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Využijte možnosti pořídit si dílenské vybavení  
s prodlouženou dobou splatnosti až o 6. měsíců.

Dílenské vybavení  
s prodlouženou splatností

Speciální akce
Platnost od 18. 11. do 6. 12. 2019  

Při jednorázové objednávce z vybraného sortimentu dílenského vybavení, získáte možnost prodloužit si dobu splatnosti až o 6. měsíců.
Pro bližší informace se obrat´te na vašeho prodejního poradce.

Máte na výběr ze čtyř  
produktů, které naleznete 
na druhé straně letáku!
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Výběr dílenského vybavení  
s prodlouženou dobou splatnosti

Montovačka pneumatik  
»PKW 272 ALR«

 � Včetně plastové montážní hlavy

Technické údaje:
 � Upínací rozsah vnější 9" - 26"
 � Upínací rozsah vnitřní 11" - 30"
 � Max. šířka ráfku 4" - 13"
 � Max. průměr kola 1.050 mm
 � Připojení stlačeného  
vzduchu 8 - 12 bar

 � Odtlačovací rozsah 83 - 350 mm
 � Tlaková síla 2.800 kg

WM číslo: 654.51.06

Vyvažovačka pneumatik  
»PKW 242 D«

 � Včetně malého a velkého upínacího talíře

Technické údaje:
 � Vyvažovací přesnost +/- 1 g 
 � Šířka ráfku 1,5" - 20"
 � Průměr ráfku 12" - 24"
 � Max. průměr kola 900 mm
 � Max. váha 65 kg

WM číslo: 654.51.07

2sloupový zvedák  
»2.35 SL DT«

 � Pro os. automobily a dodávky
 � Ovládání a energ. set na obou sloupech

Technická data:
 � Nosnost 3.500 kg
 � Výška zdvihu 2.010 mm
 � Výška patek 95-140 mm
 � Pracovní rozsah ramen  
vzadu 940-1.495 mm

 � Pracovní rozsah ramen  
vpředu 570-1.160 mm

 � Průjezdová šířka 2.400 mm
 � Šířka mezi sloupy 2.650 mm
 � Celková výška  
sloupů 2.890 mm

 � Výkon motorů 2 x 1,5 kW

WM číslo: 654.02.02

Diagnostické zařízení  
»Navigator NANO S«
Navíc včetně softwaru:

 � Mechanická data
 � Hodnoty geometrií vozidel
 � Požadované momenty při výměně rozvodů
 � Servisní intervaly
 � Elektrická schémata
 � Identifikace pojistek
 � Hodnoty klimatizace a další

Technická data:
 � Interní baterie Lithium polymer,  
single cell, 3.7 V 250 mA/h

 � Baterie vozidla 12 VDC a 24 VDC,  
externí napájení 8 - 32 Voltů

 � Elektronický spínač 2-pásmový,  
13 nezávislých pozic

 � USB 2.0 připojení
 � Bezdrátové připojení k PC Bluetooth třída 1
 � Diagnostický konektor OBD
 � Rozměry 51 x 23 x 100 mm

WM číslo: 678.07.14
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