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Nowości na rynku
Podnośnik TPL 9000

Sezon na Axone S
Firma Texa sprzedaje po spe
cjalnych cenach najnowsze
urządzenie diagnostyczne Axo
ne S w kilku najpopularniej
szych konfiguracjach, dzięki
którym każdy warsztat może
dostosować je do swoich po

trzeb i płacić tylko za funkcje
rzeczywiście wykorzystywane.
Promocyjne ceny urządzeń
przedstawione na ulotce obo
wiązują do wyczerpania zapa
sów magazynowych.
www.texapoland.pl

tyfikowanie nieszczelności,
widocznych przez okulary UV.
SLD-Tool może być stosowany
także we wnętrzu nadwozia.
Pozwala kontrolować układy
dolotowe i wydechowe, sys
temy podciśnieniowe, filtry
z węglem aktywnym, zbiorni
ki paliwa, układy chłodzenia
i spryskiwacze. Ma wbudo
wany przepływomierz do wy
krywania wielkości wycieku.
Producent oferuje też nasadki
łączące, dyfuzory, narzędzia
do zaworów oraz adaptery do
ważniejszych marek pojazdów.
www.hella-gutmann.com
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• zmywacz do hamulców
(próg: 500 zł netto);
• profesjonalne rękawiczki
marki Sparco dla mechaników (próg: 2000 zł netto);
•		bezprzewodową lampę
warsztatową LED marki
Philips (próg: 3800 zł
netto).

tychczas używanego i przed
stawienie faktury jego zakupu
na kwotę minimum 3333 zł
netto. Dodatkowo dla chętnych
do udziału w akcji promocyjnej
przewidziana jest możliwość
odkupienia starego przyrządu
za 800 zł netto. Poza tym jest
też możliwość nabycia używa
nego, lecz w pełni sprawnego
testera diagnostycznego za
999 zł netto. Oferta ważna jest
do wyczerpania zapasów ma
gazynowych.
www.launch.pl

Sprężarki
klimatyzacji

90+

Nowych referencji
sprężarek
na sezon 2015

Penlight Premium Gen2 Silver
Tę najnowszą lampą warsz
tatową firmy Philips wyposa
żono w 5 diod LED. Jedną
z nich, świecącą punktowo
światłem skupionym o stru
mieniu 120 lm, umieszczono
na szczycie obudowy. Cztery
pozostałe, generujące szeroką
i jednolitą wiązkę o wartości
strumienia 145 lm, ułożono
wzdłuż przedniej części. Za
stosowane diody dają natu
ralne, dzienne światło o tem
peraturze barwowej 6000 K,

Promocja urządzeń
wysokociśnieniowych

• Wysoka jakość, 100% zgodność z OE

co podnosi
komfort pracy
i nie męczy wzroku.
Zasilanie zapewnia akumulator
o pojemności 1800 mAh łado
wany z gniazdka elektrycznego
(240 V) albo przez port USB,
ewentualnie z samochodowe
go gniazda 12 V. Czas świe
cenia wynosi maksymalnie
6 godzin. Lampa waży zaled
wie 90 gramów.
www.philips.com

Firma Kärcher wypłaca pre
mie nabywcom urządzeń wy
sokociśnieniowych K 4 i K 4
Kompakt. Możliwy jest zakup
obydwu modeli ze stuzłoto
wą premią w ramach akcji

„Kup i zyskaj”, trwającej do
31.05.2015 r. Udział w pro
mocji zależy od zarejestrowa
nia się na stronie, gdzie do
stępny jest również regulamin:
www.karcher-kupizyskaj.pl

Promocja trwa do dnia
31.05.2015 r. lub do wyczer
pania zapasów. Więcej infor

macji można otrzymać u dys
trybutorów produktów Delphi.
www.am-pl.delphi.com

Jest stołem ze specjalnym
pędzlem i płynem czyszczą
cym bez rozpuszczalników.
Pozwala łatwo, a zarazem
efektywnie usuwać tłuszcze
z obrabianych elementów oraz
czyścić wymontowane czę
ści maszyn wykonane ze stali
zwykłej lub szlachetnej oraz
z metali kolorowych.
Sprzęt ten jest zintegrowa
ny z systemem usług firmy
Mewa, co obejmuje także
jego profesjonalną konserwa
cję, łącznie z uzupełnianiem
płynu czyszczącego oraz wy
mianą filtrów. Zużywające
się elementy wymieniane są

• Idealne dopasowanie i łatwa instalacja
• Zminimalizowany poziom
szumów i wibracji podczas pracy
• Sprężarki napełnione fabrycznie właściwym
typem i ilością oleju PAG
• O-ringi dostarczone w opakowaniu
z produktem
• Elektryczne złącza-przejściówki w opakowaniu
z produktem (wybrane modele)
• Warunki instalacji i gwarancji załączone
w opakowaniu produktu

Mewa Bio-Circle

Promocja podzespołów Delphi
Klienci, którzy w trakcie trwa
nia promocji dokonają zaku
pu klocków, szczęk, tarcz,
bębnów i innych akcesoriów
hamulcowych lub elemen
tów układów kierowniczych
i zawieszeń firmy Delphi oraz
przekroczą odpowiednie progi
zakupowe, otrzymają:

Firma Launch Polska pro
ponuje nabycie testera dia
gnostycznego X-431 PRO za
3333 złote (przy cenie kata
logowej 6900 netto). Warun
kiem skorzystania z promocji
jest oddanie diagnoskopu do

www.sosnowski.pl

Generator dymu SLD Tool

Urządzenie to służy do wyszu
kiwania rozmaitych wycieków
i nieszczelności w pojeździe.
Rozpyla bowiem specjalną
mgłę olejową, zawierającą
środek kontrastowy UV, co
umożliwia oznaczenie i ziden

Tańsze testery X-431 PRO

Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Fot. Delphi, Hella, KÄrcher, Sosnowski, Texa

Firma Sosnowski oferuje dwu
kolumnowy,
elektrohydrau
liczny podnośnik TPL 9000
niemieckiej marki Finkbeiner,
przeznaczony do obsługi
pojazdów osobowych, do

stawczych, a nawet małych
ciężarowych
(maksymalny
udźwig wynosi 9 ton, a mak
symalna rozpiętość ramion to
4460 mm). Do ważnych zalet
tego modelu należy brak dol
nego trawersu i górnej belki
łączącej między kolumnami.
Wysokość podnoszenia wy
nosi 1900 mm, a długość
pojedynczego ramienia 485–
1530 mm. Podnośnik pracu
je z wykorzystaniem dwóch
baterii 12 V/50 Ah (po jednej
w każdej kolumnie), ładowa
nych z gniazdka 230 V.
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• Solidne i estetyczne opakowanie

bezpłatnie. Urządzenie ofero
wane jest w dwóch wersjach:
jako mobilny model na kół
kach (powierzchnia robocza
o wymiarach 610 x 500 mm)
oraz jako stół stacjonarny (po
wierzchnia robocza o wymia
rach 880 x 580 mm).
Płyn czyszczący nie zawie
ra lotnych związków organicz
nych i jest pozytywnie prze
testowany dermatologicznie.

Twój specjalista
w chłodzeniu i klimatyzacji
Oferta ponad 3.000 części
klimatyzacji do samochodów
osobowych, dostawczych i
ciężarowych.

www.nissens.com.pl

www.mewa-service.pl
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