� în cei 20 ani de existen��. 

VALORILE PE CARE NE BAZ�M
Responsabilitate �i competen�� în recomand�rile f�cute clien�ilor. 
Concentrare pe e�cien�� �i productivitate. 
Experien�� îndelungat� �i inovare continu�. 
Spirit de echip� �i ini�iativ�. 
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MECANIC�
Elevator cu 2 coloane

SDE 5.337W SDH 370.42 LIK SDH 370.50 LIK SDH 370.55 LIKT 

Sarcin� maxim� (tone) 3,2 4,2 5 5,5

În�l�ime de ridicare (mm) 2035 2005 2000 2040

În�l�ime de preluare 95-135 95-135 100-140 125-160
Dimensiuni bra�e lungi (mm) 930-1500 725-1435 725-1435 840-1800
Dimensiuni bra�e scurte (mm) 460-880 725-1435 725-1435 840-1800
L��ime interioar� (mm) 2380 2420 2405 2690

L��ime total� (mm) 3140 3406 3210 3878

În�l�ime coloan� (mm) 2640 5000 5000 4950 

Motoare (kW) 2 x 2,2 1 x 2,6  1 x 3,5  1 x 3,5  

Alimentare (V) 400 400 400 400

PRE� SPECIAL 2299 � 3799 � 4999 � 5999 �

SDE 5.337W - Elevator 2 coloane, 2 motoare, sincronizare electro-mecanic� cu bra�e   asimetrice, piuli�e portante din bronz. Produc�tor: SPACE

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.4

Elevator cu 4 coloane

SQ 406L SQ 501E 
Lungime util� platforme (mm) 5100 5700
Sarcin� maxim� (tone) 4 5
Lungime total� (mm) 6318 6670
L��ime platforme (mm) 650 530
În�l�ime 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
PRE� SPECIAL  6699 � 6499 �

SQ 406L - Elevator cu platforme preg�tite pentru geometria ro�ilor cu loca�e fa�� pentru platourile rotative �i pl�ci de compensare spate 
integrate. Blocarea platformelor în pozi�ia de lucru se efectueaz� cu cliche�i ac�iona�i pneumatic. Lungimea platformelor permite utilizarea elevatorului �i la vehicule 
lungi (utilitare).
SQ 501E - Elevator cu platforme lise pentru opera�iuni de mentenan�� �i repara�ii la vehiculele lungi. Blocarea platformelor în pozi�ia de lucru se efectueaz� cu cliche�i 
ac�iona�i pneumatic.

Produc�tor: SPACE

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Produc�tor: ATT

Elevator cu 2 coloane

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

SDH 370.42LIK/ SDH370.50LIK/ SDH370.55LIKT- Elevator electro-hidraulic cu 2 coloane, sincronizare mecanic� cu cabluri, supap� de control a coborârii, blocaje 
mecanice în pozi�ia de lucru �i supraîn�l�are pân� la 5000 mm pentru vehicule utilitare. Bra�ele fa�� �i spate sunt în 3 trepte.

HYMAX S3000 E-Set / HYMAX S4000 E-Set- Elevator cu 2 coloane �i motoare electrice încastrate în coloane, control sincronizare electronic (cu 
microprocesor), c�rucioare de ridicare �i bra�e  asimetrice în 2 trepte. Panoul de comand� cu a��aj LED-uri, este echipat cu întrerupator general 
conform cerin�elor CE �i grup energetic (priz� 230 V �i aer). 

HYMAX S3000 E-SET HYMAX S4000 E-SET

Sarcin� maxim� (tone) 3,0 4,0
În�l�ime de ridicare (mm) 2010 2060
În�l�ime de preluare 95-140 115-190
Dimensiuni bra�e lungi (mm) 940-1495 1130-1840
Dimensiuni bra�e scurte (mm) 590-900 570-1160
L��ime interioar� (mm) 2460 2770
L��ime total� (mm) 3000 3350
În�l�ime coloan� (mm) 2890 2890 
Motoare (kW) 2 x 1,5 2 x 1,5  
În�l�ime travers� (mm) 
Alimentare (V) 

3720-4120
400

3685-4170
400

PRE� SPECIAL 2399 � 3799 �
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MECANIC�
Pachet aparat pentru reglat geometria direc�iei + elevator tip foarfec�  

Aparat pentru veri�carea �i reglarea geometriei ro�ilor

Produc�tor: SPACE

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

SF6352i- Elevator tip foarfec�, preg�tit pentru geometrie, cu loca�e reglabile pentru platourile fa�� �i platforme compensare spate cu blocaj pneumatic.

ARP3DHP.B- Aparat 3D pentru veri�carea geometriei ro�ilor la autovehicule, dotat cu senzori cu camere �xe. Aparatul permite evitarea 
compens�rii b�t�ii jantei �ind echipat cu cleme în 3 puncte (8-24�), cu prindere rapid�.

SF 6352i
Capacitate (t) 3,5
Motor (kW) 2,6
Alimentare (V) 400
Lungime platforme (mm) 4600
În�l�ime de ridicare (mm) 2085
L��ime platforme (mm) 615
Montare Încastrat�
Cric de canal Inclus

ARP3DHP.B
�inte 3DT semisferice Patentate
Platouri rotative fa�� cu pl�ci de umplere Incluse
Blocator pedala �i volan

Cabinet închis cu sertare

Incluse

A��aj digital pe capetele de m�sur� Inclus
Inclus

Supor�i prindere camere pe elevator Inclu�i
Baz� de date peste 90.000 vehicule

Unitate PC, monitor, imprimant� Incluse
PRE� SPECIAL

PRE� SPECIAL

12499 �

8999 �

Produc�tor: SPACEActive 8 WS - Aparat pentru veri�carea 
�i reglarea geometriei ro�ilor dotat cu 4 
capete �i 8 CCD de înalt� rezolu�ie. Aparatul 
se utilizeaz� extrem de u�or datorit� 
software-ului intuitiv cu prezent�ri gra�ce. 
Accesul la func�iile aparatului se poate face 
de la oricare din capetele de m�sur� prin 
intermediul tastaturii cu 4 butoane. LED-urile 
repetitoare montate pe capetele din spate 
permit reglajul f�r� a  � necesar a vizualiza 
monitorul. În completul de livrare sunt incluse 
PC, monitor 17�, tastatur�, imprimant�.

Active 8 WS
Tehnologie - 4 capete de m�sur� 8 CCD 
Software Limba român�

Incluse
IncluseCleme de prindere în 4 puncte, 10-24� (4 buc)

Platouri rotative fa��

Sistem rapid de înc�rcare al capetelor Montat pe cabinet
Transmisie între unitatea central� �i capete m�sur� fa�� Bluetooth 
Transmisie între capete m�sur� fa�� �i spate IR 
Baz� date Inclus�

PRE� SPECIAL 5999 �

Aparat 3D pentru veri�carea �i reglarea geometriei ro�ilor la autovehicule 
Produc�tor: VAMAG

Componenta ND STANDARD
Capete m�sur� cu 6 camere (montare pe tavan sau pe 
podea)

2

�inte pentru m�sur� (montare pe clemele de prindere) 4
Consol� (cabinet) ND PAS 1
Cleme de �xare �inte pe roat� în 4 puncte 12�-21� 4

Platouri rotative Standard
Blocator pedala frân� �i volan Inclus
PC, Monitor, Imprimant�, Tastatur�, Mouse Inclus
Sistem de operare Windows Inclus
Software de m�sur� cu baz� de date Autodata �i cheie 
Dongle

Inclus

PRE� SPECIAL 8999 �

Cleme cu prindere rapid� în 3 puncte, 13�-30� Op�ional

Dispozitiv automatic pentru efectuarea 
bracajului ro�ilor ROBOSTERZ (cu telecomand�)

Op�ional

PRE� SPECIAL

PRE� SPECIAL

1399 �

1499 �

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

3D STANDARD- Este un sistem de scanare 3D, de 
recunoa�tere a imaginii, dezvoltat pentru a veri�ca �i regla 
geometria ro�ilor �i a �asiului la autovehicule. Unit��ile 
optice de m�sur� (capete de m�sur�) se pozi�ioneaz� pe 
�ecare parte a vehiculului �i se monteaz� pe tavan, pere�i 
laterali sau podea. Fiecare cap de m�sur� con�ine un PC de 
uz industrial care prime�te imagini de la camerele CCD de 5 
megapixeli. Capetele de m�sur� sunt conectate la PC printr-
o re�ea Ethernet prin cablu sau o leg�tur� Wi� op�ional�.
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MECANIC�

Pres� arcuri pentru sistem McPherson

Aparat complet automat, de înalt� precizie pentru între�inerea instala�iilor de A/C a autovehiculelor. Baza de date inclus�,  
memoria   pentru tranzac�iile efectuate �i imprimanta încorporat�, fac ca acest aparat s� �e solu�ia complet� pentru orice service auto. Aparatul testeaz� 
automat scurgerile de     refrigerant, iar software-ul permite ata�area kit-ului pentru sp�larea instala�iei �i utilizarea lui în mod automat. Rezervoarele pentru 
ulei nou �i substan�� contrast  s  u nt cu posibilitate de reumplere. 

Redresor pentru acumulatori cu 
electrolit (WET) �i robot de pornire pentru autovehicule de pasageri 
�i camioane u�oare. Aparatul are posibilitatea de a alege înc�rcarea 
normal�, înc�rcare rapid� (BOOST) �i pornire rapid�. În dotare are 
temporizator pentru înc�rcare, ampermetru pentru curentul de 
înc�rcare �i de pornire , protec�ie la suprasarcin� �i inversare polaritate.

Pres� de arcuri ac�ionat� manual, pentru 
sistemul McPherson, destinat� schimb�rii rapide a amortizoarelor 
�i a altor elemente ce compun suspensia autovehiculului.

Recuperator de ulei uzat prev�zut cu tav� de 
recuperare �i joje pentru absorb�ie.

ECK1890/ ECK1890 HFO
Tip refrigerant R134a/ 1234yf
Procedura de lucru Complet automat sau manual 
Alimentare (V) 230
Rezolu�ie scal� refrigerant (g) 10
Rezolu�ie scal� ulei (g) 5
Temperatur� de lucru (°C) 11-49
Sistem �ltrare 1 �ltru pentru umiditate
Pomp� vacuum (l/min.; mbar vacuum) 72; 0,1

Dinamic 620 Start 
Alimentare (V) 230
Putere C/S (kW) 2/10
Tensiune ie�ire (V) 12-24
Curent efectiv (Ae�) 90
Curent (A EN) 70
Curent de start max. (A) 570
Capac. baterie, min./max. (Ah) 20 / 1550 
Trepte de reglare 4
PRE� SPECIAL 299 �

1832.80

Capacitate rezervor (litri) 80
Capacitate tav� recuperare (litri) 18
Evacuare pneumatic� a uleiului din rezervor DA 
Absorb�ie  pe la joj� Prin vacuum 
PRE�  SPECIAL 279 �

2250
Sarcin� maxim� (kg) 2250
Ac�ionare Manual sau cu pistol de impact

Componen��
1 set platouri pentru arcuri cu diametru  80-145 mm
1 set platouri pentru arcuri cu diametru 145-195 mm

PRE� SPECIAL 349 �

Compresor (HP) 1/3

Vit. de recuperare în faz� lichid� (gr./min. ) 300
Rezervor refrigerant reînc�rcabil (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
Centur� înc�lzire butelie Standard
PRE� SPECIAL (ECK1890- R134a)

PRE� SPECIAL (ECK1890 HFO- 1234yf)

                1899 �

                1999 �

TD 302 + TD 332 
Curs� de lucru (mm) 90
Grosime lucru (mm) 5-40
Pas înaintare cu�ite (mm/rota�ie) 0,15
PRE� SPECIAL 3399 �

Aparat pentru recuperare, reciclare �i înc�rcare cu agent refrigerant, full automat 

Dispozitiv pentru recti�cat discuri de frân� direct pe vehicul 

Redresor-robot pornire

Recuperator ulei uzat

Produc�tor: ECOTECHNICS 

Produc�tor: TELWIN 

Produc�tor: CANVIK Produc�tor: WERTHER 

Produc�tor: COMEC 

Produc�tor: SPACE 

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Elevator tip foarfec�
SF 5508i - Elevator dublu foarfec�,  platforme 
extensibile, cu sistem de sincronizare hidraulic �i 
sistem de autolubri�ere a bol�urilor.

SF 5508i
Capacitate (t) 3
Motor (kW) 2,2
Alimentare (V) 400
Lungime platforme (mm) 1320-1730 
În�l�ime de ridicare (mm) 1825
L��ime platforme (mm) 510
Montare Încastrat�  
PRE� SPECIAL 4199 � 

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Dispozitiv de recti�cat discuri direct pe vehicul, ce se 
monteaz� direct pe suportul de etrier. Acesta este 
foarte util în cazul în care este necesar� recti�carea 
discurilor ce prezint� ovalitate, la înl�turarea 
bavurilor datorate uzurii �i în cazul în care nu se 
justi�c� înlocuirea discului. 
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Modul wireless utilizat pentru calculatoare 
standard, laptop-uri, dar �i pentru FSA �i BEA. 
Valorile reale pentru diagnoza unit��ilor de 
comand� sunt comparate automat cu valorile 
de referin�� cuprinse în instruc�iunile de 
c�utare a defectelor (SIS). F�r� a comuta între 
programe, toate informa�iile suplimentare 
pentru identi�carea erorilor �i m�surarea 
diver�ilor senzori prin func�ia multimetru 
sunt disponibile în cel mai scurt timp.  

KTS 540 
Conexiune între KTS �i PC Bluetooth sau cablu USB
Conexiune la vehicul Cablu cu adaptor OBD
Echipare Multimetru cu 1 canal 
M�surare Rezisten��, tensiune, intensitate
Update software DVD sau Internet
Protocoale suportate ISO, CAN �i SAE 
Multiplexor Integrat
C�utarea automat� a sistemelor de pe vehicul Da
PRE� SPECIAL 1799 �

Aparat pentru cur��at injectoare, cu 2 rezervoare pentru solu�ie de tratament (Diesel/Benzin�), func�ie automat� 
sau manual� �i ajustare automat� a presiunii. Aparatul poate  � utilizat pe sisteme cu carbura�ie, common-rail, 
injec�ie diesel conven�ional� �i injec�ie benzin� (MPFI, TBI, CNG, G-DI, FSI, HPI).

ES-20
Capacitate rezervor combustibil 5 / 3,5 litri
Debit asigurat 200 litri/or�
Filtru Diesel/Benzin� 8/8 µm

Alimentare
12 V � de la bateria 

vehiculului 
Cabluri de alimentare 3 m
Regulator de presiune 0-10 bar 
Putere 100 W
Kit adaptoare Inclus
PRE� SPECIAL 1999 �

Aparat pentru cur��at injectoare �i sistem de injec�ie dual 

Modul tester diagnoz�Tester diagnoz� cu touch screen

DIAGNOZ�

Produc�tor: BOSCH

Produc�tor: 

Produc�tor: 

BRAIN BEE

SPIN

Produc�tor: CARBON ZAPP

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Caracteristici:
Reducerea emisiilor cu 70%
Restaurarea performan�elor motorului 
Reducerea consumului de carburant
Decarbonizarea camerei de combustie 
Optimizarea aprinderii 
Deblocarea supapelor sau a segmen�ilor bloca�i
Decarbonizarea catalizatorului 
Îmbun�t��irea stabilit��ii tura�iei la ralanti

* Abonament ESI- PRE� LA CERERE

B-Touch ST9000 este un aparat de diagnoz� ce indepline�te 
cerin�ele tuturor atelierelor de service auto �i este preg�tit pentru 
opera�ii cu tehnologia �Pass-Thru�, ce permite programarea 
calculatoarelor (ECU) direct de c�tre aparat, via PC. Datorit� 
ecranului senzitiv de 7� ,  selec�ia opera�iilor este u�oar� �i 
intuitiv�. Aparatul dispune de o baterie de 7,4V, 2200 mAh �i are o 
autonomie de func�ionare de 3 ore. LICEN��  NO LIMIT!
Completul de livrare include: B-Touch ST9000 cu ecran tactil 
7�,-dimensiune 800x480mm si 2621444 culori, cablu USB A-B, 
EOBD-1.5m, card START& STOP (accesarea sistemelor Ford), 
software UP&GO, înc�rc�tor baterie, suport de �xare.

Aparatul pentru schimbarea  uleiului în cutiile de viteze automate a 
devenit o necesitate în dotarea service-urilor auto, datorit�  
numarului din ce în ce mai mare a ma�inilor vândute cu transmisie 
automat�. În cazul acestora, intervalul de revizie (cur��are sau 
schimbare ulei) al cutiei de viteze automate este la �ecare 
50/60.000 km, reprezentant o reala oportunitate pentru orice 
service auto.
ATF REMIN dispune de soft multilingv, contor  volum  magnetic 
pentru vizualizarea nivelului uleiului, sistem de iluminare a 
rezervorului �i posibilitate de inversare manual� (integrat�) a 
furtunurilor.

Aparat pentru schimbarea uleiului în cutiile de vitez� automate 

Tester diagnoz� cu touch screen 

ATF REMIN
Ciclu manual DA
Pomp�

Rezervor ulei nou

1

 20 l
Vehicule EU �i ASIA

Rezervor ulei uzat 

Injec�ie aditiv
Filtru

Metod� de m�surare 

Racorduri 

20 l

Vizual

Manual 
Sintetic

PRE� SPECIAL 1699 �

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Citire informa�ii ECU, parametrii, status, citire / �tergeri 
coduri de eroare, ajust�ri/ activ�ri codi�c�ri, identi�care 
vizual� a pozi�ion�rii cuplei de diagnoz� �i a cablului

Func�ii: B-Touch ST-9000

Update Via PC - pe Internet
Sistem de operare Windows 
Conexiune vehicul 

Multiplexor diagnoz� 

EOBD 

8 35V- CC 

Electronic 

PRE� SPECIAL 1999  �

Alimentare de la bateria 
vehiculului

CERE O DEMONSTRA�IE!



8

MECANIC�
Dulap cu scule mecanic� cu 6 sertare �i 181 piese

Trus� scule electrician, 94 piese Dulap scule tinichigerie, 88 piese 

Banc de lucru cu sertare 
Banc de lucru cu blat din 
tabl� galvanizat� 2,5 mm 
grosime cu protec�ii laterale, 
raft interior inclus, con�gurat 
pentru �xare pe podea, 
structur� din o�el, vopsit�, 
cu 6 picioare, 2 sertare 
pe glisoare telescopice cu 
z�vorâre. 

Op�ional. Pre� la cerere.

Moment ajustabil cu precizie de 4% din valoarea 
presetat�. 

Dulap pe ro�i, cu partea superioar� din ABS rezistent, sertare cu deschidere total� pe �in� �i culisare pe rulmen�i, sistem de închidere 
centralizat�, interior rezistent la ulei, ro �i cu diametrul 125 mm (2 �xe �i 2 cu rotire), una dintre role având �i sistem de frânare (blocare). Greutate maxim� static� 
suportat�: 800 kg. Capacitate sertare mici 20 kg, iar cel mare 30 kg.

Dulap pe ro�i, cu partea superioar� din ABS rezistent, 
sertare cu deschidere total� pe �in� �i culisare pe rulmen �i, sistem de închidere 
centralizat�, interior rezistent la ulei, ro �i cu diametrul 125 mm (2 �xe �i dou� 
cu rotire), una dintre role având �i sistem de frânare (blocare). Greutate maxim� 
static� suportat�: 800 kg. Capacitate sertare mici 20 kg, iar cel mare 30 kg.

Dulap pe ro�i, cu partea superioar� din ABS rezistent, 
sertare cu deschidere total� pe �in� �i culisare pe rulmen�i, sistem de închidere 
centralizat�, interior rezistent la ulei, ro�i cu diametrul 125 mm (2 �xe �i dou� 
cu rotire), una dintre role având �i sistem de frânare (blocare). 

506A2C/2000
Dimensiuni (mm) 2000x700x850
Sarcin� static� admis� (kg) 2000
Dimensiuni interioare sertare (mm) 570x420x175
PRE�

Componen�� 516 S6V+496H
�urubelni�e cu cap drept (2 buc.) 0.8x4x100; 1.2x6.5x150    

�urubelni�� cu cap Phillips 2x125 (092 PH)
Pil� dreapt�/ pil� cu 3 laturi/ pil� rotund�

Cle�ti drep�i sigurante int. �i ext. 
Patent cu cioc lung+patent 
Cle�ti: dezizolat cabluri, reglabil cu cioc papagal 
Fier�str�u + foarfec� electrician 
Set inbusuri 1.5-10 mm (9 buc)
Set chei combinate 8-22 mm (8 buc)
Creion tensiune 110-380 V+ creion trasare 
�urubelni�� cu capete interschimbabile 
Set �urubelni�e electrician cu capete Phillips (8 buc)
Trus� chei hexagonale, bi�i �i antrenor clicket ¼  (38 buc) 
Multimetru
Alte scule de specialitate

PRE� SPECIAL 999 �

Componen�� 496 C1 + 516 S6V
Cle�te autoblocant (134)
Cle�te autoblocant cu deschidere 76 mm (139 AN)
Patent (150 A) 
Cle�te reglabil (178 I)
Cle�te t�iat (188 A)
Set imbus - 1,5 - 10 (280 S9) 
Dalt� plat� (354)
Set d�l�i �i punctatoare (372 SE6)
Ciocan metal + lemn + ciocan plat �i dalt�  
(376; 382; 392) 
Ciocan cu cap plat rotund �i cap plat p�trat (393)
Set accesorii îndreptare speci�ce  
(396 - 399; 401, 405, 406, 406, 409 - 411)
Dispozitiv ajustat 300-500 mm (416 N)
Talp� ajustare dreapt� pentru 416 N (416 NA)
Bar� cu cap de roluit (429)
Trus� tubulare 1/4� (613 1/4 EN)
Triunghiular� cu mâner de lemn
Perie metal (993 A)
PRE� SPECIAL 1199 �

Componen�� dulap 181 piese 05168114E
Set cle�ti siguran�� (519/127N) 
Set cle�ti �i paten�i (519/150A)
Trus� tubulare 1/2� (519/613 CB) 
Trus� tubulare �i �urubeln�i� mecanic� 1/4� (519/613AEB) 
Set burghie HSS (988 MA/S19) 
Trus� �urubelni�� mecanic� cu bi�i, 1/4 (690 1/4� S28) 
Set imbus cu mâner plastic tip �T� (519/280H) 
Set chei combinate (6-25 mm) �i imbus (1,5-10 mm) - 519/285A1
Set pile (519/990B)
Set �urubelni�e Torx (519/324TX) 
Set �urubelni�e plate �i Phillips (519/324H)
PRE� SPECIAL       999 �

810 N - 08104005 810 N - 08104006
Capacitate (Nm) 40-200 120-600 
Cuplaj tubular� ( " ) 1/2 1/2
Rezolu�ia scalei (Nm) 0,5 2
Lungime (mm) 475 1490
PRE� SPECIAL 129 �

449 �

149 �

Produc�tor: USAG 

Produc�tor: USAG 

Produc�tor: USAG Produc�tor: USAG

Cheie dinamometric�
Produc�tor: USAG 

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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MECANIC�

Pentru acid baterie, antigel �i lichid sp�lat 
parbriz.

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

Y451500
Sarcin� maxim� (T) 0,5
În�l�ime minim� (mm) 1135
În�l�ime de ridicare (mm) 1945
Greutate  (kg) 32
PRE� SPECIAL 219 �

Y420330
Sarcin� maxim� (T) 3
În�l�ime minim� (mm) 120
În�l�ime maxim� de ridicare (mm) 450
Lungime (mm) 631
Greutate  (kg) 42
PRE� SPECIAL 129  �

PR 20/PM
Piston culisabil DA 
Cursa pistonului (mm) 160
În�l�ime de lucru max. (mm) 1000
L��ime de lucru (mm) 380
În�l�ime pres� (mm) 1900
L��ime pres� (mm) 950
PRE� SPECIAL 549 �

PRE� SPECIAL 119 �

FT 2030
Aprobare �i recomandare BASF
Testare punct de înghe� antigel Baz� -Etilen�/Propilen�
Testare densitate acid baterie (kg/l) 1,1 - 1,3
Testare punct de înghe� lichid sp�lat (gr. C) 10  -  -40 
PRE� SPECIAL 59 �

KP 80/4
Gam� de m�sur� (bar) 0-40 
Diametru manometru (mm) 80

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

M24x2; Adaptor conic
PRE� SPECIAL 159 �

Macara hidraulic� rulant�, pliabil� Pres� hidraulic� de atelier 

Refractometru Compresmetru

Kit  cu 21 piese pentru pistoane etriere

Cric pentru cutie de viteze, mobil Cric hidraulic tip �crocodil�

Produc�tor: WINNTECProduc�tor: WERTHER 

Produc�tor: WINNTEC

Produc�tor:

Produc�tor: LEITENBERGER Produc�tor: LEITENBERGER 

Produc�tor: USAG 

Produc�tor: WINNTEC

Pres� pentru utilizare profesional� cu pomp� de 
mân� cu 2 viteze, mas� reglabil�, supap� de siguran�� de supraînc�rcare, retur 
automat al pistonului (cromat), manometru de presiune �i blocuri suport tip �V�.

Baza lat� permite o stabilitate optim� �i 
e�cien�a pompei asigur� o preluare rapid� 
�i precis� a sarcinii.

Cric cu greutate redus� �i în�l�ime mic� de preluare 
(120 mm). Versiunea standard este echipat� cu 
tampon de cauciuc pentru sarcin� �i ro�i de Nylon.

Construc�ie solid�, din pro�le p�trate sudate. 
Pompa hidraulic� cu 2 viteze, cu piston cromat, se rote�te la 135 grade �i asigur� 
o operare optim�. Coborârea poate  �ajustat� �n din supap�. Ro�ile sunt din Nylon 

pentru a preveni zgârierea podelei. Macaraua 
este u�or de manevrat atât montat� cât �i 
pliat�.

Y440102
Sarcin� maxim�, cu bra� strâns (T) 1
Sarcin� maxim�, cu bra� alungit (T) 0,5
În�l�ime de ridicare cu bra� strâns (mm) 2120
În�l�. max. de ridicare cu bra� extins (mm) 2300
Pomp� hidraulic� 2 viteze
Greutate  (kg) 71
PRE� SPECIAL 279 �

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

U28000085 - Trus� mecanic� pentru 
retragere etriere. Include 2 �uruburi cu 
rota�ie stânga/dreapta �i pl�ci adaptoare 
pentru etriere. 
Trusa este compatibil� cu majoritatea 
m�rcilor de autovehicule. Con�ine 21 piese 
ce se pot utiliza atât la etrierele de pe fa�� 
cât �i cele de pe axa spate. 

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Cric hidraulic profesional tip �crocodil�

Y420301
Sarcin� maxim� (T) 3
În�l�ime minim� (mm) 130
În�l�. max. de ridicare (mm) 600
Lungime (mm) 1400
Greutate  (kg) 65
PRE� SPECIAL 349 �

 WINNTEC
Modelul este echipat cu pomp� de picior pentru ridicare rapid�. 
Mânerul ergonomic permite ridicarea sau coborârea prin 
ac�ionarea supapei de control.
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SERVICE RO�I

Aparat electronic cu a��aj digital dual ce poate 
 �utilizat pentru echilibrarea ro�ilor de la motociclete, turisme �i microbuze. 
Aparatul este livrat cu software complet pentru echilibrare static� �i dinamic�.
Aparatul dispune de program de optimizare a greut��ilor �i program de 
ascundere plumbi în spatele spi�elor. 

Aparat electronic cu monitor TFT 17� �i sistem 
de operare Windows CE. Poate  �utilizat pentru echilibrarea ro �ilor de la 
motociclete, turisme �i microbuze. Aparatul este livrat cu software-ul complet 
pentru echilibrare static� �i dinamic�, cu calibru automat pentru m�surarea 
distan�ei de la ma�in� la jant� �i diametrul jantei �i cu posibilitatea adapt�rii 
calibrului de introducere a l��imii jantei (op�ional). Aplicarea plumbilor 
adezivi pe jantele de aliaj se face cu calibrul de interior (ALUEASY), pe monitor 
indicându-se pozi�ia corect� a acestuia. Aparatul dispune de program de 
ascundere a plumbilor în spatele spi�elor �i de optimizare a greut��ii.

Aparat electronic cu monitor TFT 19� �i sistem 
de operare Windows CE. Poate  �utilizat pentru echilibrarea ro �ilor de la 
motociclete, turisme �i microbuze. Ciclul de m�surare poate  �redus pân� la 
6�. Aparatul este echipat cu calibru automat pentru poz�iionarea plumbilor pe 
jante de aliaj (ALUDATA) �i pentru introducerea automat� a datelor jantei. 

Aparat semiautomat cu bra� tip �steag�, cu depresor 
pneumatic �i �xare cu bacuri autocentrante. Suportul bra�ului de dejantare 
este �x, iar depresarea (detalonarea) anvelopei se efectueaz� pneumatic.

Aparat automat pentru ro�i de la 10-22� . 
Bra�ul de lucru se rabateaz� prin ac�ionare la pedal�, iar blocajul bra�ului se 
efectueaz� automat (pneumatic). Aparatul dispune de 2 viteze de lucru. 

Aparat automat, cu prindere exterioar� a jantei pân� 
la 22� �i 4 pozi�ii de reglare a detalonatorului. Aparatul poate  �utilizat inclusiv la 
anvelopele tip �Low pro�le� �i �Run �at - RFT� cu adaptorul TECNOROLLER (Op �ional). 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

SBM V 80
Diametru maxim jant� (") 10-24
L��ime maxim� jant� (") 1-20

L��ime maxim� roat� (mm) 420

Diam. maxim roat� (mm) 820

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

PRE� SPECIAL 2199 �

SBM V 760 AW
Diametru maxim jant� (") 12-30
L��ime maxim� jant� (") 1-21

L��ime maxim� roat� (mm) 565

Diam. maxim roat� (mm) 1140

Alimentare (V) 230

Putere motor (kW) 0,7
PRE� SPECIAL 4299 �

SBM 55 NW
Diametru jant� ( " ) 10-24
Diametru maxim roat� (mm) 820
L��ime jant� ( " ) 1-20
L��ime maxim� roat� (mm) 420
Alimentare (V) 230
Putere motor (kW) 0,5
PRE� SPECIAL 1399 �

Colibri BL 512
Diam. maxim jant� (prindere ext.) (") 10-20
Diam. maxim jant� (prindere int.) (") 12-22
L��imea maxim� a ro�ii (") 9
Diam. maxim al ro�ii (mm) 1100 
Alimentare (V)/Putere (HP) 400/0,75
PRE� SPECIAL 1399 �

Aparat pentru echilibrat ro�i

Aparat pentru echilibrat ro�i

Aparat pentru echilibrat ro�i

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme �i microbuze (semiautomat)

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme �i microbuze (automat)

Aparat pentru jantat / dejantat anvelope 
turisme �i microbuze (automat)

4 ani garan�ie

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

FALCO EVO 620 
Diam. maxim jant� (prindere ext.) (") 10-22
Diam. maxim jant� (prindere int.) (") 12-25
Diam. maxim roat� (mm) 1000
L��ime  jant�  (") 3-11
Alimentare (V)/Putere (HP) 400/0,75
PRE� SPECIAL 2199 �
Accesoriu
Dispozitiv ajut�tor pentru jantat/dejantat anvelope 
cu pro�l special
PRE� SPECIAL 1199 �

FALCO EVO 622 
Diam. maxim jant� (prindere ext.) (") 10-22
Diam. maxim jant� (prindere int.) (") 12-24
Diam. maxim roat� (mm) 1100
L��ime  jant�  (") 3-12
Alimentare (V)/Putere (HP) 400/0,75
PRE� SPECIAL 2799 �
Accesoriu
Dispozitiv ajut�tor pentru jantat/dejantat anvelope 
cu pro�l special
PRE� SPECIAL 1199 �

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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SERVICE RO�I

SGS 850-1/2�
Presiune lucru (bar) 6,3
Moment (cuplu) desfacere (Nm) 815
Set tubulare 1/2� (10 buc��i) Inclus
PRE� SPECIAL 179 �

RF 12 MG - D004021
Presiune de lucru (bar) 0,7-12 
Lungime furtun (cm) 150
PRE� SPECIAL 99 �

Pistol în�urubat/de�urubat pneumatic

Dispozitiv de programare a senzorilor de presiune în roat�

Pistol um�at anvelope

PR AT 2
Capacitate maxim� (t) 2
În�l�ime minim� (mm) 110
În�l�ime de ridicare (mm) 500
Dim. platform� (mm) 2000x1260x110
Presiune lucru (bar) 7-8
Blocuri cauciuc Incluse
Bra�e pivotante (4 buc��i) Op�ional
PRE� SPECIAL   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 maxim� (bar) 10 10 10 10
Rezervor (l) 200 270 270 500
Nr. trepte compresor 1 1 2 2
Deplasabil pe ro�i DA DA DA NU
PRE� SPECIAL 549 �      749 � 899 � 1149 �

Platform� pneumatic� pentru vulcanizare 

Compresor aer cu piston

Cric pneumatic cu 2 baloane 
Platform� pneumatic� pentru service ro�i, cu 
rampe lungi ce permit folosirea �i la vehicule cu garda joas�. Blocarea dubl� �i 
protec�ia pentru picioare permit utilizarea în cond�iii de maxim� siguran��. 

Compresoare cu 2 pistoane, 
cu lubri�ere. Sunt dotate cu 
supap� de siguran�� pentru 
suprapresiune, protec�ie 
termic� motor, manometru 
�i presostat.

Produc�tor: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Produc�tor: BRAIN BEE

Produc�tor: ANWA TECH

Produc�tor: NOVATECH

Produc�tor:  WINNTEC

Produc�tor: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Ma�in� hidraulic� pentru îndreptat 
jante cu strung inclus

Generator de azot pentru turisme

Ma�in� de îndreptat jante cu ac�ionare hidraulic�, 
cu strung inclus. Pompa hidraulic� �i cilindrul (5 tone) permit îndreptarea jantelor de 
tabl� �i aliaj. Datorit� sistemului electric de rotire a ro�ii �i dispozitivului de recti�cat 
încorporat, aceast� ma�in� este solu�ia complet� pentru atelierele de vulcanizare.

F 1022  
Pomp� hidraulic� 5 tone 
Diametru maxim jant� 22" 
Adaptoare centrare jant�  
�i îndreptare 

Incluse 

Alimentare 400 V / 0.55 kW
PRE� SPECIAL 2199 �

Produc�tor: NITROMAC

Produc�tor: SPIN

PRE� SPECIAL

Y422012
Sarcin� maxim� (T) 2
În�l�ime minim� (mm) 100
În�l�ime maxim� de ridicare (mm) 295
Diametru pern� (mm) 250
Lungime cu mâner de ac�ionare (mm) 1100
PRE� SPECIAL       319 �

      449 �

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii. Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Generator de azot pentru turisme �i vehicule 
comerciale. Acesta este utilizat pentru eliminarea 
oxigenului din aer �i poate � utilizat împreun� cu 
orice tip de  dispozitiv de um�are.

NITRO BASIC 3000 
Presiune max aer aspirat (bari) 10 
Presiune azot produs (bari) 6-8 
Puritate azot (%)  96 

Capacitate rezervor intern (l) 
Alimentare 
Accesorii 

50
220 V / 50-60 Hz

2 furtunuri, generator 

PRE� SPECIAL 999 �
de vid (intern)

Cricul pneumatic este u�or de 
manevrat iar mânerul permite 
introducerea lui pân� la �asiul 
vehiculului sau la punte, pentru 
ridicare.

TP-1000- Dispozitiv pentru m�surarea presiunii în anvelope, u�or �i rapid de utilizat, cu baz� de date 
vast�, ce dispune de func�ii de activare/ citire parametri valve �i  setare/ programare senzori. Acesta dispune de  update pentru 12 luni a 
bazei de date, tastatur�  �Soft Touch�,  func�ionare  wireless, comunicare radio �i baterie Li-Ion.
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Lamp� uscare cu infraro�u Aparat de sudur� în mediu protector 

Cabin� de vopsire

Compresor cu �urub
Compresoare profesionale, pentru utilizare intens�, cu control microprocesor pentru fun cc�ionare, intervale de service �i avarii, presiune 
maxim� 10 Bari, cu motoare trifazate (400V). Construc�ia compact� cu usc�tor încorporat permite amplasarea în spa�ii  reduse.

Lamp� de uscare prin infraro�u cu unde scurte, 
destinata atelierelor de vopsitorie
Reduce durata de uscare de 5 ori fa�� de cea 
tradi�ional�, în cabina de vopsire �i asigur� 
o economie semni�cativ� de energie. 
Pozi�ionarea panourilor în pozi�ia de uscare se 
efectueaz� u�or, rapid �i sigur.

Aparate mobile de sudur� 
MIG-MAG destinate pentru 
sudur� continu� sau tip spot 
(cu �timer�), cu regulator 
electronic al avansului sârmei 
�i al timpului. Se poate 
utiliza pentru o gam� larg� 
de materiale ca: o�el, o�el 
inoxidabil, o�eluri aliate �i 
aluminiu (cu kit op�ional). 
Aparatul se livreaz� cu accesorii 
pentru sudur� MIG-MAG.

Produc�tor: WERTHER Produc�tor: TELWIN 

Produc�tor: SAIMA

Produc�tor: NOVATECH 

CUBE SD 1010-270F CUBE SD 1010-500F- ES PLUS 11-10-500 ES  
Putere motor (kW) 7,5 7,5 11
Debit efectiv (litri/minut) 1050 1050 1500
Rezervor aer (litri) 270 500 500
Usc�tor aer NU INCLUS INCLUS

Antrenare motor - compresor Direct drive Direct drive Curea
PRE�  SPECIAL 3499 �  4499 �  5399 �

3950
Alimentare (V/ Hz) 220/ 50
Putere instalat� (W 2000
Temporizator (min) 0-30
L�mpi uscare (W) 2 x 1000
În�l�ime coloan� (mm) 1650
PRE� SPECIAL               899 �

TELMIG 200/2 TURBO TELMIG 250/2
Alimentare (V) 230 400 
Curent sudare (A) 35 - 220 35 -260 
Putere maxim� �i la 60% (kW) 7 / 3 7 / 3 
Num�r trepte reglaj 6 6
Diametru sârm� standard (mm) 0,6-1 0,6-1
PRE� SPECIAL 629 � 849 �

VOPSITORIE & TINICHIGERIE

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

BETA- Cabin� pentru vopsirea autoturismelor �i a autoutilitarelor, ce permite utilizarea vopselelor �i a celor pe baz� de ap�.  

Cabina este caracterizat� prin: construc�ie cu 3 rânduri de gr�tare, �ltre �Paint Stop�, rame sus�inere �ltre, 3 u�i frontale � deschidere central� 2840 x 2720 mm (una din u�i 
poate � folosit� ca u�� de serviciu), pere�i cu izola�ie termic� din �br� de sticl�, alb plasti�at pe interior �i exterior, panou de control al fazelor de uscare-vopsire, cu a��aj 
LED si programator, indicator presiune în cabin� cu nivel de lichid, tavan izolat, suport pentru piese �i sistem de iluminare în partea superioar� cu 2 rânduri de casete 
(stânga/dreapta). BETA 

Dimensiuni utile (mm) 7210 x 3960 x 2800
Putere generator �i extractor (kW) 7,5 +7,5

3Debit aer (m  /or�) 24.000 
Sistem de recirculare a aerului 85%
Clapet� automat� anti-incendiu Inclus�

Gr�tare 3 rânduri
Arz�tor Diesel (kCal/or�-kW) 220.000- 256
Sarcin� max roat� (kg) 470
PRE� SPECIAL 18999 �

Op�ional:
Diferen�� arz�tor pe gaz PRE� SPECIAL: 1499 �
U�� lateral� service PRE� SPECIAL:  799 �

PRE� SPECIAL:  1399 �
Diferenta pentru schimbarea agregatelor, 28.000 mc/or� , 2 
motoare a 9,2 kW
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Digital Spotter 7000
Curent sudare 4500 A 
Tensiune de mers în gol 8,6 V
Putere maxim� 27,3 kW
Putere la 50% 6,7 kW
Grosime maxim� tabl� 1,5 + 1,5 mm
Ciclu de lucru 3%
Alimentare 400V/ 2 Ph

PRE� SPECIAL

Travers� motor Trus� hidraulic� pentru tinichigerie 

Aparat de sudur� în puncte 

Suport tip travers� pentru motor, cu 2 ancore, 
750-1450 mm �i capacitate sus�inere 500 kg. Aceasta este necesar� pentru 
sus�inerea în timpul asambl�rii �i demont�rii motorului �i transmisiei.

Con�ine accesoriile standard pentru 
îndreptare (t�lpi, pro�le, etc.), 
prelungitoare (100-400 mm) �i 
falc� dep�rt�toare. 

Produc�tor: TELWIN

Produc�tor: WINNTECProduc�tor: NOVATECH

AH22000
Slot �exibil pentru ajustarea l� �imii. Cârlige A71cu tij� �letat�.
Include tampoane de cauciuc pentru protec�ie aripi.
Prev�zut cu un lan�- lungime  90 cm.
PRE� SPECIAL 79 �

Y444100
Pomp� cu ac�ionare manual� (T) 10
Capacitate cilindru (T) 10
Curs� cilindru (mm) 150
Prelungitoare (buc.) 4
Greutate (kg) 31
PRE� SPECIAL 259 �

Aparat pentru îndreptat tabl�

Aparat de îndreptat tabl� cu pistol �i 
extractor iner�ial. Sistem controlat de 
un microprocesor pentru ajustarea 
curentului �i a timpului de lucru. 
Aparatul este dotat cu protec�ie 
termic�.

Digital  Puller 5500
Alimentare 380V/ 1ph
Curent maxim 2500A
Putere maxim� 11 kW
Putere la 50% 1.8 kW
PRE� SPECIAL 549 �

1499 �

VOPSITORIE & TINICHIGERIE
Dispozitiv de îndreptat caroserii cu turn modular 
Perfect pentru îndreptarea rapid� a caroseriei sau a structurii de reziste�n�. Este destinat pentru repara�ii de anvergur� mic� �i medie. 
Fixarea vehiculului se face de prag, iar cu ajutorul accesoriilor op�ionale dispozitivul se poate folosi �i la ma�ini f�r� prag. Turnul de tragere este telescopic �i se poate 
roti �i înclina la 180°. 

Produc�tor: AUTOROBOT

MICRO B 
Greutate maxim� vehicul (kg) 2720
For�� de tragere (t) 10
Ac�ionare pomp� hidraulic� Pneumatic�
Spa�iu necesar de lucru (m) 4 x 5,5 
PRE� SPECIAL 4999 �
Rigl� de m�sur� cu baz� de date �i software interpretare date 300 MC ∗
Rigl� de m�sur� destinat� m�sur�rii caroseriei sau �asiului. Datele citite se introduc în software-ul 
bazei de date, iar interpretarea se face automat prin compa   r a�ie cu datele de referin ��. Completul 
de livrare include: rigl� de m�sur�, extensie, capete �i prelungitoare, cutie de transport.
PRE� SPECIAL  1199 �
∗ Model 300MC/E- a��aj electronic - PRE� LA CERERE

Produc�tor: TELWIN

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Aparat de sudur� în puncte cu control electronic (microprocesor) dotat cu a��aj 
digital, LCD. Panoul de control multifunc�ional permite controlul automat al 
parametrilor de sudare în concordan�� cu grosimea tablei. 
Aparatul este echipat cu sistem de r�cire pe aer al cle�tilor �i c�rucior. 
Cle�tele de sudur� este ac�ionat pneumatic. 

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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I.T.P. 
Stand pentru testarea for�elor de frânare la turisme �i microbuze, cu tester amortizoare 

Combin� analizor gaze/opacimetru 

BD 640 - Speed - Standul asigur� func �ionarea în mod super automat, asigurând un �ux programat de la introducerea datelor de 
client pân� la imprimarea raportului de test. Frânele electromagnetice asigur� o ie�ire facil� de pe role. Func �ia pentru detec�ia vehiculelor 4x4 este standard. 
Telecomanda inclus� poate  � utilizat� pentru alegerea selectiv� a opera�iunilor de test.

Analizor de gaze independent AGS 688, ideal pentru opera�iuni de testare 
sau inspec�ii o�ciale. U�or de utilizat, cu tastatur� intuitiv�, 6 a��aje cu cristal lichid 
(iluminate), imprimant� încorporat� �i posibilitatea de conectare la PC prin intermediul 
soft-ului Omnibus800. 

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

Traductorul de tura�ie MGT300 EVO/R dotat cu sond� de temperatur� permite 
transmisia datelor citite de la vehicul (tura�ie �i temperatur�), prin unde radio, la 
modulul analizor gaze sau opacimetru. Citirea tura� iei se poate efectua prin conectare 
direct la bateria vehiculului sau prin intermediul traductorului magnetic inclus.

Produc�tor: BEISSBARTH

Set role BD 640 - Speed
Gam� total� de m�sur� (kN) 0-8 
Gam� de m�sur� la înc�rcare de 3,5 tone/ax� (kN) 0-7,5
Putere motoare  (kW) 2x 3,7 
Înc�rcarea maxim� pe ax� (tone) 4 
Vitez� de testare (km/h) 5,2
L��ime testare (mm) 800-2200

Tester suspensii cu cântar SA 640 
Sarcin� maxim� pe ax� (tone) 2,5 

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

Set celule cânt�rire 935602141
4 buc��i 

Con�gura�ii posibile:
Set role BD 640 Speed + Tester suspensii SA 640 + Cabinet complet echipat cu PC + dongle activare soft + soft testare PRE� SPECIAL:        9999 �
Set role BD 640 Speed + Set celule cânt�rire + dongle activare soft + soft testare (se utilizeaz� cu PC-ul clientului) PRE� SPECIAL:        5999 �

PRE� SPECIAL 3999 �

Detector jocuri în articula�ii pentru turisme �i utilitare
Produc�tor: ALTESCOPD 2502Bi - Detectorul de jocuri pneumatic este compus din 2 platforme ac�ionate cu 2 cilindrii pneumatici. O mi�care este f a��-spate,  

iar cealalt� lateral cu rota�ie.  În completul de livrare este inclus� lampa de control ce are tastatur� pentru controlul mi�c�rilor (func�ie de telecomand�).

PD 2502Bi
Capacitate maxim� de înc�rcare/ax� (kg) 2500
Alimentare (V) 230
Lantern� halogen (V / W) 6,5 / 4,5 
Presiune lucru (bar) 5-10

For�� maxim� de ac�ionare (N) 4000
PRE� SPECIAL  2199 �

∗c�rucior op�ional

Produc�tor: BRAIN BEE

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Turometru MGT300 EVO/R

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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I.T.P. 
Stand pentru testarea for�elor de frânare la turisme, microbuze, autobuze �i camioane 

Detector jocuri în articula�ii 

SITI- Simulator înc�rcare punte, capacitate 5 t

Standul MB 8100 poate func�iona în mod automat, telecomanda asigurând accesul la toate comenzile. Datele m�surate pot � 
vizualizate înaintea imprim�rii, pe un PC cu monitor (pus la dispozitie de c�tre bene�ciar). Presiunea din circuitul pneumatic se memoreaz� automat la fel ca �i datele 
transmise de traductorul de for�� pedal�. Completul de livrare include: a��aj analogic cu LED-uri de ghidare �i consol� de perete, a��aj LCD inclus în a��ajul analogic, 
Kit 4x4 , Kit software cu componente electronice pentru legarea la PC (baz� date �i print). Rolele sunt dotate cu blocaje/frâne electromagnetice. 

GST 8508  - Detector jocuri în articula�ii pentru autocamioane �i autoturisme, cu 8 direc�ii de mi�care, sarcin� maxim� 16 tone. Produc�tor: BEISSBARTH

Produc�tor: BEISSBARTH

Produc�tor: NOVATECH

Set role MB 8100
L��ime role (mm) 1100
Sarcin� maxim� de trecere (tone) 18

Sarcin� maxim� de testare (tone) 16
For�� maxim� de frânare (la 16 tone/ax� camion/turism) (kN) 40/8
Vitez� de testare (km/h) 2,6/5,2
Alimentare/Putere motoare (V/kW) 400/2 x 12,3 
PRE� SPECIAL       17499 �

Accesorii op�ionale:
Set 2 traductoare pneumatice presiune în instala�ie 1 set PRE�:     999 �
Traductor for�� pedal� (pedometru) 1 bucat� PRE�:     499 �

PRE� SPECIAL 699 �

GST 8508
Vitez� de testare a platoului (mm/s) 75
Dimensiuni plac� (L x l) 78 x 760
În�l�ime (mm) 158
Curs� pe o direc�ie (mm) 100
For�� de testare/cilindru (N) 30000
Putere motor (kW) 2,2
Presiune lucru (bar) 180
Alimentare (V) 400
PRE� SPECIAL 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
PRE� SPECIAL 499 � 699 �

2019
În�l�ime maxim� de lucru (cm) 141
În�l�ime minim� de lucru (cm) 24
Luxmetru Încorporat
Vizor Tip oglind�
PRE� SPECIAL 349 �

Exhaustor gaze e�apament Aparat reglat faruri 

Dispozitiv mobil pentru absorb�ia gazelor de e�apament. Aparatul este deplasabil pe 
ro�i �i poate  � reglat pe în�l�ime.

Aparat pentru controlul farurilor la motociclete, autoturisme, 
utilitare �i camioane. 

Produc�tor: AER SERVICE Produc�tor: TECNOLUX

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii. Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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Elevator cu coloane mobile pentru autovehicule grele

SM2204N SM2204N SM2304

Num�r coloane 4 x 4 t 4 x 4 t 4 x 5,5 t 
Sarcin� maxim� (tone) 16 16 22
Putere motoare (kW) 4 x 3,5 4 x 3,5 4 x 3,5  
Timp de ridicare (sec.) 80 80 120
Diametru maxim roat� (mm) 1200 1200 1200
Diametru minim roat� (mm) 900 900 900
Diametru minim jant� (mm) 580 580 580
Ac�ionare independent� a coloanelor NU DADA 
Alimentare (V) 400 400 400
PRE� SPECIAL 8999 � 9999 � 11499 �

Elevator cu coloane mobile, cu sincronizare electronic� a tuturor coloanelor, cu sistem de ungere automat� a 
piuli�elor de trac�iune �i a spinglului pe toat� lungimea cursei. Patinele de ghidaj (10 buc�� i/c�rucior) fabricate 
din Ertalon asigur� un coe�cient de frecare redus, o rezisten�� foarte mare la uzur� �i garanteaz� o stabilitate 
mare a sarcinii în orice pozi�ie. Sistemul electronic controleaz� de asemenea alimentarea corect� (secven�a 
fazelor). Elevatorul este prev�zut cu buton de oprire de urgen�� pe �ecare coloan� iar comenzile principale sunt 
pe coloana principal� (Master). Deplasarea coloanelor se face u�or datorit� rolelor de deplasare �i a levierului cu 
ro�i din dotare. Protec�iile electrice �i mecanice pentru defec�iuni sau avarii (inclusiv ruperea piuli�ei portante) 
sunt conform normelor CE. Motoarele sunt prev�zute cu protec�ie termic�. 

Produc�tor: SPACE

Cric 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.

Produc�tor: SPACE Produc�tor: KIRSTEN

KH 11 M 800 KH 15 M 800

Num�r pistoane 1 1
Sarcin� maxim� (t) 11 15
Cursa pistonului (mm) 800 800
În�l��toare (mm) NA NA 
L��ime lucru  (mm) 800-900 La comand� 
În�l�ime cric (mm) 1070 1070
Cilindru cromat �i rulmen�i role Inclus Inclus
Ac�ionare Pneumatic� Pneumatic�
Utilizare Intens� Intens�
PRE� SPECIAL 3299 � 3699 �

KP 118 P KP 118

Num�r pistoane 2 2
Sarcin� maxim� (t) 13,5 13,5
Cursa pistonului (mm) 140 140
În�l��toare (mm) 202/302 202/302
L��ime lucru  (mm) 850-1100 850-1100
În�l�ime cric (mm) 398 398
Cilindru cromat �i rulmen�i role Nu Nu
Ac�ionare Pneumatic� Manual�
Utilizare Medie Medie 
PRE� SPECIAL 2799 � 1699 �

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Supor�i sus�inere 6 to
Produc�tor: WINNTEC

Y451600- Set 2 supor�i reglabili pentru sus�inere vehicul, cu baz� mare pentru stabilitate, 
capacitate 6 tone, în�l�ime min/ max 395-690 mm, baz� de sus�inere 308x 275 mm PRE� SPECIAL              79 �
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Echipamente moderne cu transmisie Bluetooth între capetele de m�sur� fa��  �i cabinet (unitatea central�). Transmisia datelor între capetele 
de m�sur� spate �i cele din fa�� se face prin infraro�u (IR). Toate capetele de m�sur� dispun de tastatur� cu rol de telecomand�. De la aceast� tastatur� se pot efectua 
toate comenzile pentru procedura de lucru. LED-urile repetitoare permit reglarea f�r� a  �absolut necesar de a avea monitorul în raza vizual�. Soft-ul este dezvoltat 
special pentru vehicule comerciale, având posibilitatea de a efectua reglajul pe mai multe axe. 

Active 6 Truck - ART 86BTH 00 Dinamic 8 Truck - ART98BT 00
Tehnologie - 4 capete de m�sur� 6 CCD 8 CCD
A��are gra�c�  pe monitor (�) 17" 19"
Software Limba român� Limba român�
Tastatur� cu func�ie de telecomand� pe capetele de m�sur� Da Da
Repetitoare cu LED pentru capetele de m�sur� spate Da Da
Sistem rapid de înc�rcare a capetelor Montat pe cabinet Montat pe cabinet
Transmisie între unitatea central� �i capete m�sur� fa�� Bluetooth Bluetooth 
Transmisie între capete m�sur� fa�� �i spate IR IR 
Program pentru ma�ini cu spoiler Detec�ie automat� Detec�ie automat�
Compensarea b�t�ii jen�ii Op�ional� Op�ional� 
Cleme de �xare pe roat� în 4 puncte - 12-28" - STDA 30E 4 buc��i 4 buc��i
Blocator pedal� frân� �i volan Incluse Incluse
Platouri rotative fa�� pentru vehicule comerciale - STDA 29L Incluse Incluse
PC, monitor, tastatur�, imprimant� InkJet Incluse Incluse
PRE� SPECIAL 9499 � 10999 �

Accesorii op�ionale:

4 cleme de �xare în 4 puncte pe jant�  10-24�, pentru autoturisme STDA33EU

2 platouri rotative pentru autoturisme S110A7

PRE� SPECIAL:   999 �

PRE� SPECIAL:   499 �

Dispozitiv aliniere puncte pentru trailere �i remorci STDA49N PRE� SPECIAL: 1299 �

KTS  TRUCK

DCU220

Complet de livrare

Complet de livrare

Alimentator cu cablu, cablu diagnoz� OBD, set adaptor universal, adaptor USB pentru Bluetooth, geant� 

Unitate de testare pentru service-urile auto �i centre  de  diagnoz�

PRE� SPECIAL

PRE� SPECIAL

2599 �

3299 �

Aparat pentru veri�carea �i reglarea geometriei ro�ilor la vehicule comerciale

Sistem de diagnoz� complet pentru autovehicule comerciale 

Produc�tor: SPACE

Produc�tor: BOSCH

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

KTS Truck este solu�ia de baz� ideal� pentru atelierele de repara�ii destinate vehiculelor comerciale u�oare, camioanelor, 
remorcilor �i autobuzelor. Pe lâng� func�ia de diagnoz� a unit��ilor de comand�, software-ul ESI[tronic] Truck include, de 
asemenea, informa�ii tehnice precum scheme de circuit, instruc�iuni pentru opera�iunile de service �i repara�ii, precum �i 
informa�ii referitoare la diferite sisteme. 
KTS Truck se livreaza cu: Adaptor Bluetooth, Adaptor USB, Cablu Diagnoz� OBD 0,9 metri, set universal pentru testare pe pini, 
cablu USB 1 metru,  geant� de transport. 
Op�ional
DCU220- Unitate de testare pentru service-urile auto �i centre  de  diagnoz� � PC �i tablet� PC cu ecran tactil 
Unitatea se utilizeaz� împreun� cu KTS Truck pentru diagnoz�. Construc�ia robust� (la standard industrial) permite utilizarea în 
condi�iile existente în atelier. 

Produc�tor: ECOTECHNICS 

Aparat pentru recuperat/ înc�rcat cu freon pentru autobuze, autocare �i camioane

ECK BUS PRO- Sta�ie complet� automat� pentru recuperare, 
reciclare �i înc�rcare cu agent refrigerant R134a. Este destinat� 
pentru utilizarea la autobuze �i autocare. 
Pentru înc�rcarea cu refrigerant, aparatul folose�te o pomp� cu ro�i 
din�ate ce asigur� o e�cien�� �i o vitez� de lucru maxim�. 

ECK BUS PRO
Tip refrigerant R134a
Alimentare 220V/ 50/60 Hz
Rezolu�ie scal� cântar 10 gr
Rezolu�ie scal� ulei
Temperatur� de lucru
Filtre
Pomp� vacuum
Rezervor refrigerant
Imprimant�

5 gr
11- 49 °C

2 buc
170 l/min

40 l
inclus�

PRE� SPECIAL 3999 �

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

* Abonament ESI- PRE� LA CERERE
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Dulap cu 139 scule mecanic� pentru camioane 

Pres� hidraulic� cu piston mobil  
�i troliu de ridicare 50/100 t

Înc�rc�tor acumulatori �i ajutor la 
pornire pentru autoturisme,  
autoutilitare �i camioane - 12/24V

Dulap de scule cu 6 sertare, cu capacitate de 
înc�rcare static� 800 kg, ro�i deplasare (2 �xe 
�i 2 pivotante), frân� roat� �i suport superior 
perforat pentru �urubelni�e. 

Pres� cu ac�ionare manual�, cu 2 viteze de lucru, 
supap� de siguran�� pentru suprasarcin�, piston 
cu revenire automat�, tij� cromat�, manometru �i blocuri tip V. Masa de lucru se 
deplaseaz� sus/jos cu ajutorul unui vinci. 

Func�ii: Înc�rcare normal�, înc�rcare rapid� 
(Boost), pornire rapid� (Quick start), timer pentru înc�rcare rapid�, display 
pentru curentul de înc�rcare �i pornire, protec�ie împotriva suprasarcinilor �i 
a invers�rii polarit��ii. 

Produc�tor: USAG

Produc�tor: WERTHER

Produc�tor: TELWIN

PR 50 PM PRM 100

Sarcin� maxim� (t) 50 100 

Curs� piston (mm) 160 320

L��ime interioar� (mm) 780 1030

Ac�ionare manual� electric�

În�l�ime zon� de lucru (mm) 1000 1000

În�l�ime pres� (mm) 2200 2280

L��ime pres� (mm) 1250 1600

Set dornuri depresare/plac� Inclus Inclus

PRE� SPECIAL        1599 �        4499 �

ENERGY 1500 START

Tensiune redresat� (V) 12/24
Curent efectiv (Ae�) 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
Pozi�ii ajustare a curentului 6
Tensiune de alimentare (V) 230
PRE� SPECIAL 1399 �

Pomp� pneumatic� pentru transfer ulei Pomp� pneumatic� pentru gresat 
Pomp� pneumatic� 
pentru transfer ulei, cu c�rucior transport �i pistol-
debitmetru digital pentru alimentare.

1762
Raport pneumatic 3:1
Furtun alimentare (m) 4
Pentru rezervoare (kg) 180-220
Presiune lucru (bar) 6
PRE� SPECIAL 449 �

1781
Raport pneumatic 50:1
Pentru rezervoare (kg) 50-60
Diametru raclor (mm) 370
Furtun gresare (m) 3
Presiune lucru (bar) 6
PRE� SPECIAL 379 �

Produc�tor: WERTHER Produc�tor: WERTHER Pomp� pneumatic�
pentru gresat, cu c�rucior, cupl� dublu �Z� de îmbinare 
�i pistol pentru gresat cu racord �exibil �i 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

Componen��: Buc. 
Set chei combinate 519/285A 25
Set chei combinate 519/285B 5
Set chei �xe 519/252NA 8
Set inelare cu cot - 519/283NA 8
Set torx-uri cu soclu 1/2" - 519/233C 12
Ciocan cauciuc �i ciocan mecanic� - 519/382 2
Trus� tubulare 1/2" cu prelungitoare �i articula�ie-519/613CN 22
Cle�ti siguran �e - 519/127N 4
Set cle�ti - 519/150A 5
Set imbus cu mâner plastic tip "L" - 519/280H 7
Set �urubelni�e cu cap p�trat- 519/324H 10
Set �urubelni�e cu cap TORX - 519/324TX 9
Trus� tubulare 3/4 cu prelungitoare �i articula�ie- 605 3/4EA 18
Ciocan 1,5 kg - 380/1500 1
Inelare cu cot - 283 N 6
PRE� SPECIAL 1399 �

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!
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Acest aparat schimb� complet conceptul de recti�care 
a discurilor de frân� la autocamioane �i autobuze, f�r� demontarea discului de 
pe osie. Aceast� idee revolu�ionar� a dus la eliminarea timpului de demontare 
a discurilor de frân� �i transform� aceast� opera�iune într-un proces simplu 
prin folosirea acestui aparat.

Tav� de recuperat ulei uzat pentru 
canalul de vizitare dotat� cu sit� 
pentru protec�ie. Golirea se poate face 
cu ajutorul recuperatorului de ulei 
uzat prin absorb�ie sau prin drenare. 

TD 502
Diametru disc min./max. (mm) 120-500
Grosime maxim� disc (mm) 65
Avans intermitent cu pas 
variabil (mm/rev.)

0-0.3

Putere motor (kW) 1,5
Accesorii standard incluse
C�rucior pivotant cu autoaliniere 
pentru pozi�ionare

 

Port-cu�it  stânga/dreapta UT5008/UT5509
Inel adaptor AA0251
Set chei  
PRE� SPECIAL 6999 �
Accesorii op�ionale  
�i adaptoare �xare La cerere 

1800
Capacitate (litri) 48
Ecartament canal (mm) 880-1410 
L��ime tav� (mm) 830
PRE� SPECIAL 159 �

Aparat recti�cat discuri de frân�, f�r� 
demontare, la autoutilitare �i autobuze

Tav� pentru recuperat ulei uzat

Produc�tor: COMEC

Produc�tor: WERTHER

CC 300
Diametrul niturilor  (mm) 3-12
Presiune de lucru (bar) 1.0-8.0
For�a maxim� de ap�sare (kg) 5200
Cursa maxim� la ap�sare (mm) 40
PRE� SPECIAL 2999 �

Aparat de nituire hidro-pneumatic

Acest aparat permite nituirea �i denituirea 
ferodourilor de pe orice tip de sabot de 
frân�. Structura de o�el pentru condi�ii 
grele ofer� calit��i excelente de rezisten�� 
�i rigiditate acestui aparat, în timp ce 
sistemul combinat cu ac�iune hidraulic� �i 
pneumatic� asigur� o for�� mare folosind o 
cantitate sc�zut� de aer comprimat.
În completul de livrare sunt incluse 
poansoane diverse pentru nituit sau scos 
nituri.

Produc�tor: COMEC

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Compresor aer cu �urub, cu transmisie 
coaxial� �i control electronic cu 
microprocesor al ciclului de func�ionare 
�i al alarmelor de revizie �i service. 

Produc�tor: NOVATECH 

CUBE SD 1013-270F
Putere motor (kW) 7,5
Debit efectiv (l./min.) 700
Presiune lucru (bar) 13
Rezervor (litri) 270 
PRE� SPECIAL             3699 �

Compresor aer cu �urub - 13 bar

Produc�tor: USAG 
812N - 08120006 812N - 08120010

Rezolu�ie (Nm) 2 4
P�trat tubulare (") 3/4 3/4
Capacitate reglare (Nm) 120-600 200-1000
Lungime pârghie ac�ionare (mm) 1050 1490
PRE� SPECIAL 549 � 699 �

Cheie dinamometric�
Cheie dinamometric� cu precizie +/- 4% din valoarea presetat�, 
cu scala în Nm. 

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Produc�tor: NOVATECH 

Compresor aer cu piston - 14 bar

BK120-500F-10-A.P.SD
Alimentare (V) 400
Putere motor (kW) 7,5
Debit aer (l/minut) 900
Presiune maxim� (bar) 14
Rezervor (l) 500
PRE� SPECIAL 2499 �

Compresor aer cu 2 pistoane, cu ungere, în 
2 trepte. Dotat cu presostat electromecanic 
�i protec�ie motor. 
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PR-AT6
Putere motor (kW) 1,5
Alimentare (V) 400 
For�� maxim� (N) 2500
Dimensiuni (cm) 104 x 52 x 150
Greutate (kg) 63 
PRE� SPECIAL 1299 �

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
PRE� SPECIAL 799 �

Pistol electric pentru în�urubat/de�urubat Pistol pneumatic pentru în�urubat/de�urubat 

Ma�in� de jantat/dejantat anvelope tubeless sau cu inel de la 14� la 26� . Mandrina cu auto-centrare �i dispozitivele variabile de putere 
�i control a�ate într-o singur� unitate de control de la distan�� o fac ideal� pentru opera�iuni sigure �i practice.

Pistol pentru în�urubat/de�urubat prezoane  
la camioane, cu c�rucior de transport. Reglajul dispozitivului pe în�l�ime 
permite folosirea extrem de u�oar�. 

Pistol pneumatic pentru în�urubat/
de�urubat cu sistem dublu-impact, robust, u�or de manevrat, cu tij� lung�. 
Cuplul se poate regla în 3 trepte. 

Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

TCS 26
Diametrul maxim al ro �ii (mm) 1600
Diametrul jantei (") 14-26
L��ime maxim� roat� (mm) 795
Alimentare (V) 400
Reductor motor electric (HP) 2
Levier �i blocator anvelop� Incluse 
PRE� SPECIAL 6499 �

SBM 855 SBM V955
A��aj Display Monitor LCD
Diametrul maxim al ro�ii (mm) 1200 1200
Diametrul jen�ii (inch) 10-20 10-20
L��ime jant� (inch) 1-24 1-24
Greutate maxim� roat� (kg) 200 200
Alimentare 230 V 230 V 
Presiune în circuitul pneumatic (bar) 8-12 8-12
Accesorii standard: Flan�� universal� pentru turisme �i camioane, cle�te, 
greutate etalo  n    60 grame, compas

PRE� SPECIAL 4799 � 5499 �

Ma�in� universal� de jantat/dejantat pentru autobuze �i camioane

Ma�in� electronic� de echilibrat ro�i pentru motociclete, autoturisme, 
autocamioane �i autobuze

Produc�tor: ANWA TECH Produc�tor: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

Pistol pentru um�at anvelope camioane 

RF-RMG - D004009
Presiune lucru (bar) 0-12
Lungime furtun um�are + tij� (mm) 360+300
Greutate (kg) 0,9
PRE� SPECIAL 69 �

Pistol pentru um�at anvelope cu manometru de 80 mm si 
protectie din cauciuc a manometrului.
Furtunul de um�are are posibilitatea de rotire in cuplaj pentru 
usurinta in lucru. 
Dotat cu tija rigida pentru acces la anvelopele duble. 

Produc�tor: SCHNEIDER DRUCKLUFT

Aparate pentru echilibrat ro�i turisme �i camioane, cu vitez� dubl� de rota�ie, selectat� în func�ie 
de tipul de roat�. Aparatele sunt echipate cu lift, ce poate ridica pân� la 200 kg. Gam� larg� de 
programe de echilibrat le face s� �e unele din cele mai complete sisteme din categoria lor.
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SERVICE RO�I

Cric pneumo-hidraulic 

 Produc�tor: SICAM 

Produc�tor: SICAM 

Cric hidraulic tip �crocodil�

Ma�in� universal� de jantat/dejantat pentru ro�i industriale, autocamioane �i tractoare

Ma�in� universal� de jantat/dejantat pentru ro�i industriale, autocamioane �i tractoare

Produc�tor: WINNTECProduc�tor: WINNTEC

Y432032
Sarcin� maxim� treapta 1 de ridicare (t) 32
Sarcin� maxim� treapta 2 de ridicare (t) 16
În�l�ime de ridicare, treapta 1 (mm) 73
În�l�ime de ridicare, treapta 2 (mm) 66
În�l�ime minim� (mm) 150
L��ime (mm) 290
Lungime (mm) 480
Extensii incluse (mm) 100/45
Tij� de ac�ionare Lung�
Greutate (kg) 38
PRE� SPECIAL 749 �

Y421000
Capacitate de ridicare (T) 10
În�l�ime minim� (mm) 160
În�l�ime maxim� de ridicare (mm) 680
Lungime cric (mm) 1635
În�l�ime cu tij� (mâner) de ac�ionare (mm) 1355
L��ime (mm) 485
Greutate (kg) 145
PRE� SPECIAL 699 �

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

Acest cric este destinat special pentru ridicarea vehiculelor grele. Ac�ionarea 
cricului de la pedal� permite o ridicare rapid�. Mânerul ergonomic permite �i 
controlul coborârii sarcinii.

TCS56- Aparat full-automat pentru jantat/dejantat anvelope tubeless sau cu inel de la 14� la 60�.  
 Toate mi�c�rile bra�ului de lucru �i a mandrinei de �xare se realizeaz� prin intermediul panoului de control mobil. Mandrina de �xare a jantei are 2 viteze de rota�ie. 
Prinderea jantei cu 6 bacuri (patentat�) face ca acest aparat s� �e potrivit pentru anvelope de camioane, ma�ini agricole �i industriale. Bra�ul de lucru are sistem 
de rota�ie controlabil de pe panoul de control. 

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!

TCS52NW- Aparat electro-hidraulic pentru schimbat anvelope tubeless sau cu inel de la 14� la 56�, cu mandrina de prindere cu 4 bacuri, 
2 viteze de rota�ie a mandrinei, unitate de control cu posibilitatea de ajustare a presiunii, pozi�ionare hidraulic� a bra�ului de dejantare �i panou de control mobil. 
Aparatul poate � utilizat la toate tipurile de anvelope de camioane, la ma�ini agricole �i ma�ini industriale. 

TCS 56
Diametrul maxim al ro �ii (mm) 2300
Diametrul jantei- cu extensie (") 14-60
L��ime roat� (mm) 1300
Motor electric cu circuit hidraulic (kW) 1,1
Reductor motor electric (HP) 3-4
Levier �i blocator anvelop� Incluse 
Extensie 60" Inclusa  
PRE� SPECIAL

TCS 52 NW
Diametrul maxim al ro �ii (mm) 2300
Diametrul jantei- cu extensie (") 14-56
L��ime roat� (mm) 1150
Motor electric cu circuit hidraulic (kW) 1,1
Reductor motor electric (HP) 4
Levier �i blocator anvelop� Incluse 
Extensie 56" Inclus  
PRE� SPECIAL 7999 �

9999 �
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SP�L�TORIE

Aparat cu 3 faze cu ap� cald�, cu motor în 4 poli, r�cit cu ap�, 
electric, spa�ii de depozitare, nivel Eco, operare de la 1 buton, 
rezervor integrat �i pistol Easy Press-Pistole.

Aspirator cu sp�lare, dotat cu 
furtun de pulverizare cu aduc�iune 
ap� integrat�, 2,5 m, duz� pentru 
tapi�erii, mâner suplimentar.

Produc�tor: KÄRCHER 

Produc�tor: KÄRCHER Produc�tor: WERTHER 

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

Puzzi 10/1 
Randament pe suprafa�� (m2/h) 25
Vacuum (mbar) 220
Rezervor ap� (l) 10+9
PRE� SPECIAL 729 �

WL1943
Volum rezervor (l) 50
Supap� siguran�� (bar) 8
PRE� SPECIAL 199 �

Cur��itor cu ap� sub presiune

Aspirator cu sp�lare Aparat pentru spumare (nebulizator)

Cur��itor cu presiune �i înc�lzire 

Aspirator umed- uscat Aspirator umed- uscat

Produc�tor: KÄRCHER 

Produc�tor: KÄRCHER Produc�tor: KÄRCHER 

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

NT65/2 Ap
Vacuum (mbar) 254
Debit (l/sec) 2x74
Capacitate rezervor (l) 65
Putere motor (W) 2760
Tensiunea de alimentare (V) 230
Duz� pentru podea umed� �i uscat�, 360 mm,

PRE� SPECIAL

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 �ltran�i-clasa de praf M, 2 straturi, 
rezisten�i la rupere 
PRE� SPECIAL 309 �949 �

Cur��itor cu presiune f�r� înc�lzire 
Produc�tor: KÄRCHER 

HD 5/15 C Plus 
Debit (l/h) 500
Presiune lucru (bar) 150
Tensiune de alimentare (V) 230
Putere (kW) 2,8
Variant� cu duz� rotativ�  
�i retractor furtun HD 5/15 CX Plus

PRE� SPECIAL 529 �

Cur��are automat� a �ltrului prin simpla ap�sare 
a unui buton.

Se folose�te în cadrul sp�l�toriilor auto pentru 
aplicarea spumei active pe autovehicule. 
Presiunea de pulverizare este furnizat� de 
aer comprimat primit de la o surs� exterioar�. 
Indicator nivel detergent. Posibilitate de 
reglare a cantit��ii �i densit��ii spumei.

Pre�urile nu includ T.V.A. �i se vor calcula la cursul BRD din ziua factur�rii.

duz� pentru rosturi, �ltre, ro�i cu frân�, coturi

Toate pre�urile prezentate în acest catalog sunt pre�uri promo�ionale!



Novatech în parteneriat cu grupul german Grenke v� ofer� o variant� atractiv� de �nan�are bazat� pe un 
contract de închiriere de echipamente.
Avantajele fundamentale de care v� ve�i bucura:

BUGETARE CORECT�

 Avans 0%;
 Facturile de chirie sunt total deductibile;
 Chiria în Euro este constant� pe durata contractului astfel încat se pot plani�ca costurile pe 

o perioad� îndelungat�
 Bonitatea �nanciar� a �rmei nu este afectat�; 

RAPIDITATE  R�spuns pentru cererile trimise spre analiz� în maxim 24 de ore;

SIMPLITATE  Actele necesare pentru luarea unei decizii sunt minimale �i se trimit scanate pe e-mail;
 Pl��ile si facturile sunt trimestriale;

Exemple de �nan��ri prin închiriere

Dupa perioada de închiriere echipamentele pot � cump�rate pentru 5% din pre�ul ini�ial

VALOARE PACHET ECHIPAMENTE

10.000 EURO+TVA

15.000 EURO+TVA

30.000 EURO+TVA

50.000 EURO+TVA

2 ANI 3 ANI 4 ANI

COST CHIRIE LUNAR� (F�R� TVA)

469 EURO

699 EURO

1395 EURO

2319 EURO

329 EURO

489 EURO

969 EURO

1610 EURO

259 EURO

385 EURO

755 EURO

1259 EURO

Ave�i nevoie de �nan�are?
Folosi�i solu�ia noastr� de închiriere pe termen lung!



Str. Drumul Od�ii 26A, Otopeni
Jud. Ilfov, România, Cod Po�tal 719241
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