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• Mocna konstrukcja podstawy i duże siodło podnośnika zwiększa stabilność.
• Uniwersalny, przegubowy mechanizm zwalniający zapewnia bezpieczniejsze, bardziej 

kontrolowane opuszczanie podnośnika.
• Podwójne tłoki zapewniają kontakt z punktem podparcia bez długiego pompowania.
• Koła poliuretanowe zapewniają zwrotność i zapobiegają uszkodzeniom podłogi warsztatowej.
• Magnetyczna taca do przechowywania narzędzi i elementów montażowych (śrub, nakrętek).
• Wyposażony w ochronną tuleję rączki.
• Linia Anniversary Edition jest dostępna 

w trzech kolorach, co ułatwia lokalizację i 
zapewnia wizualne bezpieczeństwo.

• 2-letnia gwarancja - drugi rok warunkowo po 
rejestracji na stronie internetowej  
(www.sealey.co.uk).

Podnośnik przejezdny hydrauliczny, punktowy (żaba), 
udźwig 3000kg, wys. min 100mm, wys. max 530mm

• Wzmocniona konstrukcja i kontrola układu 
hydraulicznego za pomocą pedału.

• Wyjątkowa stabilność dzięki wykorzystaniu 4 kół.
• Zawór kontrolujący zmniejsza ryzyko przypadkowego 

opuszczenie.
• Dwukierunkowa pompa hydrauliczna zapewnia, że 

siodło obniża z kontrolowaną szybkością przez cały 
czas, nawet bez obciążenia.

• Bardzo duże kółka pozwalają na zwiększenie 
zwrotności.

• Pompa hydrauliczna większa niż w innych modelach w 
celu poprawy wydajności i trwałości.

Dźwignik skrzyń 
biegów
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• Długość: 700mm.
• Podwójny tłok, ramię podnoszące ma kontakt z punktem podnoszenia po 3-4 

ruchach.
• Uniwersalny mechanizm zwalniający zapewnia bezpieczniejsze, bardziej 

kontrolowane opuszczanie podnośnika.
• Niski profil wynosi zaledwie 90mm x 390 mm głębokości, dzięki czemu urządzenie 

nadaje się do samochodów sportowych i niestandardowych.
• Wytrzymałe podwozie ze wzmocnionymi kołnierzami wzdłuż boku dla dodatkowej 

sztywności skrętnej pod obciążeniem.
• Wyposażony w wytrzymałą, jednoczęściową jednostkę hydrauliczną z funkcją 

pompowania zapobiegającą blokowaniu.
• Białe siodełko ułatwia pozycjonowanie pod pojazdem i zawór bezpieczeństwa 

zapobiega przeciążeniu.
• Dostarczany z piankowym rękawem ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniu karoserii 

pojazdu i gumową podkładką na siodle.

Podnośnik przejezdny 
hydrauliczny, punktowy 
(żaba)

SEA 3250LE

• Wysokość siodełka min/max: 132/472 mm.
• Długość podwozia: 620mm.
• Jednoczęściowy agregat hydrauliczny z dużym siodłem.
• Podwójna tłokowa funkcja Super Rocket Lift sprawia, że ramię 

podnoszące ma bezpośredni kontakt z punktem podnoszenia.
• Uniwersalny mechanizm zwalniający zapewnia bezpieczniejsze, bardziej 

kontrolowane opuszczanie podnośnika.
• Wyposażony w zawór zabezpieczający  

przed przeciążeniem i zawór 
przepływowy, zapobiegający 
blokowaniu klamek przy 
maksymalnym wydłużeniu suwaka.

Podnośnik przejezdny hydrauliczny, 
punktowy (żaba), udźwig 3000kg, 
wys. min 132mm, wys. max 472mm 

Indeks: SEA 3015CXD
Cena netto:

654.12 zł, z VAT: 804.56 zł

Indeks. Kolor Cena netto: z VAT

SEA 3040AG Zielony 782.86 zł 962.92 zł

SEA 3040AO Pomarańczowy 782.86 zł 962.92 zł

SEA 3040AY Żółty 782.86 zł 962.92 zł

Indeks. Udźwig Min./Max.
Wysokość siodła Cena netto: z VAT

SEA 300TR 300kg 1120/1940mm 1415.49 zł 1741.05 zł

SEA 600TR 600kg 1175/1985mm 1632.25 zł 2007.66 zł

SEA 1000TR 1T 1120/1950mm 1943.63 zł 2390.67 zł

SEA 1500TR 1.5T 1120/1950mm 2614.46 zł 3215.78 zł

Indeks. Udźwig Min./Max.
Wysokość siodła Cena netto: z VAT

SEA 2750LE 2.75T 90/520mm 1063.06 zł 1307.57 zł

SEA 3250LE 3.25T 90/530mm 1226.69 zł 1508.83 zł
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Podnośnik przejezdny hydrauliczny, punktowy (żaba)

• Precyzyjny zawór umożliwia delikatną regulację podczas wyjmowania przekładni i ponownego ustawiania podczas wymiany.
• Zawiera dwa łańcuchy do bezpiecznego załadunku.
• Dostarczany z hakiem do ciągnięcia i czterema 

kółkami dla dodatkowej zwrotności w ograniczonej 
przestrzeni.

• W pełni regulowane siodło z pochyleniem do 
przodu i do tyłu.

• Akceptuje szeroką  
gamę silników i skrzyń biegów.

• Głowica obraca się o 360 °.
• Rolki skrętne.
• W pełni regulowane ramiona 

montażowe.

Stojak do silników, stojak do silników, 
udźwig 550kg, wys. min 930mm, wys. 
max 930mm 

• Solidna stalowa konstrukcja z powłoką  
malowaną proszkowo, aby zapobiec korozji.

• Kątowy blat do jednego punktu spustowego  
czyni go idealnym do pracy przy silnikach,  
skrzyniach biegów lub układach hydraulicznych.

• Wszystkie płyny spływają do wyjmowanego  
pojemnika z polietylenu.

• Posiada zamykaną szufladę, dolną półkę idealną do 
przechowywania części i narzędzi oraz cztery obrotowe kółka, 
z których dwa są blokowane.

• Rozmiar  
(szer. X gł. X wys.): 
1205 x 640 x 880 mm.

• Wytrzymałość: 250 kg.

Mobilny stół warsztatowy 
do napraw silników

• Udźwig 300kg. 
• Zaprojektowany i podwieszania i ustawiania siników podczas 

ich naprawy
• Doskonały podczas wymiany poduszek silnika i 

wyśrodkowaniu silnika.
• Pomocny podczas 

wyjmowania skrzyni biegów
• Max/Min rozstaw: 

1420/660mm  

Belka do podwieszania silnika, 
udźwig 300kg,  regulacja rozstawu 
660-1420mm

Indeks Udźwig Min./Max.
wys. Cena netto: z VAT

SEA TJ1000F 1T 185/730mm 2,975.51 zł 3,659.88 zł

SEA TJ1500F 1.5T 170/810mm 3,471.47 zł 4,269.91 zł

In
de

ks
. S

EA
 T

J1
00

0F

In
de

ks
. S

EA
 T

J1
50

0F

• Jednoczęściowa, formowana mieszanka 
polimerowa o dużej wytrzymałości.

• Wyściełany zagłówek.
• Niski profil.
• Cztery kółka skrętne Ø50mm.
• Rozmiar (dł. X szer. X wys.):  

915 x 410 x 95 mm.

Leżanka warsztatowa z 4 
kółkami

• Wytrzymała stal.
• Malowanie lakierem proszkowym.
• Sześć kółek Ø60mm na obrotowych ł 

ożyskach kulkowych.
• 2w1: płaskie leżanka lub taboret.
• Dostarczony w stanie płaskim.
• Konwertuje na tryb fotela w kilka sekund.
• Leżanka (dł. X szer. X wys.):  

1010 x 440 x 145 mm.
• Taboret (dł. x szer. x wys.):  

560 x 440 x 415 mm.

Leżanka warsztatowa z 6 kółkami

• Wysokiej jakości maty EVA 28mm  
idealne dla zapracowanych mechaników.

• Zestaw zawiera maty o pełnej długości i klęczników.
• Do stosowania na podłogach warsztatu podczas pracy przy 

kołach, hamulcach, oponach i układach wydechowych.
• Idealny również do napraw przydrożnych.
• Rozmiary: podkolannik 450 x 215 x 28 mm, pełnej długości 

980 x 380 x 28 mm.

Zestaw mat dla 
mechanika EVA 
28mm

• Szybko i łatwo obsługuje ciężkie, niecentralne 
ładunki.

• Uchwyt z łożyskiem kulkowym umożliwia płynną i 
łatwą regulację.

• Trzy otwory regulacyjne obsługują silniki o różnych 
rozmiarach.

• Idealny do silników samochodowych, 
dostawczych, ciężarowych i morskich.

• W przypadku dźwigów o udźwigu 680 kg lub 
większym obciążenie musi być ograniczone 
maksymalnie do 680 kg.

• Dostarczane z 4 łańcuchami 275 mm i 4 
wspornikami w kształcie litery L z dodatkowymi 
łącznikami w kształcie karabińczyka.

BELKA DO PODWIESZANIA 
SILNIKA Z PRZESUWANYM 
ZAWIESIEM UDŹWIG: 680kg 

Indeks: SEA ES300
Cena netto:

378.07 zł, z VAT: 465.03 zł

Indeks: SEA SCR78
Cena netto:

314.70 zł, z VAT: 387.08 zł

Indeks: SEA SCR80S
Cena netto:

163.39 zł, z VAT: 200.97 zł

Indeks: SEA VS8571
Cena netto:

107.95 zł, z VAT: 132.78 zł

Indeks: SEA ES550
Cena netto:

585.43 zł, z VAT: 720.08 zł

Indeks: SEA LS501
Cena netto:

304.07 zł, z VAT: 374.01 zł

Indeks: SEA AP1200MW
Cena netto:

1,392.55 zł, z VAT: 1,712.83 zł
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• Waga dla wagi, te paski są 3-5 razy 
silniejsze niż łańcuchy.

• Przeciążenie może zostać wykryte 
wcześnie przez wystrzępienie pasków.

• Wykonane z poliestru o 100% wysokiej 
wytrzymałości.

• Wzmocnione oczy do podnoszenia.
• Udźwig: 1000kg

Pas ładunkowy  
udźwig 1T

• Dwa mechanizmy blokujące oraz teleskopowa regulacja
• Wyposażony w dwie pary aluminiowych bloczków
• Wymiar kanału: 780-1075mm
• Zakres roboczy: 850-1600mm
• Wys. Podnoszenia: 95-300mm 

Podnośnik kanałowy, udźwig 2T 

• Niski profil 80mm.
• Szybkie składanie.
• Wytrzymałe nylonowe kółka.
• waży tylko 79kg.
• Sterowanie podnośnikiem 270°.
• Zabezpieczenie przed niekontrolowanym opuszczeniem.
• Podnosi 1000kg przy 

wysunięciu wysięgnika 
945mm.

• W pełni zmontowany.

Żuraw do silników, udźwig 1000kg, 
wys. max 2080mm

• Udźwig 2000 kg przy wysunięciu 
wysięgnika 930 mm.

• Fałdy dla łatwego zapisu.
• Dostęp do cieczy bocznej z 

wyjmowanym uchwytem.

Żuraw do silników, udźwig 2000kg

• Podnosi 3000 kg  
przy wysięgu 1200mm.

• Zestawy kołowe do  
dużych obciążeń.

• Dostęp do pompy bocznej z wyjmowanym uchwytem.
• Wysuwane nóżki dla lepszej stabilności.
• Dostarczone w formie 

złożonej.
• Wymagane pewne 

samodzielne złożenie.

Żuraw do silników, udźwig 3000kg, wys. 
max 2220mm

Indeks. Długość Cena 
netto: z VAT

SEA LS1001 1m 32.57 zł 40.06 zł

SEA LS1002 2m 55.06 zł 67.72 zł

SEA LS1003 3m 78.16 zł 96.13 zł

• Przechowywanie bitów sześciokątnych o średnicy 10 mm.
• Uchwyt kompozytowy z mocną podstawą magnetyczną pomaga 

utrzymać porządek na stanowisku 
pracy.

• Idealny do skrzyń narzędziowych lub 
dowolnej powierzchni metalowej.

• Mieści do 42 bitów.

Uchwyt magnetyczny 
na bity, pojemność 
42 sztuki

• Wykonany z grubej stali ze stalowymi ścianami wewnętrznymi,  
co zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość.

• Wytrzymałe prowadnice kulkowe (45mm) szuflad zapewniają doskonałą wydajność i przenoszą większe obciążenia.
• Wyposażone w kółka o średnicy 125mm z czarnymi chromowanymi kołpakami, dwoma obrotowymi kółkami 

blokującymi i dwoma stałymi.
• Nowy i innowacyjny system szuflad „Push-To-Open” dla łatwego otwierania, nawet gdy ręce są zajęte.
• Wszystkie szuflady dostarczane z wkładką szufladową 2 mm EVA.
• Góra i narożniki pokryte tworzywem sztucznym, aby uniknąć uszkodzeń podczas poruszania się po warsztacie lub 

garażu.
• Górna część z tworzywa sztucznego  

z wkładką ze stali nierdzewnej.
• Rozmiar całkowity (szer. X gł. X wys.):  

702 x 477 x 993 mm.

Wózek narzędziowy, 7 szuflad

Indeks. Kolor Cena netto: z VAT

APPD7G Zielony 2,905.06 zł 3,573.22 zł

APPD7O Pomarańczowy 2,905.06 zł 3,573.22 zł

Indeks: SEA SJBEX200
Cena netto:

3,428.02 zł, z VAT: 4,216.46 zł

Indeks: SEA BH42
Cena netto:

97.33 zł, z VAT: 119.71 zł

Indeks: SEA PH10
Cena netto:

1,844.38 zł, z VAT: 2,268.59 zł

Indeks: SEA PH20
Cena netto:

1,520.67 zł, z VAT: 1,870.43 zł

Indeks: SEA PH30
Cena netto:

3,397.01 zł, z VAT: 4,178.32 zł
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• Ciśnieniowy zbiornik dla 
maksymalnej wydajności.

• Dostarczany z gumowym przewodem 
dł. 2.4m, pięć dysz ceramicznych 
i syfonem dla ochrony materiału 
piaskującego przed wilgocią.

• Zawiera także bagnetowe złącze 
powietrza i regulator przepływu 
powietrza.

• Urządzenie pracuje z wieloma 
rodzajami materiału piaskującego 
do max. 700 mikronów i nadaje 
się do usuwania rdzy i farby z 
kół, podwozia, paneli i innych 
skorodowanych / malowanych 
powierzchni.

Piaskarka mobilna z  
syfonem wody poj. 37l

• Kompaktowy i 
przenośny zestaw do 
śrutowania.

• Duża pojemność 
zbiornika z 
wygodnym uchwytem 
i zintegrowanym 
schowkiem na wąż.

• Dostarczany z 
4,5-metrowym wężem 
i wyposażony w 
wytrzymały pistolet do 
śrutowania.

Zestaw do piaskowania, 
22kg

• Zestaw rozszerzający do 
piaskowania sodą dla modeli 
SB99

• Szybki i prosty w montażu i 
obsłudze.

• Soda  jest szczególnie 
przydatna dla samochodów 
“klasycznych” gdyż nie rysuje 
szkła i nie uszkadza karoserii.

• Powierzchnia pozostanie 
gładka.

• Soda zatrzymuje inhibitor 
rdzy na okres do sześciu 
tygodni.

Środek do piaskowania 
25kg (soda)

• Prześwit stołu: 105mm. 
• Szerokość stołu: 550mm. 
• Wysokość : 1810mm. 
• De montowalna pompa i siłownik 

którą można wykorzystać do innych 
celów gdy prasa 
jest nie używana

• Wyposażona w 
ciśnieniomierz

Prasa hydrauliczna 20T stojąca, 
przesuwany siłownik roboczy

• Wyposażony w zawór 
przeciążeniowy.

• Podstawa i cylinder 
spawane maszynowo.

• Dostarczany z 
uchwytem 2 szt.

• Wyposażony w uchwyt 
do przenoszenia.

Podnośnik butelkowy

• Zabezpieczenie z mechanizmem zapadkowym.
• Mocne spawane podstawy z blachy stalowej.
• Sprzedawane w parach.

Zestaw 2 podpór montażowych z mechanizmem zapadkowym

• Wysokość, min/max: 128/223 mm.
• Teleskopowy dwustopniowy siłownik dla większego 

maksymalnego podniesienia.
• Kompaktowa zamknięta wysokość.
• Podstawa odlewu z 

gwintowanymi elementami.
• Uchwyt 4-funkcyjny.
• Uchwyt do przenoszenia.

Podnośnik punktowy teleskopowy, 
podnośnik butelkowy, udźwig 10000kg, 
wys. min 128mm, wys. max 223mm 
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Indeks. Udźwig
(Każdy)

Udźwig
(Parę)

Min./Max.
Wysokość robocza Cena netto: z VAT

SEA VS2002 2T 4T 261/415mm 149.688 zł 184.12 zł

SEA VS2003 3T 6T 280/425mm 174.944 zł 215.18 zł

SEA VS2006 6T 12T 380/605mm 354.816 zł 436.42 zł

Indeks. Udźwig Min./Max.
Wysokość Cena netto: z VAT

SEA SJ2 2T 168/316mm 102.025 zł 125.49 zł

SEA SJ5 5T 207/402mm 151.151 zł 185.92 zł

SEA SJ10 10T 222/447mm 220.682 zł 271.44 zł

SEA SJ20 20T 235/445mm 304.304 zł 374.29 zł

• Odpowiedni do  
kontrolowanego  
usuwania farby,  
pleśni, węgla,  
tłuszczu i rdzy.

• Po prawidłowym ustawieniu jest szczególnie 
przydatny w obszarach, w których wymagane jest 
mniej agresywne czyszczenie, np. Wokół okien 
(bez trawienia szkła), a nawet do usuwania farby z 
drewnianych mebli.

• Po czyszczeniu pozostała powierzchnia będzie 
hamować rdzę przez okres do sześciu tygodni.

• Regulowana dysza umożliwia sterowanie od 
wąskiego do 
szerszego 
strumienia.

Przenośny pistolet do 
piaskowania

• Odpowiedni do  
strzałowych, ręcznych i 
recyrkulacyjnych śrutownic.

• Zgodny z COSHH SI-
1657-1988. Nie nadaje się 
do stosowania w szafach 
śrutowniczych.

Środek do piaskowania, 
25 kg (korund)

Indeks: SEA SB997
Cena netto:

922.00 zł, z VAT: 1,134.06 zł

Indeks: SEA SBG25KG
Cena netto:

294.37 zł, z VAT: 362.08 zł

Indeks: SEA B/25KG
Cena netto:

126.09 zł, z VAT: 155.09 zł

Indeks: SEA YK20F
Cena netto:

2,477.40 zł, z VAT: 3,047.20 zł

Indeks: SEA BJ10LE
Cena netto:

576.191 zł, z VAT: 708.71 zł

Indeks: SEA SB993
Cena netto:

227.61 zł, z VAT: 279.96 zł

Indeks: SEA PSB05
Cena netto:

242.09 zł, z VAT: 297.77 zł
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Bezprzewodowy soundbar

• Stylowy i nowoczesny soundbar jest wykończony w kolorze antracytowej szarości.
• Łatwo odtwarza ulubioną muzykę ze smartfon lub tabletu za pomocą technologii 

bezprzewodowej, wejścia AUX za pomocą kabla AUX (w zestawie 1 m kabla 
AUX) lub nawet karty micro SD. (Micro SD nie jest dostarczany).

• Dwukanałowy pasek dźwiękowy zawiera parę 2-calowych głośników i jedną 
wibrującą membranę, co zapewnia lepszą jakość dźwięku.

• Podstawa jest zamontowana na dwóch stabilnych stopach z wkładkami 
piankowymi o wysokiej przyczepności, które pomagają tłumić wibracje.

• Opłaty za pośrednictwem kabla USB (kabel USB w zestawie).
• Wymiary: (szer. X gł. X wys.): 428 x 57 x 64 mm.

• Wytrzymała spawana 
konstrukcja stalowa.

• PIN zabezpieczający.
• Sprzedawane w parach.

Podpory montażowe

Podnośnik butelkowy

• Zawór zabezpieczający 
przed przeciążeniem.

• Wyprodukowano w Europie.
• Całość wykonana z jednego 

kawałka stali.
• Teleskopowa rączka.
• 90° Obracanie pompy.
• Wkręcany tłok w siłownik. 
• Dostępny zestaw serwisowy.

Indeks. Udźwig Min./Max.
Wysokość Cena netto: z VAT

SEA PBJ5 5T 212/437mm 460.92 zł 566.93 zł

SEA PBJ10 10T 219/444mm 576.19 zł 708.71 zł

SEA PBJ15 15T 229/454mm 760.61 zł 935.55 zł

SEA PBJ20 20T 234/459mm 991.22 zł 1,219.20 zł

SEA PBJ30 30T 242/467mm 1,383.23 zł 1,701.37 zł

SEA PBJ50 50T 260/400mm 1,844.38 zł 2,268.59 zł

I T A L Y

Indeks. Udźwig
(Każdy)

Udźwig
(parę)

Min./Max
Wysokość robocza Cena netto: z VAT

SEA AS3 3T 6T 290/435mm 285.67 zł 351.37 zł

SEA AS6 6T 12T 369/571mm 619.70 zł 762.23 zł

SEA AS12 12T 24T 487/752mm 1,239.62 zł 1,524.74 zł

Czapka zimowa z lampką 4 SMD LED

• Wąska lampka kontrolna składana do użytku 
w ograniczonych przestrzeniach, o minimalnej 
grubości 6 mm.

• Ramię inspekcyjne można obrócić o 180 ° i 
złożyć do użycia jako lampa inspekcyjna bez 
użycia rąk.

• 12 SMD LED Lampa kontrolna, która wytwarza do 500 lumenów, obsługiwana przez 
rolkowy ściemniacz.

• Dioda LED SMD o mocy 1 W Na końcu służy jako latarka kierunkowa.
• Nadaje się do pracy bez użycia rąk dzięki trzem magnesom i hakowi do zawieszania.
• Składana, mała i kompaktowa, odpowiednia do przechowywania w kieszeni.
• Może być ładowana w stacji dokującej Sealey - SEA LED1801K (brak w zestawie).
• Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2,6 Ah.
• Dostarczany z przewodem ładowania USB.
• Czas pracy: lampa kontrolna (500 lm); 3-godzinna, 

kierunkowa latarka; 8 godz.
• Czas ładowania: 4 godziny.

Akumulatorowa cienka składana lampa 
inspekcyjna 12 SMD LED + 1 SMD

• Ciepła i  
wygodna  
czapka z  
wbudowanym  
lampką SMD.

• Posiada trzy ustawienia światła - pełne 
światło (100%), średnie światło (75%) i 
słabe światło (50%).

• Pozycjonowanie diody LED zapewnia 
wystarczającą wiązkę światła.

• Wymienna lampa ładowana przez 
port USB.

• Zasilana przez akumulator litowo-
polimerowy 3,7 V o pojemności 300 
mAh.

Akumulatorowy kieszonkowy 
reflektor z magnesem 360° 
7W COB LED

• Niesamowicie wytrzymała aluminiowa obudowa z 
e stabilnym uchwytem, który można obracać o 360 °.

• Praktycznie niezniszczalny i jeden z najtrwalszych 
dostępnych reflektorów.

• Wyposażony również w silny magnes, dzięki czemu łatwo 
kierować strumień świetlny (700 lumenów).

• Trzy ustawienia mocy światła: 100/350/700 lumenów.
• Posiada trzy wskaźniki poziomu naładowania baterii.
• Wyposażony w wysokiej jakości akumulator  

litowo-jonowy 3,7 V 2,6 Ah. Ładowanie za 
pośrednictwem przewodu micro USB (w zestawie 
pleciony micro USB).

Indeks: SEA LED185
Cena netto:

47.82 zł, z VAT: 58.81 zł

Indeks: SEA LED1801
Cena netto:

219.07 zł, z VAT: 269.45 zł

Indeks: SEA LED700P
Cena netto:

136.83 zł, z VAT: 168.30 zł

Indeks: SEA SB1
Cena netto:

173.85 zł, z VAT: 213.83 zł
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• Dwie złożone podkładki klinowe z gumowanymi uchwytami.
• Zapobiega ruchowi pojazdu podczas podnoszenia na 

poziomej powierzchni lub zaparkowaniu na pochyłościach nie 
przekraczających 15 stopni.

• Nadaje się do samochodów 
o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 2T.

Klocki kompozytowe na koła 
0,3 kg - para

• Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
• Te rampy są zaprojektowane, aby umożliwić dostęp do 

punktów podparcia w pojeździe dla podnośnika.
• Nie są przeznaczone do podniesienia pojazdu w celu jego 

naprawy.
• Udźwig para: 3T
• Maksymalna szerokość koła: 180mm
• Wysokość rampy: 65mm
• Ogólne wymiary  

(dł. X szer. X wys.):  
700 x 200 x 80mm

• Udźwig 3T - para
• Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
• Odpowiednie do majsterkowiczów i pasjonatów.
• Ogólne wymiary  

(dł. X szer. X wys.):  
900 x 300 x 215mm.

• Maksymalna szerokość 
koła: 260mm

Rampy samochodowe najazdowe o 
max. obciążeniu 1,5 T każda (kpl. 2szt.) 

Rampy samochodowe najazdowe o max. 
obciążeniu 1,5 T każda (kpl. 2szt.) 

• Minimum maksimum. Wysokość: 220/760 mm.
• Rozmiar platformy roboczej (szer. X wys.): 480 x 1350 mm.
• Wszystkie konstrukcje stalowe z obsługą nożną, zintegrowanym 

zespołem pompy hydraulicznej i suwaka.
• Wyposażone w blokadę bezpieczeństwa do mocowania  

platformy na trzech wysokościach roboczych 500, 640  
i 760 mm, aby zapobiec przypadkowemu opuszczeniu.

• Nadaje się tylko do motocykli ze stojakiem środkowym.
• Platforma podporowa z rampą załadunkową pełnej szerokości.
• Zespół podstawy wyposażony w kółka transportowe i blokady, 

zapobiegające przesuwaniu się podnośnika podczas użytkowania.

Podnośnik motocyklowy 
hydrauliczny, udźwig 365kg

• Wysokość min/max: 195/660 mm.
• Rozmiar platformy roboczej (szer. X wys.): 660 x 1825 mm.
• Wszystkie konstrukcje stalowe z obsługą nożną,  

zintegrowany zespół pompy hydraulicznej i siłownika.
• Wyposażone w blokadę bezpieczeństwa do mocowania  

platformy na trzech wysokościach roboczych 405 mm,  
555 mm i 660 mm, aby zapobiec przypadkowemu opuszczeniu.

• Nadaje się do użytku z motocyklami ze stojakiem na środku lub 
ze stojakiem na padok.

• Platforma podporowa z rampą załadunkową pełnej szerokości.
• Zespół podstawy wyposażony w kółka transportowe i blokady, 

zapobiegające przesuwaniu się podnośnika podczas użytkowania.

Motocyklowy podnośnik 
hydrauliczny, 450kg

• Wysokość min/max: 190/790mm.
• Szerokość (standardowa / maksymalna): 710/1220mm.
• Długość: 2000mm.
• Stalowa konstrukcja z wytrzymałym siłownikiem  

hydraulicznym i pompą pneumatyczną.
• Dostarczany z oddzielną, napędzaną nożnie pompą hydrauliczną.
• Posiada dwie dodatkowe platformy boczne zwiększające szerokość.
• Rampa najazdowa ułatwiająca wjazd pojazdu.
• Zabezpieczenie najazdowe z przodu platformy z blokadą bezpieczeństwa, 

zapobiegające przypadkowemu opuszczeniu.
• Nadaje się do użytku z motocyklami z środkową stopką i boczną.

Podnośnik motocyklowy/quadowy/traktorowy 
Yankee 680kg

Indeks: SEA WC09
Cena netto:

63.14 zł, z VAT: 77.66 zł

Indeks: SEA CAR3000LR
Cena netto:

184.184 zł, z VAT: 226.55 zł

Indeks: SEA CAR3000C
Cena netto:

368.676 zł, z VAT: 453.47 zł

Indeks: SEA MC365
Cena netto:

2,628.32 zł, z VAT: 3,232.83 zł

Indeks: SEA MC454
Cena netto:

3,620.23 zł, z VAT: 4,452.89 zł

Indeks: SEA MT680
Cena netto:

8,239.23 zł, z VAT: 10,134.25 zł
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• Proste, lekkie rozwiązanie do montażu lamp drogowych 
lub listew LED do większości samochodów, samochodów 
dostawczych i pojazdów użytkowych.

• Wykonane z lekkiego aluminium malowanego proszkowo.
• Umożliwia zamontowanie świateł nad lub pod tablicą 

rejestracyjną.
• Rozmiar (wys. X szer. X gł.): 125 x 365 x 55 mm.
• Upewnij się, że wspornik jest bezpiecznie przymocowany do 

pojazdu i może podtrzymywać lampy.
• Upewnij się, że tablica 

rejestracyjna jest wyraźnie 
widoczna i nie jest zasłonięta 
przez lampy lub osprzęt.

Uchwyt do mocowania oświetlenia 
Uniwersalna tablica  
rejestracyjna

• Proste, lekkie rozwiązanie do montażu lamp drogowych 
lub listew LED do większości samochodów, samochodów 
dostawczych i pojazdów użytkowych.

• Wykonane z lekkiego aluminium malowanego proszkowo.
• Umożliwia zamontowanie świateł nad lub pod tablicą 

rejestracyjną.
• Rozmiar (wys. X szer. X gł.): 120 x 590 x 90 mm.
• Upewnij się, że wspornik jest bezpiecznie przymocowany 

do pojazdu i może podtrzymywać lampy.
• Upewnij się, że tablica 

rejestracyjna jest wyraźnie 
widoczna i nie jest 
zasłonięta przez lampy lub 
osprzęt.

Uchwyt do mocowania oświetlenia 
Uniwersalna tablica rejestracyjna

• Hol sztywny: 2000kg.
• Blokowanie haka holowniczego zapewnia pewne 

zamocowanie do pojazdu.
• Nadaje się do mieszanej 

konfiguracji haka 
holowniczego

• Dostarczany w etui.

Hol sztywny 2T

• Wytrzymałość: 2000kg.
• Amortyzator sprężynowy.
• Blokowanie haka holowniczego zapewnia pewne 

zamocowanie do pojazdu.
• Nadaje się do konfiguracji mieszanych haków 

holowniczych, tj. Nie 
zarówno poziomych, jak i 
pionowych.

• Dostarczany w etui.

Hol sztywny, 2000 kg ze zderzakiem 
sprężynowym

I T A L Y I T A L Y

• Obciążenie: 2500kg.
• Pomysłowy mechanizm zaczepowy umożliwia 

montaż słupka między pojazdami, w których można 
mieszać oczy holowania.

• Maksymalna długość: 
1,8 m.

Hol sztywny, 2500kg

• Obciążenie: 2500kg.
• Pomysłowy mechanizm zaczepowy umożliwia 

montaż słupka między pojazdami, w których można 
mieszać oczy holowania.

• Maksymalna długość: 
1,6 m.

Hol sztywny, 2500kg

• Płyta kompozytowa wyposażona w 7-żyłowy kabel 5m i  wtyczkę typu 12V typu N.
• Zawiera 2 x odblaskowe trójkąty odblaskowe i klastry z 2 x 4 funkcjami (światło 

stop, ogon, wskaźnik i oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
• Wstępnie nawiercone punkty mocowania (centra 905 mm).

Tablica do przyczepy z przewodem 5m

• Płyta kompozytowa z 7-żyłowym przewodem 6m i wtyczką typu 12V typu N.
• Zawiera 2 x odblaskowe trójkąty odblaskowe, zestaw wskaźników 2 x 4 

(stop, ogon, wskaźnik i oświetlenie tablicy rejestracyjnej) i 
światło przeciwmgielne.

• Wstępnie nawiercone punkty mocowania (centra 905 mm).

Tablica do przyczepy z przewodem 6m

Wyciągarka ręczna 1000kg.
• Gotowy do użycia z zainstalowanym kablem.
• Udźwig 1500kg.
• Ramy boczne są wykonane jednoczęściowej 

najlepszej jakości stali i pokrytej chromem 
cynkowym, aby zapewnić długotrwałą 
odporność na korozję.

• Wyposażony w zabezpieczenie z grzechotką.
• Idealny do zastosowań morskich, 

przemysłowych i motoryzacyjnych.

Wyciągarka ręczna 1500kg.

• Przeznaczony do holowania samochodów osobowych i 
pojazdów dostawczych.

• Obciążenie: 3000 kg.
• Testowana.
• Wytrzymałe, zszywane 

panele zapewniają 
maksymalną ochronę 
przed długotrwałym 
zużyciem.

Linka holownicza 3000kg
• Gotowy do użycia z zainstalowanym kablem.
• Udźwig 1000kg.
• Ramy boczne są wykonane jednoczęściowej 

najlepszej jakości stali i pokrytej chromem 
cynkowym, aby zapewnić długotrwałą 
odporność na korozję.

• Wyposażony w zabezpieczenie z grzechotką.
• Idealny do zastosowań morskich, 

przemysłowych i motoryzacyjnych.

Indeks: SEA DLB01
Cena netto:

110.42 zł, z VAT: 135.81 zł

Indeks: SEA TPK2522
Cena netto:

194.04 zł, z VAT: 238.67 zł

Indeks: SEA DLB02
Cena netto:

165.78 zł, z VAT: 203.91 zł

Indeks: SEA TPK253
Cena netto:

243.09 zł, z VAT: 299.00 zł

Indeks: SEA TB4/5
Cena netto:

149.69 zł, z VAT: 184.12 zł

Indeks: SEA HP1500
Cena netto:

253.41 zł, z VAT: 311.69 zł

Indeks: SEA HP1000
Cena netto:

147.30 zł, z VAT: 181.18 zł

Indeks: SEA TPK252
Cena netto:

137.45 zł, z VAT: 169.06 zł

Indeks: SEA TPK353
Cena netto:

292.22 zł, z VAT: 359.42 zł

Indeks: SEA TB46/6
Cena netto:

174.94 zł, z VAT: 215.18 zł

Indeks: SEA TH3002
Cena netto:

137.68 zł, z VAT: 169.34 zł
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• Gruba rura ze szczelnymi połączeniami i zatrzaskami.
• Kompatybilny z większością innych wiodących marek urządzeń 

zatrzaskowych.
• Dostarczany z ręczną pompką 

10ton, wężem, siłownikiem 
hydraulicznym i futerałem.

• Idealny do renowacji 
pojazdów.

• Standardowa 
konfiguracja: 1,8mm.

• Dostępne konfiguracje 
1,5mm i 2mm.

• Dostarczany z 
przyssawką do 
działania z kamerą.

• Dysza i igła ze stali 
nierdzewnej, aby 
umożliwić stosowanie 
farb na bazie wody.

Profesjonalny pistolet 
lakierniczy zasilany przez 
ssanie produktu przez 
strugę powietrza, dysza 
1.8 mm seria GOLD

• Nadaje się do  
nakładania gładzi.

• Regulowana szerokość  
natrysku, przepływ  
płynu i objętość powietrza.

• Standardowa konfiguracja: 1,4 mm.
• Dostępne konfiguracje 1.7 i 2 mm.
• Ciśnienie 

powietrza:  
30-50 psi.

• Zużycie powietrza:  
6-11cfm.

Profesjonalny pistolet lakierniczy 
zasilany grawitacyjnie, dysza 1.4 
mm seria GOLD 

• Zawiera wysokiej jakości komponenty.
• Zawartość: Pistolet natryskowy z zasilaniem 

ssawnym, pistolet do przedmuchu, pistolet 
do opon, pistolet parafinowy, przewód 
pneumatyczny.

Zestaw narzędzi pneumatycznych, 5 sztuk

• Profesjonalny pistolet  
lakierniczy odpowiedni  
do zastosowań  
motoryzacyjnych i ogólnych.

• Akceptuje najpopularniejsze  
typy puszek do powlekania 1 litr.

• Dostarczany z rozszerzoną 
elastyczną dyszą do wnęk.

• Rozmiar wlotu powietrza: 1/4” 
BSP.

• Dopływ powietrza: 90 psi (8cfm).

Pneumatyczny pistolet 
lakierniczy.

• Zaprojektowany do stosowania z 
inhibitorem rdzy woskowej.

• W zestawie z wybranymi 
lancami, które umożliwiają 
rozpylanie wosku w profilach 
przez mały otwór.

Pneumatyczny 
pistolet do 
rozprowadzania 
wosku wraz z 
akcesoriami. 

• Odlewany metalowy  
korpus z formowanym  
uchwytem i punktem zawieszenia.

• Wyposażony w dyszę krótkiego typu.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 110 psi.

Pistolet do 
przedmuchiwania

• Pasuje do pojemników 310ml o 
długości do 220mm.

Pistolet do silikonu (pojemnik 
310ml), wyciskacz

• Kute stalowe  
wózki i łyżki.

• Profesjonalne  
młoty hikorowe.

• Zawartość: Młotki; gula,  
do skórowania, do 
wykończenia; Stopa, 
uniwersalna, pięta, Łyżki; 
dzwonowa, nawierzchniowa.

• Dostarczany w etui.

ZESTAW NARZĘDZI DO NAPRAW 
BLACHARSKICH 9 szt.

• Ciężkie narzędzie do łączenia rur i przystawek.
• Kompatybilny z większością innych wiodących marek urządzeń 

zatrzaskowych.
• Dostarczany z ręczną pompą 20T, 

wężem, hydraulicznym suwakiem i 
metalową walizką.

Zestaw do naprawy karoserii 20T typu 
Snap

• Nadaje się do kaset 310ml o długości 
do 220mm.

• Zawiera obcinacz końcówek, wystarczy 
włożyć dyszę wkładu i ścisnąć uchwyt.

• Przebijak / środek czyszczący do 
usuwania szczeliwa z wysuszonych 
dysz.

• Końcówka zaczepu odpowiednia do 
przymocowania do paska użytkownika.

Pistolet do wyciskania, 220mm 
Heavy-Duty

Hydrauliczny zestaw naprawczy 
10000kg “Snap”

• Odlewany korpus z anodyzowaną rurą 
aluminiową.

• Dostarczany z plastikowym tłokiem i dyszą 
aplikacyjną.

• Nadaje się do opakowań kiełbas i wkładów.

Pistolet / wyciskacz do mas w “kiełbasach” i 
kasetach, czerwony 230mm

• Akceptuje większość popularnych 
typów puszek do powlekania o 
pojemności 1 litra.

• Ciśnienie powietrza: 90 psi.
• Zużycie powietrza: 10cfm.
• Rozmiar wlotu powietrza: 1/4” BSP.

Pneumatyczny pistolet 
lakierniczy.

Indeks: SEA RE97/10
Cena netto:

1,101.02 zł, z VAT: 1,354.26 zł

Indeks: SEA RE9720
Cena netto:

2,003.69 zł, z VAT: 2,464.54 zł

Indeks: SEA S701
Cena netto:

212.14 zł, z VAT: 260.93 zł

Indeks: SEA SA33/S
Cena netto:

192.04 zł, z VAT: 236.21 zł

Indeks: SEA SA334
Cena netto:

24.56 zł, z VAT: 30.21 zł

Indeks: SEA S701G
Cena netto:

191.27 zł, z VAT: 235.26 zł

Indeks: SEA CB58
Cena netto:

543.93 zł, z VAT: 669.03 zł

Indeks: SEA SG18
Cena netto:

471.39 zł, z VAT: 579.81 zł

Indeks: SEA SG14
Cena netto:

63.99 zł, z VAT: 78.70 zł

Indeks: SEA SG139
Cena netto:

58.14 zł, z VAT: 71.51 zł

Indeks: SEA AK39
Cena netto:

16.09 zł, z VAT: 19.79 zł

Indeks: SEA AK4801
Cena netto:

50.97 zł, z VAT: 62.70 zł

Indeks: SEA AK3801R
Cena netto:

48.74 zł, z VAT: 59.95 zł
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Endoskop / Boroskop / Wideoskop z kamerą

• Zatwierdzona metoda badania zawartości wody w płynie 
hamulcowym.

• Tylko 3% wilgoci może obniżyć temperaturę wrzenia płynu 
hamulcowego o ponad 100 ° C.

• Najlepszym sposobem na wykrycie tej małej zawartości wody 
jest zmierzenie temperatury wrzenia płynu.

• Urządzenie zawiera element grzejny, wyświetlacz LCD i 
przewód zasilający do użytku z zasilaczami 12V DC.

• Działa na płynach o 
specyfikacji DOT 3, 4, 5 
i 5.1.

Tester płynu hamulcowego.

• Zestaw adapterów do odpowietrzników zacisków 
hamulcowych zaprojektowanych w celu uproszczenia 
procesu odpowietrzania układu hamulcowego.

• Każdy adapter wyposażony w złączkę do przewodu.
• Dostarczany z zaworem jednokierunkowym 

zamontowanym na 
przewodzie.

•  Rozmiar adaptera: 7, 8, 
9, 10, 11, 12 mm

Zestaw adapterów do odpowietrzania 
układu hamulcowego z zaworem 
zwrotnym na przewodzie.

• Zaprojektowany do rozdzielania 
stalowych kół w pojazdach użytkowych.

• Zastosowanie w samochodach z 
dwoma pojedynczymi kołami.

• Czernione wykończenie dla dodatkowej 
odporności na korozję.

• Nadaje się do użytku z kluczami 
udarowymi elektrycznymi i 
pneumatycznymi.

• Dostarczany w etui do 
przechowywania.

Separator do bliźniaków

• Kompleksowy zestaw, odpowiedni do usuwania 
zacisków na większości złączy elektrycznych.

• Zredukuj czas pracy i zminimalizuj potencjalne 
uszkodzenia układu 
elektrycznego pojazdu.

• Posiada miękkie uchwyty 
z możliwością identyfikacji 
numeru.

Zestaw narzędzi uniwersalnych 23szt., 
do wpinania i wypinania przewodów 
elektrycznych, konektorów, , 
dedykowany do: BMW, Daimler/Chrysler, 
Fiat, Ford, MAN, Mazda, Opel, Porsche, 
PSA, Renault

• Uniwersalna przecinarka do rur przeznaczona do 
zastosowań, w których dostęp jest ograniczony.

• Mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie bez konieczności 
całkowitego obracania narzędzia wokół rurki.

• Cięcie o grubości do 3 mm i nadaje się do najtwardszych 
materiałów, w tym rur ze stali nierdzewnej.

• Śruba do wkręcania umożliwia szybką i łatwą regulację 
szczęk i umożliwia obsługę jedną ręką.

• Zapewnia szybkie i 
bezproblemowe cięcie 
rur i ogranicza ryzyko 
zmęczenia rąk i obrażeń 
ciała.

Narzędzie specjalistyczne przecinak 
do rur 8-28mm, zapadkowy 

• Lewo i prawo stronny gwint 
• Lewo stronny gwint używany 

jest w Ford ,Citroen i Renault

Zestaw do wciskania i wkręcania 
tłoczków hamulcowych 18szt. 
prawy i lewy gwint

• Obudowa odlewu ze śrubą 
dociskową kulkową do 
szybkiego i bezpiecznego 
demontażu stożkowych  
ramion wycieraczek.

Narzędzie do wyjmowania wycieraczek

SEA VS8230 SEA VS8231
Camera: Ø9mm Ø5.5mm

Optional Probes: ü ü
Viewing Angle: 53° 60°

Pod Length: 50mm 30mm

Camera Probe Length: 1000mm 1000mm

Adjustable Light Control: ü ü
Screen Resolution: 320 x 240 320 x 240

Mirror Flip/Rotate Function: ü ü
Cena netto: 938.48 zł 1,299.84 zł

z VAT 1,154.33 zł 1,598.80 zł

• Wydajny boroskop z uchwytem pistoletowym z kolorowym ekranem 
TFT 85 mm i wodoszczelną sondą pomiarową o stopniu ochrony IP67.

• Umożliwia nagrywanie / odtwarzanie wideo, obrazy statyczne i 
transmisje wideo na żywo przez połączenie AV.

• Filmy i zdjęcia są przechowywane na karcie micro SD o  
pojemności 4 GB (w zestawie), która umożliwia zapis do  
4,5 godzin wideo i 10 000 zdjęć, które można przesłać  
do komputera PC za pośrednictwem połączenia USB.

• Posiada również funkcję sterowania zoomem cyfrowym  
i obracania / przerzucania obrazu.

• Zasilany przez akumulator litowo-jonowy zapewniający  
ciągłą pracę przez 4 godziny.

• Kable AV i USB nie są dostarczane.

In
de

ks
. S

EA
 V

S8
23

0

Indeks: SEA AK16371
Cena netto:

147.30 zł, z VAT: 181.18 zł

Indeks: SEA VS0282
Cena netto:

220.22 zł, z VAT: 270.87 zł

Indeks: SEA VS806
Cena netto:

50.13 zł, z VAT: 61.66 zł

Indeks: SEA VS9203
Cena netto:

373.22 zł, z VAT: 459.06 zł

Indeks: SEA CV500
Cena netto:

460.92 zł, z VAT: 566.93 zł

Indeks: SEA VS4513
Cena netto:

367.83 zł, z VAT: 452.43 zł

Indeks: SEA VS0275
Cena netto:

1,036.65 zł, z VAT: 1,275.08 zł



10

• Doskonałe narzędzie do naprawy 
m.in. miski olejowej i skrzyni biegów

• W zestawie gwintowana końcówka, 
korek spustowy i podkładka

• Zestaw jest przeznaczony do 
najbardziej popularnych 
gwintów stosowanych w 
samochodach osobowych 
i lekkich pojazdów 
dostawczych

Zestaw do regeneracji gniazd korków 
spustowych oleju; gwint: M13, M15, 
M17, M20

• Zestaw do dystrybucji 
oleju naścienny; pompa 
pneumatyczna do oleju z 
wydajnością 3:1, pistolet z 
przepływomierzem.

Zestaw do dystrybucji 
olejów

• 8 najbardziej 
popularnych rozmiarów 
w jednym kluczu

• Kompaktowa budowa
• Idealny do korków 

spustowych oleju w 
silnikach, skrzyniach 
biegów.

Klucz do korków spustowych 
oleju; 8w1

• Lejek polietylenowy odporny na olej, paliwo i 
niektóre kwasy.

• Wyjmowana dwustopniowa elastyczna wylewka.
• Idealny dla pojazdów o 

mniejszej średnicy wlewu.
• Wyposażony w uchwyt i 

wyjmowany mosiężny filtr.

Lejek z elastyczną końcówką oraz 
filtrem średni 160 mm.

• Konewka, nalewak,  do oleju; 
pojemność: 5l, podziałka, 
pokrywka zamykająca, 
elastyczna końcówka 
wylewowa.

Konewka, nalewak,  do oleju; pojemność: 
5l, podziałka, pokrywka zamykająca, 
elastyczna końcówka wylewowa

• Używany w połączeniu z prasą, urządzenie to kruszy filtry do 
średnicy 115 mm.

• Olej i szlam są odprowadzane do odpowiedniego pojemnika 
(nie ma w zestawie).

• Filtry kruszenia minimalizują koszt usuwania odpadów 
niebezpiecznych objętościowo.

• Przedłużenie ramienia umożliwia dwustopniowe kruszenie 
dużych filtrów bez konieczności zmiany położenia stołu prasy.

• Odpowiedni do tłoków o średnicy Ø 38 mm (1,5 cala) 
Opcjonalne adaptery umożliwiają stosowanie z siłownikami 
Ø50 mm i Ø60 mm.

• Średnica wewnętrzna: 130 
mm, efektywna wysokość 
wewnętrzna: 175 mm.

Zgniatarka do zużytych 
filtrów oleju

Korek M15 x 1.5

• Zaprojektowany do pracy przez dwie osoby, z czterema 
przyssawkami z pompką i lekką ramą.

• Zapewnia kontrolę i dokładność podczas instalowania lub 
usuwania szyb przednich.

• Wskaźnik czerwonej linii 
ostrzega przed utratą próżni.

Przyssawka ze wskaźnikiem 
próżni

• Malowana stalowa tuba z rączką typu T.
• Szczególnie przydatny do usuwania oleju ze skrzyń biegów 

i mechanizmów różnicowych.
• Dostarczany z elastycznym 

wężem ssącym o długości 
300mm.

• Pojemność: 500ml

Strzykawka ssąca do oleju 
500ml - metalowa

• Dla zwykłych użytkowników i profesjonalnych mechaników.
• Wygodny do zlewania oleju i płynu chłodniczego.
• Materiał odporny na 

działanie UV.
• Ścianki wytrzymują 

działanie gorącego oleju.

Miska do zlewania oleju i płynu 
chłodniczego 10L  
(kanister)

Indeks: SEA AK46
Cena netto:

41.73 zł, z VAT: 51.33 zł

Indeks: SEA DRP07
Cena netto:

147.30 zł, z VAT: 181.18 zł

Indeks: SEA AK4560D
Cena netto:

2,940.78 zł, z VAT: 3,617.16 zł

Indeks: SEA OFC1
Cena netto:

584.97 zł, z VAT: 719.51 zł

Indeks: SEA VS660
Cena netto:

206.67 zł, z VAT: 254.20 zł

Indeks: SEA VS660.07
Cena netto:

3.08 zł, z VAT: 3.79 zł

Indeks: SEA F16F
Cena netto:

32.57 zł, z VAT: 40.06 zł

Indeks: SEA AK98945
Cena netto:

486.99 zł, z VAT: 599.00 zł

Indeks: SEA JDL5
Cena netto:

41.35 zł, z VAT: 50.86 zł

Indeks: SEA VS650
Cena netto:

116.42 zł, z VAT: 143.20 zł
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• Urządzenie do dozowania oleju obsługiwane pompą o 
pojemności trzech litrów.

• Dostarczany z pięcioma uniwersalnymi i trzema 
specyficznymi dla pojazdu adapterami do automatycznej 
skrzyni biegów.

• Zawiera zawór sterujący 
płynem i zawór upustowy.

Zestaw do dystrybucji oleju 
przekładniowego, zasilanie  
ręczne - max. ciśnienie  
1,4bar, zbiornik 3l z  
zestawem adapterów  
do skrzyń biegów.

• Wielofunkcyjna strzykawka, 
pomocna przy wielu 
pracach warsztatowych.

• Transparentny materiał 
umożliwia wzrokową 
inspekcję płynu.

Strzykawka kontrolna do oleju i płynu 
hamulcowego, pojemność 200ml

• Uniwersalna dozownik do 
płynów w formie strzykawki.

• Wykonana z 
transparentnego materiału 
umożliwiającego inspekcję 
płynów.

Dozownik typu strzykawka 
pojemność: 1,5l

• Bezprzewodowa smarownica, 6000psi, 
przyspieszająca ręczne smarowanie.

• Odpowiednia do wkładów 400g.
• Zawiera wskaźnik stanu baterii LCD.
• Dostarczany z akumulatorem 12 V 1,7 Ah, ładowarką 

sieciową i adapterem samochodowym.
• Dostarczany w walizce.

Smarownica elektryczna 12V, zbiornik 400g, przewód 
smarowy 700 mm

• Wysokowydajna, profesjonalna,  
bezprzewodowa smarownica, osiągające 8000psi.

• Idealna do smarowania w terenie,  
gdzie wymagana jest moc i prędkość.

• Odpowiednia do wkręcanych i standardowych wkładów 400g.
• Zawiera wskaźnik stanu akumulatora LCD, odpowietrznik i 

wytrzymałą aluminiową głowicę dociskową.
• Dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym 18 V 2 Ah i 

ładowarką sieciową.
• Dostarczany w walizce.

Smarownica elektryczna 18V, zbiornik 400g, przewód 
smarowy 700 mm

• 6,5 litra pojemności.
• Idealny do innych płynów, takich 

jak woda i olej rozpuszczalny.
• Dostarczane z sondami ssącymi 

Ø4, Ø6 i Ø8mm oraz rurką 
przedłużającą Ø10mm x 1mtr.

• Sondy mogą być przechowywane 
w uchwycie, gdy nie są używane.

• Aby usunąć olej z silnika 
samochodu, po prostu wepchnij 
sondę w dół do otworu miarki 
i przepompuj uchwyt w górnej 
części urządzenia.

• Ustawia stały transfer płynów, 
podczas gdy robisz coś innego.

• Unika szukania kluczyków 
spustowych i wsiadania pod 
pojazd.

Manualny wysysacz oleju i 
płynu 6.5L

• Uniwersalna strzykawka z uszczelkami Viton®, idealna 
do przenoszenia olejów / płynów z / do podzespołów 
pojazdu, takich jak przekładnie i dyferencjały.

• Przezroczysty korpus umożliwia łatwą kontrolę zawartości.
• Podwójna funkcja umożliwia wyciąganie płynu po suwie 

ciągnącym i wydalanie go w suwie pchającym, w celu 
płynnego przenoszenia 
płynów z jednego pojemnika 
do drugiego.

• Pojemność: 550ml

Strzykawka inspekcyjna 
przelewowa 550ml

• Wykonany z  
polietylenu wysokiej  
gęstości ze stabilizatorami UV.

• Wystarczająco duże, aby można 
było jednorazowo wymienić olej.

• Zawiera wargę do 
nalewania oleju, otwór do 
zawieszania i tylną półkę z 
wystającym trzpieniem do 
filtrów oleju.

Wanna do 
zlewania, 8L

• Wykonany z polietylenu  
wysokiej gęstości ze stabilizatorami UV.

• Posiada wargę przeciwrozbryzgową, która zbiera 
płyn podczas przenoszenia lub wylewania.

• Duże uchwyty i zamknięta 
wylewka pomagają w 
powrocie oleju / płynu do 
pojemnika na recykling.

Miska do zlewania 
oleju, 7,6l

• Wykonane z wysokiej klasy poliuretanu ze stabilizacja UV
• Masywne i grube ścianki są stabilne nawet w kontakcie z 

gorącym olejem,  
• Przeznaczony do wielokrotnego wykorzystywania oleju
• Konstrukcja zapobiegająca 

chlapaniu oleju podczas  
jego przenoszenia

Miska do zlewania oleju, 17l

• Wykonane z polietylenu o wysokiej 
gęstości z stabilizatorem UV

• Oznaczony kolorami, aby 
odseparować różne płyny

• Przybliżona średnica: 
460mm

Miska do zlewania oleju, płynu 
chłodniczego 17l

Indeks: SEA VS404
Cena netto:

97.02 zł, z VAT: 119.33 zł Indeks: SEA VS70095
Cena netto:

376.76 zł, z VAT: 463.42 zł Indeks: SEA S01169
Cena netto:

286.06 zł, z VAT: 351.85 zł

Indeks: SEA DRP02
Cena netto:

64.22 zł, z VAT: 78.99 zł

Indeks: SEA DRP01
Cena netto:

32.57 zł, z VAT: 40.06 zł

Indeks: SEA VS558
Cena netto:

246.48 zł, z VAT: 303.17 zł

Indeks: SEA VS405
Cena netto:

188.11 zł, z VAT: 231.38 zł

Indeks: SEA DRP03
Cena netto:

77.85 zł, z VAT: 95.75 zł

Indeks: SEA DRP04
Cena netto:

90.32 zł, z VAT: 111.09 zł

Indeks: SEA CPG18V
Cena netto:

147.30 zł, z VAT: 181.18 zł

Indeks: SEA CPG12V
Cena netto:

147.30 zł, z VAT: 181.18 zł
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• Trójstopniowy zestaw do renowacji reflektorów 
opracowany w celu wyeliminowania najgorszych 
przypadków degradacji reflektorów, żółknięcia,  
utleniania i zadrapań.

• Zawiera wszystko, co potrzebne  
do renowacji reflektorów.

• Doskonałe wyniki na większości  
plastikowych reflektorów, tylnych  
świateł, przyczep, okna łodzi, osłony  
na hełm, szyby przednie motocykli,  
skutery śnieżne i wiele innych.

• Poprawia widoczność i bezpieczeństwo.
• Jeden zestaw służy do renowacji dwóch 

reflektorów.
• Zawartość: Papier ścierny; P800 (x2), P1200 

(x2), P2000 (x2), adapter męski / żeński M10, 
pasta polerska 40g (x2), płyn ochronny 3 ml (x2), 
taśma maskująca 3m x 20 mm, tarcza na rzep z 
trzpieniem M10, gąbki; pomarańczowa, biała

Narzędzie do regeneracji reflektorów, zawiera pastę polerską, 
papiery ścierne, gąbkę, tarczę na rzep z trzpieniem, taśmę 
maskującą, płyn ochronny

• Nisko profilowa taca ociekowa jest wykonana z 
wytrzymałego polipropylenu z recyklingu.

• Mają one szerokie zastosowanie zarówno dla klasycznego 
użytkownika samochodu, jak i dla ogólnego mechanika.

• Z myślą o odzyskiwaniu oleju i płynów, ta tacka ociekowa 
może pozostać w większości pojazdów ze względu na 
nisko profilową konstrukcję.

• Idealny do długotrwałego użytkowania, wyłapywania 
wszelkich kropli, które mogą wystąpić podczas 
przechowywania lub w warsztacie.

Miska zlewowa z niskim profilem

• Ocynkowana miska, idealna do wymiany oleju, czyszczenia i 
magazynowania elementów pojazdu.

• Może być używana jako miska ociekowa.

Metalowa miska do zlewania

• Lekka konstrukcja z rur 
stalowych o zmiennej 
wysokości.

• Duże gumowe przyssawki 
zapobiegają przesuwaniu 
się szyby podczas 
przygotowywania.

• Składana rama sprawia, 
że idealnie nadaje się 
zarówno do przygotowania 
warsztatowego, jak i 
mobilnego.

Składany stojak przedniej szyby

• Trwała lekka konstrukcja  
zapewnia jakość i wykończenie.

• Kompletny zestaw narzędzi do  
usuwania klejonych i gumowych uszczelek.

• Zaprojektowany dla profesjonalistów.

Zestaw narzędzi do usuwania szyb, 
14 elementów

• Staje się bardziej popularny niż pleciony drut.
• Kwadratowy profil ze stali nierdzewnej ma 

cztery krawędzie tnące.
• Szybkie i łatwe cięcie wiązania uretanowego 

nawet w niskich temperaturach.
• Długość: 

22,5 m.

Linka stalowa (drut) do 
demontażu szyb (22,5m), 

• Pleciony drut ze stali nierdzewnej 
nadaje się do stosowania z uchwytami 
drucianymi.

• Użyj cięcia, aby przeciąć wiązanie 
uretanowe.

• Długość: 
22,5 m.

Linka stalowa (drut) do 
demontażu szyb (22,5m)

Indeks. Pojemność Cena netto: z VAT

SEA DRPL09 9L 32.34 zł 39.78 zł

SEA DRPL15 15L 44.97 zł 55.31 zł

SEA DRPL25 25L 80.85 zł 99.45 zł

Indeks. Pojemność Wymiar
(W x D x H) Cena netto: z VAT

SEA DRPM1 9L 432 x 331 x 89mm 75.69 zł 93.10 zł

SEA DRPM2 12L 489 x 371 x 91mm 83.85 zł 103.14 zł

SEA DRPM3 16L 432 x 331 x 143mm 91.71 zł 112.80 zł

SEA DRPM4 20L 489 x 371 x 153mm 101.87 zł 125.30 zł

Indeks: SEA HRK01
Cena netto:

56,94zł, z VAT: 70,04zł

Indeks: SEA WK4
Cena netto:

619.70 zł, z VAT: 762.23 zł

Indeks: SEA WK0513
Cena netto:

43.97 zł, z VAT: 54.08 zł

Indeks: SEA WK0514
Cena netto:

53.75 zł, z VAT: 66.11 zł

Indeks: SEA WK14
Cena netto:

981.98 zł, z VAT: 1,207.84 zł
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• Kompleksowy zestaw, zaprojektowany w celu uproszczenia 
zdejmowania paneli, elementów nadwozia, tapicerki.

• Wykonane ze sprężystego nylonu, w celu zminimalizowania 
uszkodzeń paneli.

• Zawiera jedenaście narzędzi do 
paneli i tapicerki oraz młotek. 
Dostarczane w wytrzymałym etui.

Zestaw narzędzi do tapicerki i paneli, 12szt.

• Wykonane z nylonu wzmocnionego szkłem, aby 
zminimalizować uszkodzenia i oznakowanie panelu.

• Zawiera pięć narzędzi do tapicerki i tapicerki oraz 
szczypce do usuwania przycinania z uchwytami 
sprężynowymi w 
walizce.

Zestaw narzędzi do tapicerki 6 szt.

• Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej o czernionym wykończeniu.

• Nadaje się do usuwania 
uszczelek, zdejmowania 
uszczelek, pinów.

• Rozmiary w zakresie od 170 
do 260 mm.

Zestaw haków i 
skrobaków, 5 sztuk

• Wał hartowany i odpuszczany  
ze stali chromowo wanadowej.

• Posiada wygodną rękojeść z teksturą.
• Zakrzywiona głowica zapewnia płynną  

pracę w obu kierunkach.
• Nadaje się do zastosowania 

przy wymianie szyb.

Zakrzywiony hak

• Wał hartowany i odpuszczany  
ze stali chromowo wanadowej.

• Posiada wygodną rękojeść z teksturą.
• Bardzo długi wał z zakrzywioną głowicą 

zapewnia płynną pracę w obu kierunkach.
• Nadaje się do zastosowania przy wymianie 

szyb.

Długi zakrzywiony hak

• Chromowane wykończenia wałków z radełkowaniem.
• Nadaje się do zdejmowania tulei, zawleczek, pierścieni 

uszczelniających i 
uszczelek.

• Klasyczny uchwyt.
• Całkowita długość: 125 mm.

Zastaw mini 
haków, 4 sztuki

• Zestaw czterech narzędzi do demontażu 
O-Ringów bez uszkadzania.

• Profil w kształcie łyżki.
• Długość (x2): 130, 200mm.

Zestaw narzędzi do 
demontażu O-Ringów, 4szt.

• Nadaje się do bezpiecznego usuwania 
uszczelnień i pierścieni 
samouszczelniających, 
bez uszkodzenia 
uszczelnienia lub 
otaczającego odlewu.

Zestaw ściągaczy do 
uszczelek, 3 sztuki

• Przycisk do szybkiej zmiany ostrza i regulacji głębokości cięcia.
• Uchwyt radełkowany z wytrzymałym, zabezpieczonym kablem.
• Dostarczane z trzema profilowanymi 

ostrzami i trzema płaskimi ostrzami do 
usuwania pozostałości żywicy.

• Ostrza zapasowe:  
SEA WK02001 - SEA WK02006.

Narzędzie do usuwania szyb z 
szybko wymiennym ostrzem

• Specjalistyczny aplikator zaprojektowany do wnikania głęboko 
w wnętrze zadrapań i pęknięć, dając doskonały efekt naprawy

• Wzmacnia uszkodzony obszar, zapobiegając dalszemu 
rozprzestrzenianiu się i kosztownej wymianie szyb.

• Używa mocnej formuły żywicy, którą można wykorzystać do 
wielu napraw.

• Maks. Średnica chipa: 25 
mm.Maks. Crack Długość: 
15 mm.

Zestaw do regeneracji szyb 
samochodowych

• Wzmocnione kompozytowe rękojeści z ABS z 
poddanymi obróbce cieplnej, chromowanymi 
stalowymi wałami.

• Nadaje się do 
stosowania z 
drutem do cięcia 
szyby przedniej.

Uchwyty do drutu - para

• Dwa zakończenia odpowiednie do wszystkich 
typów pierścieni uszczelniających i uszczelek.

• Radełko zapewnia 
dodatkową 
przyczepność tłustym 
rękom.

Haczyk do demontażu 
uszczelniaczy

Indeks: SEA WK022
Cena netto:

89.17 zł, z VAT: 109.67 zł

Indeks: SEA WK0512
Cena netto:

106.41 zł, z VAT: 130.89 zł

Indeks: SEA AK522
Cena netto:

17.40 zł, z VAT: 21.40 zł

Indeks: SEA RT6K
Cena netto:

82.08 zł, z VAT: 100.96 zł

Indeks: SEA RT12KIT
Cena netto:

82.70 zł, z VAT: 101.72 zł

Indeks: SEA WK01
Cena netto:

55.36 zł, z VAT: 68.10 zł

Indeks: SEA VS5211
Cena netto:

56.21 zł, z VAT: 69.14 zł

Indeks: SEA VS8000
Cena netto:

40.96 zł, z VAT: 50.39 zł

Indeks: SEA AK520
Cena netto:

60.75 zł, z VAT: 74.73 zł

Indeks: SEA AK521
Cena netto:

28.49 zł, z VAT: 35.04 zł

Indeks: SEA WK0313
Cena netto:

30.03 zł, z VAT: 36.94 zł

Indeks: SEA WK0310
Cena netto:

28.49 zł, z VAT: 35.04 zł
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• Innowacyjne urządzenie,  
które oszczędza czas, nerwy i pieniądze

• Pneumatyczny przyrząd do montażu osłon przegubów
• Obsługuje samochody  

osobowe i małe  
samochody dostawcze

• Średnica max. 110mm

Przyrząd do montażu elastycznych 
osłon przegubów

• Uniwersalny osłona wykonana z wysokiej jakości elastomeru 
nadającego się do użytku z pneumatycznymi narzędziami do 
instalacji.

• Dostarczany z zestawem montażowym zawierającym klipsy, 
saszetkę i prowadnicę cięcia.

• Odpowiedni do większości samochodów osobowych i 
dostawczych.

• Ø przegubu: 56-116 mm.
• Średnica półosi: 19-28 mm.
• Ilość w opakowaniu:  

12 x model SEA CV96.

Uniwersalna osłona przegubu napędowego 
Ø56-116mm (zestaw 12 x CV96)

• Pozwala na zdjęcie  
górnej nakrętki amortyzatora.

• Przelotowy kształt nasadki i grzechotka.
• Do stosowania w połączeniu z grzechotką 1/2” lub pokrętką T 

(nie wchodzi w skład zestawu).
• Grzechotka przelotowa: 21 mm.
• Nasadki przelotowe 82 mm: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
• Przedłużenia: żeńskie Hex;  

7, 8, 9 mm, męski sześciokąt;  
6, 7, 8 mm, szczelinowy;  
5 x 8, 6 x 8, 7,1 x 9,6 mm,  
TRX-Star *; T50.

ZESTAW NASADEK DO DEMONTAŻU 
AMORTYZATORÓW W ZESTAWIE 
(SZT.): 18 

• Kompleksowy zestaw do szybkiego i skutecznego 
demontażu / montażu łożysk kół, tulei zawieszenia i 
uszczelek na samochodzie.

• Zmniejsza możliwość uszkodzenia obudowy łożyska / 
zawieszenia.

• Dostarczany z czterema  
stopniowanymi płytkami  
końcowymi i czterema  
śrubami mocującymi  
w walizce.

Zestaw do montażu / demontażu 
łożysk i tulei, 26 elementów

• Kompleksowy zestaw do  
demontażu i montażu  
nakrętek na kolumnach McPhersona.

• Nasadki: Na klucz; 15, 21, 22mm, rozmiary (wewnętrzna Ø / 
szerokość zęba); 10,5 x 3,5, 12,5 x 3, 12,5 x 3,5, 14 x 2,5, 

• 14 x 5, 14,5 x 5 mm.
• Owalne: 1/2”, rozmiary  

(wewnętrzna Ø / szerokość zęba): 
7 x 5, 8,2 x 5,5 mm.

• Obejmuje szeroki zakres  
zastosowań pojazdów.

Zestaw nasadek do nakrętek 
amortyzatora, 8 sztuk

• szczęki stalowe powlekane  
PCV z uchwytami dla  
zwiększenia komfortu. 

• Nadaje się do wszystkich  
typów zacisków CVJ

Szczypce do zaciskania opasek 
do osłon przegubów Heavy-Duty

• Chromowo-molibdenowa stal
• Szczypce do montażu nowych  

zespołów ze stali  
nierdzewnej na wały  
napędowe, gdzie  
wymagane jest ustawienie  
momentu obrotowego.

Szczypce zaciskowe do opasek do 
osłon przegubów Heavy-Duty

• Uniwersalna osłona przegubu do użytku z 
pneumatycznymi narzędziami do instalacji.

• Dostarczana z opaskami.
• Odpowiednia do większości samochodów 

osobowych i dostawczych.applications.

Uniwersalna osłona przegubu Ø56-116mm

• Innowacyjne narzędzie oszczędza czas, pieniądze i frustrację.
• Montaż osłony przegubu bez wyjmowania wału półosi z pojazdu.
• Bez wysiłku i bez bałaganu! Oszczędź czas pracy  

nawet o 70% i zapobiegaj uszkodzeniom przegubów.
• Korpus kompozytowy z napędem sześciokątnym 8,5 mm.
• Do użytku z wiertarką.
• Palce są mechanicznie otwierane / zamykane przez obrót napędu.
• Maksymalna średnica przegubu: 110mm.
• Nadaje się do samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych.

Mechaniczne narzędzie do 
montażu elastycznych osłon 
przegubów

• Ściągacz przegubów napędowych bez konieczności  
demontażu półosi

• Pozwala na bezpieczny  
demontaż bez ryzyka uszkodzenia.

• Obsługuje większość aut
• Oszczędza czas .

Ściągacz do przegubów napędowych -  
CVJ PULER

• Kompozytowy stożek
• Pozwala na instalacje  

CVJ bez rozdzielania  
napędu

Przyrząd do zakładania 
osłon przegubów

Indeks: SEA BSL103
Cena netto:

487.80 zł, z VAT: 599.99 zł

Indeks: SEA CV9612EU
Cena netto:

347.89 zł, z VAT: 427.90 zł

Indeks: SEA VS0331
Cena netto:

572.34 zł, z VAT: 703.98 zł

Indeks: SEA BSL104
Cena netto:

531.22 zł, z VAT: 653.40 zł

Indeks: SEA CV96EU
Cena netto:

34.79 zł, z VAT: 42.79 zł

Indeks: SEA VS7023A
Cena netto:

2,501.88 zł, z VAT: 3,077.32 zł

Indeks: SEA SX0331
Cena netto:

179.49 zł, z VAT: 220.77 zł

Indeks: SEA VS1639
Cena netto:

100.33 zł, z VAT: 123.41 zł

Indeks: SEA VS705
Cena netto:

41.04 zł, z VAT: 50.48 zł

Indeks: SEA VS710
Cena netto:

183.49 zł, z VAT: 225.69 zł

Indeks: SEA VS1640
Cena netto:

266.11 zł, z VAT: 327.32zł
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• Hydrauliczna pompa ręczna zasila zespół siłownika i szczęk o 
ścisku 1T.

• Do 50% szybszy niż w przypadku innych ściskaczy 
sprężynowych napędzanych grzechotką.

• Wyposażony w dwie pary szczęk z osłonami z tworzywa  
sztucznego, aby zapobiec 

• poślizgowi i uszkodzeniu  
sprężyn.

• Nadaje się do sprężyn o  
średnicy od 80mm do 165mm.

Ściągacz hydrauliczny do sprężyn 
McPherson 1000kG (80-165mm)

• Klatka zabezpieczająca do 
ściskaczy sprężyn  SEA RE231, 
SEA RE2311 i SEA RE232.

• Łatwy montaż i szybkie oraz 
proste w obsłudze. 

Klatka zabezpieczająca  
do ściągaczy sprężyn

• 1200 kg Maksymalna ścisk na parę.
• Posiada regulowany pasek bezpieczeństwa.
• Ściski mają niższe szczęki  

bezpieczeństwa.
• Używaj klucza  

sześciokątnego lub  
klucza płaskiego 19 mm.

Zestaw ściskaczy do sprężyn2 szt. 
Heavy-Duty 1200kg / Para

• Ściskacz hydrauliczny 
stacjonarny, z manometrem 
pokazującym siłę przyłożoną 
do ściskanej sprężyny.

• Dostarczany z trzema parami 
wymiennych szczęk o  
różnych rozmiarach.

• Wyposażone w plastykowe 
ochraniacze szczęk, które 
chronią powłokę sprężyny 
przed uszkodzeniem.

• Odpowiedni do sprężyn od 
Ø87mm do Ø202mm.

• • Maksymalny nacisk: 2000kg.

Stacjonarny ściskacz do sprężyn, 
hydrauliczno-pneumatyczny 2000kg

• Zestaw końcówek  
miedzianych.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.

Zestaw miedzianych zakończeń 
do kabli elektrycznych, 52 szt.

• Przezroczyste zaciski  
termokurczliwe.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.

Końcówki termokurczliwe pokryte klejem 
142 szt. Niebieski, czerwony i żółty

• Asortyment z zaciskami  
obciskanymi.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.

Zestaw złączek elektrycznych: 
140 szt. Kolor: żółty

• Asortyment zagniatanych 
końcówek.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.

Zestaw mieszanych końcówek 
kablowych, 200 szt.

Zestaw złączek elektrycznych: 280 szt. 
Kolor: niebieski;

• Zaciskarka do końcówek miedziowych 
• Zakres 10-120mm²
• Do standardowych zakończeń.
• Wykonane z twardej stali  

narzędziowej SCM40.

Zaciskarka heksagonalna końcówek 
rurowych Cu 10-120mm2(standard) 

Zestaw czerwonych złączek 
elektrycznych, 260 sztuk

• Stalowa konstrukcja z antypoślizgowymi uchwytami i 
hartowanymi szczękami.

• Do stosowania na  
zaciskach Superseal 1.5.

• Równoległy ruch szczęk  
zapewnia stałe napięcie  
zaciskania.

Szczypce do zaciskania - Superseal 1.5

• Utwardzane śruby.
• Bezpieczne szczęki
• Odpowiednie do pracy w  

ciasnych miejscach.
• Gniazdo 1/2” / 21mm
• Maksymalne otwarcie  

szczęk: 244mm.
• Maksymalny nacisk: 1000kg.

Ściskacz do sprężyn  
- 2 sztuki

Indeks: SEA VS7011
Cena netto:

1,265.42 zł, z VAT: 1,556.46 zł

Indeks: SEA RE23RS
Cena netto:

299.45 zł, z VAT: 368.33 zł

Indeks: SEA AK3841
Cena netto:

96.56 zł, z VAT: 118.77 zł

Indeks: SEA AK3843
Cena netto:

768.61 zł, z VAT: 945.40 zł

Indeks: SEA RE2311
Cena netto:

1955.80 zł, z VAT: 2405.63 zł

Indeks: SEA AK120B
Cena netto:

374.37 zł, z VAT: 460.48 zł

Indeks: SEA AK3859
Cena netto:

115.73 zł, z VAT: 142.35 zł

Indeks: SEA AB016CT
Cena netto:

145.99 zł, z VAT: 179.57 zł

Indeks: SEA AB037HT
Cena netto:

165.32 zł, z VAT: 203.34 zł

Indeks: SEA AB041YT
Cena netto:

72.15 zł, z VAT: 88.74 zł

Indeks: SEA AB038MT
Cena netto:

76.54 zł, z VAT: 94.14 zł

Indeks: SEA AB040BT
Cena netto:

78.77 zł, z VAT: 96.89 zł

• Asortyment zagniatanych 
końcówek.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.

Indeks: SEA AB039RT
Cena netto:

57.37 zł, z VAT: 70.56 zł

• Asortyment zagniatanych 
końcówek.

• Dostarczany w podzielonym  
na kwadraty pudełku.
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• Obejmuje trzy- i czterocylindrowe silniki wysokoprężne 
common rail nowej generacji.

• Zawiera narzędzia wymagane  
do ustawienia kół zębatych  
napędu wałka rozrządu  
w głowicy cylindrów.

• Oznaczenie silnika: Audi; AMF, ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, AZV, 
BHC, BKC, BKD, BKE,BLB, BMN, BNA,  
BPW, BRB, BRC, BRD, BRE, BRF,  
BUY, BVA, BVF, BVG, Seat; BJB,  
BKC, BLS, BMM, BXE, Skoda; AMF,  
AZV, BKD, VW; AJM, AMF, ANU, ARL,  
ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, 

Zestaw blokad rozrządu do silników grupy 
VAG - 2.0 TDi

Blokady i narzędzia do obsługi 
rozrządu w Ford Duratec 1.25 do 
2.0 16v z napędem paskowym i 
łańcuchowym oraz niektórych  
silników Mazda

• Zestaw Zestaw nadaje się do silników 1.2/1.4TFSi i 1.4/1.6FSi.
• Zestaw zawiera niezbędne narzędzia do pozycjonowania  

wału korbowego TDC,  
ustawienie wałka rozrządu  
i blokowania napinacza.

• Dostarczany w walizce.

Zestaw narzędzi do obsługi rozrządu  
w VAG 1.4, 1.6 FSi

• Niezbędne narzędzia do wymiany paska zębatego w silnikach 
diesla Renault / Nissan 1.5D dCi.

• Obejmuje kody silnika K9K.
• Silniki te są również  

montowane  
w modelach Suzuki i Dacia.

Zestaw narzędzi do blokady rozrządu, 
Renault 1.5, 1.8, 1.9, 2.0 - napęd 
paskowy.

• Zestaw kołków blokujących do wymiany paska rozrządu w 
silnikach Diesla Ford 1.5, PSA 1.4 (DV4)i 1.6 (DV6) w  
modelach Citroen, Peugeot, Ford, Mazda, Suzuki, Toyota i Volvo.

• Te sworznie rozrządu  
blokują i przytrzymują  
wałek rozrządu, wał  
korbowy, koło zamachowe  
i pompę HP.

Zestaw do ustawiania / blokowania 
silnika wysokoprężnego - Citroen, 
Peugeot, Ford, Volvo 1.4D / 1.5D / 1.6D 
HDi / TDCi - Napęd paskowy

• Zawiera narzędzia blokujące dla silników łańcuchowych 
1.0, 1.2, 1.4 EcoTec / ecoFLEX (kody X i Z).

• Zawiera również wskaźnik  
dla czujnika położenia na  
ssącym wałku rozrządu.

• Dostarczany w etui do  
przechowywania.

Zestaw narzędzi do obsługi rozrządu 
w silnikach benzynowych Vauxhall 
1.0/1.2/1.4. Silniki: X10XE, Z10XE, 
Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z12XEP,  
Z14XEL, Z14XEP

Zestaw blokad rozrządu do grupy VAG 
1.2 3Cyl (6v/12v), na łańcuchu od 2002, 
silniki: 6v - AWY, BMD, 12v - AZQ, BME

• Odpowiedni do ustawiania rozrządu wałka rozrządu 
i wału korbowego na silnikach Diesla 1.3 z napędem 
łańcuchowym.

• Zestaw zawiera również  
sworzeń blokujący  
napinacz.

Narzędzia do obsługi rozrządu w 
silnikach Diesel Vauxhall/Opel & Suzuki 
1.3D JTD(M)/TDCi/DDiS/CDTi 16v - 
napęd łańcuchowy. Silniki: Suzuki: 
Z13DT, Vauxhall/Opel: Z13DT, Z13DTH, 
Z13DTJ

• Odpowiedni do wymiany paska rozrządu w pojazdach  
Vauxhall / Opel i Saab wyposażonych w silniki  
1.9D CDTi / TiD / TTDD lub 2.0D CDTi.

• Zestaw zawiera narzędzia do  
ustawiania wałka rozrządu,  
narzędzie do blokowania wału  
korbowego i sworzeń napinacza.

• Dostarczany w etui do  
przechowywania.

Narzędzia do obsługi rozrządu w 
silnikach Diesel Vauxhall/Opel & Saab 
1.9CDTi/TiD - napęd paskowy. Silniki: 
Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

• Służy do przytrzymywana koła 
pasowego wału korbowego 
podczas poluzowywania / 
dokręcania śruby zabezpieczającej.

• Odpowiedni dla większości 
pojazdów Honda  
wyposażonych w hydrauliczny  
układ wspomagania.

• Gniazdo 1/2”.

Ściągacz koła pasowego wału 
korbowego - Honda

Zestaw narzędzi do obsługi rozrządu 
VAG 1.4, 1.6, 2.0 - napęd paskowy

• Umożliwia sprawdzenie zużycia łańcucha 
rozrządu w szeregu silników benzynowych 
BMW Mini przy minimalnym demontażu.

• Oszczędza to znaczną ilość czasu podczas 
sprawdzania  
rozciągania  
i zużycia  
łańcucha  
rozrządu.

Wskaźnik zużycia łańcucha 
rozrządu - BMW Mini

Indeks: SEA VSE2358
Cena netto:

93.32 zł, z VAT: 114.79 zł

Indeks: SEA VSE2090
Cena netto:

252.48 zł, z VAT: 310.55 zł

Indeks: SEA VSE2381
Cena netto:

208.67 zł, z VAT: 256.66 zł

Indeks: SEA VSE5956A
Cena netto:

336.03 zł, z VAT: 413.31 zł

Indeks: SEA VSE5515
Cena netto:

79.16 zł, z VAT: 97.36 zł

• Obejmuje pełną gamę silników Ford Duratec od 1,25 do 2,3 
6v w wersjach z napędem  
paskowym i łańcuchowym.

• Odpowiedni do silników w  
samochodach Mazda  
i Volvo.

Indeks: SEA VSE243
Cena netto:

205.59 zł, z VAT: 252.88 zł

Indeks: SEA VSE1901A
Cena netto:

58.98 zł, z VAT: 72.55 zł

Indeks: SEA VSE5846
Cena netto:

60.75 zł, z VAT: 74.73 zł

Indeks: SEA VSE5048
Cena netto:

132.06 zł, z VAT: 162.43 zł

Indeks: SEA VSE5921
Cena netto:

259.03 zł, z VAT: 318.60 zł

• Zawiera narzędzia do  
ustawiania wałka rozrządu i kołek blokujący koło zamachowe 
do silników rozrządu 1,2, 3 cylindrowych, 6 i 12-zaworowych.

• Silniki te są montowane w  
samochodach Seat, Skoda i VW.

• Dostarczany w etui do  
przechowywania.

Indeks: SEA VSE5881A
Cena netto:

217.45 zł, z VAT: 267.46 zł

Indeks: SEA VSE5886A
Cena netto:

239.55 zł, z VAT: 294.64 zł
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• Składa się z płytki ustalającej wałek rozrządu, narzędzia do 
blokowania wału korbowego i regulatora napinacza paska dla 
silnika 1.2.

• Dodatkowe narzędzie do  
blokowania koronek i uchwyt  
wyrównujący do czujnika 
wałka rozrządu w silniku  
1.4 VVT.

Zestaw do ustawiania / blokowania 
silnika benzynowego - Fiat, Ford, 
Lancia 1.2, 1.4 8v - Napęd paskowy

• Obejmuje szeroką gamę silników benzynowych  
Vauxhall / Opel i Chevrolet.

• Zawiera niezbędne narzędzia do ustawiania i blokowania 
wałków rozrządu i wału  
korbowego.

• Zawiera również kołki do  
blokowania napinacza  
łańcucha rozrządu.

Zestaw blokad rozrządu - silniki 
benzynowe - Vauxhall/Opel/Chevrolet 
1.0, 1.2 , 1.4 - napęd łańcuchowy

Zestaw narzędzi do obsługi rozrządu 
w silnikach Diesel 1.2, 1.4, 1.9 TDi PD 
(1,9) i silniki V6 - napęd paskowy. 3359/
T20102/MP1-301, T10008, T10050

• Zaprojektowany do zalecanego demontażu i montażu 
elastycznych lub rozciągliwych pasów napędowych 
dopasowanych do nowoczesnych pomocniczych układów 
napędowych, takich jak alternator lub wspomaganie 
kierownicy.

• Zapobiega uszkodzeniu koła pasowego i przedłuża 
żywotność paska.

• Zawiera dwa narzędzia, jedno do instalacji i jedno do 
usuwania.

• Pasuje do większości kół  
pasowych wału korbowego.

• Dostarczany w etui do  
przechowywania.

Narzędzie do wymiany pasków 
pomocniczych (wielorowkowych)

• Zaprojektowany, aby pasował między kołami 
wałka rozrządu.

• Niezbędne narzędzia do wymiany paska 
rozrządu.

• Dostarczany w parze.

Blokada koła wałka rozrządu Vauxhall/
Opel 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 i 2.2 16v

• Kompleksowy zestaw obejmujący rozrząd silnika i  
wymianę paska na pompach VAG 1.2-2.0D Pompowtrysk  
i dieslach 1,2, 1,6, 2.0D Common Rail.

• Obejmuje również silniki montowane w modelach Ford, 
Dodge i Mitsubishi.

• Zestaw zawiera narzędzia do blokowania  
wału korbowego dla  
owalnych i okrągłych  
przekładni korbowych,  
sworzni blokujących wałek  
rozrządu i narzędzi do  
regulacji napinacza.

Zestaw blokad rozrządu do silników 
diesel - VAG, Dodge, Ford, Mitsubishi - 
1.2D, 1.4D, 1.6D, 1.9D, 2.0D TDi PD/CR 
- na pasku rozrządu.

Kompletny zestaw blokad do obsługi 
rozrządu - Ford; Diesel/Benzyna

• Obejmuje wymianę paska rozrządu i regulację  
rozrządu w silnikach benzynowych Ford 1.6Ti-VCT.

• Zawiera płytkę nastawczą VCT, narzędzie do  
blokowania koła  
zamachowego, wałek  
rozrządu i sworznie  
napinacza.

• Zawiera również płytkę  
nastawczą wałka rozrządu.

Zestaw do ustawiania / blokowania 
silnika benzynowego - Ford 1.6Ti-VCT - 
Napęd paskowy

Narzędzie blokujące koło zamachowe

• Zaprojektowany, aby 
zablokować pompę 
paliwa w odpowiednim 
położeniu, tak aby można 
było wymienić pasek 
napędowy pompy paliwa 
lub ustawienie.

Zestaw do paska napędowego 
pompy paliwa - VAG 2.7D - 3.0D

• Zaprojektowany do silnika 
wysokoprężnego Common Rail 
Vauxhall / Opel / Chevrolet 2.0D.

• Blokuje silnik w prawidłowej 
pozycji, dla wymiany paska 
rozrządu.

• Dostarczany w walizce 
z instrukcjami i etykietą 
ostrzegawczą.

Zestaw do narzędzi do obsługi 
rozrządu Opel / Vauxhall 2.0D

Indeks: SEA VSE5061
Cena netto:

356.28 zł, z VAT: 438.22 zł

Indeks: SEA VSE5007
Cena netto:

508.43 zł, z VAT: 625.37 zł

Indeks: SEA VSE2356
Cena netto:

65.76 zł, z VAT: 80.88 zł

• Do silników VAG 1.2D, 1.4D i 1.9D TDi (PD) z hydraulicznym 
napinaczem taśmowym.

• Zestaw zawiera narzędzie do blokowania wału korbowego 
(okrągłe koła zębate) oraz  
kołki blokujące  
wałek rozrządu i napinacza.

• Użyj z powiązanym  
narzędziem - SEA VSE5752.

Indeks: SEA VS787
Cena netto:

141.91 zł, z VAT: 174.55 zł

Indeks: SEA VSE2394
Cena netto:

50.28 zł, z VAT: 61.85 zł

• Często konieczne jest usunięcie koła pasowego wału 
korbowego podczas wymiany paska rozrządu.

• Śruba ustalająca koła pasowego jest wyposażona w wysoki 
moment obrotowy i koło zamachowe musi być bezpiecznie 
zablokowane podczas montażu / demontażu.

• To narzędzie blokujące bezpiecznie umieszcza zęby w 
zębach pierścienia rozrusznika i mocuje je do obudowy 
zgodnie z wytycznymi  
producenta.

• Zastosowania: Citroen,  
Fiat, FSO, LDV, Mercedes,  
Peugeot.

Indeks: SEA VSE5951
Cena netto:

487.10 zł, z VAT: 599.14 zł

Indeks: SEA VSE5042A
Cena netto:

567.03 zł, z VAT: 697.44 zł

• Zestaw do ustawiania i blokowania rozrządu dla  
szerokiego zakresu silników Ford benzynowych i 
wysokoprężnych

• Nadaje się do tych silników  
zamontowanych w Land  
Rover, Mazda, Suzuki, PSA  
i pojazdów Volvo.

• Zestaw składa się z blokady  
wałka rozrządu, w

Indeks: SEA VSE3142
Cena netto:

521.91 zł, z VAT: 641.94 zł

Indeks: SEA VSE5041A
Cena netto:

286.98 zł, z VAT: 352.98 zł

Indeks: SEA VS1700
Cena netto:

62.45 zł, z VAT: 76.81 zł

Indeks: SEA VSE5009
Cena netto:

347.42 zł, z VAT: 427.33 zł
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• Wykonany ze stali chromowo-wanadowej,  
hartowany, odpuszczany i wykończony  
fosforanem dla zwiększenia odporności na korozję.

• Standardowa głębokość gniazd WallDrive® umożliwia 
przeniesienie do 30% więcej momentu  
obrotowego na mocowanie.

• Zawartość: nasadki; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 21, 22, 24mm, przedłużki; przegub 75 mm,  
150 mm, 3/8",  adapter 3/8" (F) x 1/2 “ (M).

• Dostarczany w etui do przechowywania.

Zestaw nasadek udarowych 3/8", 17 sztuk

• Rozbudowany zestaw bitów TRX-Star,  
Hex i Spline ze stali chromowo-molibdenowej,  
w tym uchwyt bitów 1/2" z wkrętem 2 mm.

• Fosforanowe wykończenie zapewniające odporność na korozję.
• Nadaje się do użycia z dowolnym narzędziem udarowym.
• Zawartość: Bity; TRX-Star * - T30, T40, T45, T47, T50,  

T55, T60, T70, sześciokątny - 6, 7, 8, 10, 12,  
14, 17, 19mm, Spline - M6, M8, M9, M10,  
M12 , M14, M16, M18, 1/2" Uchwyt bitów.

• Dostarczany w etui do przechowywania.

Zestaw nasadek udarowych 12 szt., 1/2"

• Zestaw składa się z wielokrotnie  
toczonej grzechotki z 72 zębami, uchwytu narzynek z 
trzema śrubami mocującymi dla matryc M3-M12, uchwytu do 
gwintownika, klucza imbusowego 3mm i pokrętki T.

• Dostarczany w wytrzymałej walizce z piankowymi wkładkami.

Zestaw do narzynek i gwintowników, 5 elementów

• Nasadki  
udarowe ze  
stali chromowo-molibdenowej, końcówki i akcesoria.

• Nadaje się do użycia z dowolnym narzędziem udarowym.
• Zawartość: Bity; TRX-Star * - T70, T80, T90, T100, Hex - 

14, 17, 19, 21, 22mm, adapter; Napęd  
1/2"(M) x 3/4" (F) , 
pręt przedłużający  
3/4"- 200 mm, uchwyt  
wiertarski 3/4".

• Dostarczany w walizce.

Zestaw bitów udarowych 3/4", 12 sztuk

• Wykonane ze stali  
chromowo-wanadowej.

• Długie i krótkie bity:  
TRX-Star*, spline i hex.

• Zawiera adaptery  
do bitów z  3/8" i 1/2".

• Ergonomiczne opakowanie,  
wytrzymałe na uderzenia.

Zestaw 42 szt. Bitów

• Specjalistyczny zestaw  
nasadek 8, 9 i 10 mm.  
Zaprojektowany do wykręcania / przykręcania  
świec żarowych bez  
konieczności odłączania  
przewodu zasilającego.

• Zastosowania obejmują  
silniki Alfa Romeo, Fiat,  
GM i PSA.

Zestaw nasadek do świec  
żarowych, 3 sztuki

• Zaprojektowany  
do użytku w  
ciasnych gniazdach.

• Standardowa głębokość, cienka 
ściana, nasadka chromowo-
wanadowa 12-kątna 3/8" o 
średnicy 14mm z wkładką 
magnetyczną do utrzymania 
świecy zapłonowej.

• Wyposażony w przegub 
uniwersalny z wbudowanym 
przedłużeniem 85mm dla 
ułatwienia dostępu.

Nasadka długa 3/8" do świec, 12kątów, 
rozmiar: 14mm, 150mm długa

• Przystosowane  
do pracy z ciasno  
zamocowanymi świecami

• Magnetyczna wkładka
• Zastosowanie: BMW.

Nasadka długa 3/8" do świec,  
12kątów, rozmiar: 14mm

• Idealne uzupełnienie  
do wszelkiego rodzaju  
narzędzi pneumatycznych

• 1/4"-3/8", 3/8"-1/4",  
1/2"-3/8", 3/8"-1/2", 1/2"-3/4",  
3/4"-1/2", 3/4"-1", 1"-3/4"

Zestaw redukcji udarowych 8 szt.

• Idealny do naprawy  
gwintów miski olejowej,  
skrzyni biegów i dyszy  
dławika różnicowego.

• Służy do stukania uszkodzonej 
nici nieco nad wymiarowej, a 
następnie założenia nowej korka 
spustowego i podkładki.

• Rozmiar Tap: M15 x 1,5 mm.

Zestaw naprawczy gwintu korka 
spustowego oleju - M15

Indeks: SEA AK68217
Cena netto:

117.96 zł, z VAT: 145.10 zł

Indeks: SEA VS615
Cena netto:

56.36 zł, z VAT: 69.33 zł

Indeks: SEA AK5612
Cena netto:

231.32 zł, z VAT: 284.51 zł

Indeks: SEA AK3027
Cena netto:

151.69 zł, z VAT: 186.58 zł

Indeks: SEA AK219
Cena netto:

84.78 zł, z VAT: 104.28 zł

Indeks: SEA AK5617
Cena netto:

531.38 zł, z VAT: 653.59 zł

Indeks: SEA SX4033
Cena netto:

79.85 zł, z VAT: 98.21 zł

Indeks: SEA AK6570
Cena netto:

102.03 zł, z VAT: 125.49 zł

Indeks: SEA AK6568
Cena netto:

31.88 zł, z VAT: 39.21 zł

Indeks: SEA AK5900
Cena netto:

118.58 zł, z VAT: 145.85 zł
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• Ochrona przed przepięciami i iskrzeniem 
zamontowana w przewodzie.

• Inteligentne diody sygnalizują, kiedy 
zabezpieczenie jest w gotowości i można 
bezpiecznie uruchomić silnik.

• Mobilna nagrzewnica indukcyjna do szybkiego dostarczania ciepła.
• Zamontuj odpowiednią cewkę i umieść nad lub wokół żelaznego metalu.
• Idealny do poluzowywania uporczywych i zapieczonych mocowań.
• Dostarczany z płytką indukcyjną do plastików wykończenia / usuwania naklejek.
• Element indukcyjny zapewnia szybkie i efektywne ciepło.
• Dostarczany w walizce.

kable rozruchowe z eliminatorem przepięć.

Nagrzewnica indukcyjna 1000W

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Indeks. System napięcia Sekcja kablowa Udźwig Długość Cena netto: z VAT

SEA PROJ/12 12V 20mm2 400A 5m 743.67 zł 914.71 zł

SEA PROJ/12/24 12/24V 25mm2 450A 7m 1,239.62 zł 1,524.74 zł

Indeks. System 
napięcia Cena netto: z VAT

SEA PROSAF/12 12V 380.23 zł 467.68 zł

SEA PROSAF/24 24V 709.24 zł 873.23 zł

or

• Cienkościenne rurki  
termokurczliwe.

• Zgodny z RoHS.
• Shrink Ratio: 2:1.
• Długości: 50, 100,  

150 i 200 mm.

Zestaw rurek termokurczliwych 
różnokolorowych, 50, 100, 150 i 200 
mm, 590 sztuk

• Profesjonalna jednostka wsparcia baterii zaprojektowana  
do długotrwałego użytkowania podczas aktualizacji oprogramowania pojazdu.

• Zasilanie wysokiej częstotliwości wykorzystuje mikroprocesorowy kontroler CPU podczas ładowania 
baterii i zapewnienia wsparcia podczas elektronicznych kontroli diagnostycznych.

• Zaprojektowany do użytku z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi,  
w tym typu WET, GEL i AGM w systemach 12V.

• Funkcja ładowania głęboko rozładowanego akumulatora.
• Obwód bezpieczeństwa, który obejmuje ochronę przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed 

zwarciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem i wykrywanie błędów napięcia.
• Po pełnym naładowaniu akumulator można pozostawić podłączony,  

aby był automatycznie utrzymywany w odpowiedniej kondycji.

Połączona jednostka 
podtrzymująca baterię  
i ładowarka 100A

Zestaw do testowania rezystora 
Airbag

Zestaw przewodów pomiarowych 
światła neutralnego 6szt

Indeks: SEA VS240
Cena netto:

1,918.99 zł, z VAT: 2,360.36 zł

Indeks: SEA HST590MC
Cena netto:

97.17 zł, z VAT: 119.52 zł

Indeks: SEA ABTR01
Cena netto:

46.82 zł, z VAT: 57.58 zł

• Pomaga w diagnostyce zespołów poduszek 
powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa.

• Podłączyć poduszkę powietrzną lub  
napinacz pasa  
bezpieczeństwa,  
aby sprawdzić,  
czy nie doszło do  
awarii elementu.

Indeks: SEA NLTS01
Cena netto:

92.02 zł, z VAT: 113.18 zł

• Zestaw zapewnia  
łatwą w użyciu, uniwersalną  
metodę testowania  
diagnostycznego w 
obwodach  
przełączających  
niskiego napięcia  
12V siłownika  
samochodowego.

• Chroni przed 
przepięciami

• Idealny podczas 
spawania, cięcia czy 
rozruchu

• Chroni radio, alarm, 
komputer główny, 
przekaźniki wtrysków 
paliwa i wiele innych 
elementów.

• Wyposażony w pełni 
izolowane zaciski

Indeks: SEA BSCU100
Cena netto:

3,500.00 zł, z VAT: 4,305.00 zł
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• Zaprojektowany, aby 
skrócić czas wymiany 
filtra oleju silnikowego 
w pojazdach Opel 
wyposażonych w silnik 
wysokoprężny B20.

• Po umieszczeniu lejka 
spustowego można 
spuścić olej z filtra oleju do 
odpowiedniego pojemnika.

• Narzędzie oszczędzające 
czas, ponieważ eliminuje 
wycieki oleju na podwozie 
pojazdu i inne elementy 
podczas wymiany filtra.

Lejek spustowy filtra oleju - 
Opel / Vauxhall

• Szczotka druciana  
do czyszczenia  
biegunów akumulatora  
i klem.

Szczotka do czyszczenia klem i 
słupków akumulatora

• Szczotka druciana do 
czyszczenia biegunów 
akumulatora i klem. 

Przyrząd do 
czyszczenia 
klem i słupków 
akumulatora

• Mini ściągacz do klem.
• Odpowiedni do małych 

łożysk.

Ściągacz do klem

• Umożliwia szybkie i 
bezpieczne przenoszenie 
akumulatorów.

• W pełni regulowany do 
rozmiaru baterii.

• Pazurowy klucz do filtra 
olejowego 63-103mm; 
3/8” i 1/2”.

Pazurowy klucz do filtra olejowego 
63-103mm; 3/8” i 1/2”

Honownica, przyrząd specjalistyczny 
do obsługi cylindrów (honowania) 
średnice 50-175mm

• 30° kątowa głowica umożliwia dostęp do obszarów wcześniej 
niemożliwych do osiągnięcia.

• Szczęki regulują się 
• Miękkie, antypoślizgowe  

uchwyty dla wygody.
• Pojemność: Ø60-120 mm

• Zaprojektowany do 
użytku w samochodach 
dostawczych Mercedes 
Sprinter z silnikami 
benzynowymi i 
wysokoprężnymi o 
pojemności 3 litrów.

• Pasuje również do 
SUV-ów Mercedesa C 
Class V 3.0, R320 CDI, 
ML320 CDI.

• Nie nadaje się do użycia 
kluczami udarowymi.

Klucz nasadowy filtra oleju Ø84mm x 
14 kątów - Mercedes Bluetec

• Napęd 3/8”do 
użycia z kluczami 
dynamometrycznymi.

• Zaprojektowany do użytku 
w Jaguarach i Land 
Roverach.

• Zastosowanie: Jaguar; XF, 
XJ (10-17), XFR, XJL, XK, 
XKR (10-16), Land Rover 
LR4, Range Rover, Range 
Rover Sport (10-17).

• Nie nadaje się do użycia z 
kluczami udarowymi.

Klucz nasadowy filtra oleju Ø90mm x 15 
kątów - Jaguar / Land Rover

• Z obrotowym łożyskiem 
oporowym i dźwignią T, 
narzędzie zwalnia najbardziej 
oporne ramiona wycieraczek.

• Nadaje się również do 
wyjmowania końcówki 
akumulatora i alternatora.

• Maksymalne otwarcie: 28 mm.
• Maksymalny rozmiar kołnierza: 

43 mm.

Ściągacz 2-ramienny  
do ramion wycieraczek

• Idealna do czyszczenia i dekarbonizacji  
obszarów o ograniczonym dostępie,  
zwłaszcza otwory wtryskiwaczy przed montażem. 

• Dostępne w rozmiarach Ø9-19mm  
z mosiądzu, nylonu i stali.

• Posiada funkcję szybkiego zwalniania.

Zestaw szczotek drucianych, 20 szt. do czyszczenia 
gniazd świec i wtryskiwaczy przed wymianą

• Gniazdo 3/4” do użytku z kluczem dynamometrycznym.
• Wzór do obliczania prawidłowej długości efektywnej na kluczu.
• dostęp i ułatwiające poluzowanie śrub.
• 3/4” TRX-Star *; E18, E20, E24 i Bi-Hex (12-kątów); 24, 26 mm.
• TRX-Star * Zastosowanie: E18 - Man TGL / TGM, 
• E20 - Man TGL / TGM, E24 - Man TGA / TGS / TGX.
• Bi-Hex (12 - kątów) Zastosowania: 24 mm - SAF, 
• 26 mm - DAF XF / XF95 / XF105 / XF106.

Zestaw kluczy do zacisków  
hamulcowych 5 szt.

Giętarka do przewodów 
hamulcowych - ręczna

Szczypce 
zaciskowe do 

filtra oleju, 
wygięte

Indeks: SEA AK642
Cena netto:

51.59 zł, z VAT: 63.46 zł

Indeks: SEA AK6421
Cena netto:

90.17 zł, z VAT: 110.91 zł

Indeks: SEA VS5053
Cena netto:

140.68 zł, z VAT: 173.04 zł

Indeks: SEA VS7117
Cena netto:

43.33 zł, z VAT: 53.30 zł

Indeks: SEA VS7120
Cena netto:

34.65 zł, z VAT: 42.62 zł

Indeks: SEA VS162
Cena netto:

132.06 zł, z VAT: 162.43 zł

• Do honowania powierzchni cylindrów.
• Wyposażona w kamienie tnące średniej gradacji 75mm.
• Zakres kołnierza pozwala na  

pracę od Ø50mm do Ø100mm  
lub od Ø100mm do Ø175mm.

• Regulowane napięcie sprężyny  
daje kontrolę wykończenia.

Indeks: SEA AK417
Cena netto:

15.63 zł, z VAT: 19.23 zł

Indeks: SEA AK418
Cena netto:

25.33 zł, z VAT: 31.16 zł

Indeks: SEA AK419
Cena netto:

27.52 zł, z VAT: 33.85 zł

Indeks: SEA BT91/9
Cena netto:

54.67 zł, z VAT: 67.24 zł

Uchwyt do 
przenoszenia 
akumulatorów, 
rozmiar 
akumulatora 
100-180 mm 

Indeks: SEA VS807
Cena netto:

59.60 zł, z VAT: 73.31 zł

Indeks: SEA VS0375
Cena netto:

60.75 zł, z VAT: 74.73 zł

• Maksymalne  
otwarcie: 28 mm.

• Maksymalny  
rozmiar  
kołnierza:  
43 mm.

Indeks: SEA CV212
Cena netto:

793.25 zł, z VAT: 975.70 zł

Indeks: SEA VS1800
Cena netto:

109.34 zł, z VAT: 134.49 zł



21

• Testuje mieszanki przeciw 
zamarzaniu glikolu 
etylenowego.

• Posiada wirnik 
kompensujący 
temperaturę, który 
automatycznie 
dostosowuje odczyt 
niezależnie od 
temperatury płynu 
chłodzącego.

• Stopień ochrony przed 
zamarzaniem jest 
wskazywany na skali w 
stopniach Celsjusza.

Tester płynu chłodniczego (glikometr) - 
do glikolu etylenowego

• Testuje mieszaniny 
zapobiegające zamarzaniu 
glikolu propylenowego.

• Posiada wirnik 
kompensujący temperaturę, 
który automatycznie 
dostosowuje odczyt 
niezależnie od temperatury 
płynu chłodzącego.

• Stopień ochrony przed 
zamarzaniem jest 
wskazywany na skali w 
stopniach Celsjusza.

Tester płynu chłodniczego (glikometr) - 
do glikolu propylenowego 

• Testuje nowoczesny płyn chłodzący  
z glikolem propylenowym,  
na gorąco lub na zimno.

• Poziom ochrony jest wskazywany 
przez liczbę dysków pływających  
w próbce.

• Twardy, praktycznie nietłukący  
się plastikowy korpus.

Tester płynu chłodniczego (glikometr) 
rurkowy - do glikolu propylenowego 

Tester płynu chłodniczego (glikometr) 
rurkowy - do glikolu etylenowego

• Testy wytrzymałości glikolu etylenowego  
na gorącym lub zimnym silniku.

• Kompozytowa konstrukcja w  
raz z żarówką dla wygody pracy.

Tester płynu chłodniczego (glikometr)

• Testuje 6, 12 i 24V akumulatory.
• Przydatne w każdym warsztacie.

Tester elektrolitu

• Profesjonalny glikometr.
• Wbudowany termometr do kalibracji.

Tester płynu chłodniczego 
(glikometr)

• Profesjonalny areometr
• Pływakowy z wbudowanym termometrem.

Tester elektrolitu

• Przeznaczony do sprawdzania elektrolitu i płynu  
chłodniczego, poprzez strumień świetlny.

• Działa z syntetycznymi płynami.  
• Soczewka ze skupianiem świetlnym. 
• W zestawie pokrowiec ochronny. 

Refraktometr do sprawdzania gęstości 
elektrolitu i sprawności płynu chłodniczego 
(aerometr, glikometr)

• Przeznaczony do sprawdzania elektrolitu, płynu chłodniczego,
• płynu do spryskiwaczy i AdBlue, poprzez strumień świetlny.
• Działa z syntetycznymi płynami.
• Soczewka ze skupianiem świetlnym.
• W zestawie pokrowiec ochronny, pipeta i szmatka do przecierań

Refraktometr do sprawdzania gęstości elektrolitu, sprawności płynu 
chłodniczego (aerometr, glikometr), płynu do spryskiwaczy i AdBlue

• Napełniacz nadaje się do  
uzupełniania elektrolitu, płynu  
chłodzącego i płynu do spryskiwaczy.

• Długość wylewki: 130mm.
• Pojemność gruszki: 150ml.

Napełniacz do elektrolitu

Indeks: SEA VS4120
Cena netto:

69.45 zł, z VAT: 85.43 zł

Indeks: SEA VS4121
Cena netto:

72.92 zł, z VAT: 89.69 zł

Indeks: SEA AK4122
Cena netto:

34.88 zł, z VAT: 42.90 zł

Indeks: SEA AK4120
Cena netto:

37.46 zł, z VAT: 46.08 zł

• Sprawdza kondycję płynu  
chłodzącego, gorącego lub zimnego.

• Temperatura zamarzania jest wskazywana  
przez liczbę dysków unoszących się w próbce.

• Łatwa do odczytania tablica temperaturowa.
• Twardy, praktycznie  

nietłukący się  
plastikowy korpus.

Indeks: SEA AK409
Cena netto:

19.74 zł, z VAT: 24.28 zł

Indeks: SEA AK410
Cena netto:

28.02 zł, z VAT: 34.46 zł

Indeks: SEA AK414
Cena netto:

28.49 zł, z VAT: 35.04 zł

Indeks: SEA AK413
Cena netto:

28.49 zł, z VAT: 35.04 zł

Indeks: SEA VS005
Cena netto:

210.29 zł, z VAT: 258.65 zł

Indeks: SEA VS0052
Cena netto:

200.20 zł, z VAT: 246.25 zł

Indeks: SEA AK4124
Cena netto:

17.03 zł, z VAT: 20.95 zł
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• Miernik wychyłów 
przeznaczony do 
testowania prądu stałego 
i kierunku prądu bez 
przerwania obwodu.

• Ø55mm tarcza z 
dociskanym sprężynowo 
klipsem indukcyjnym.

Amperomierz 0-30A

• Miernik wychyłów 
przeznaczony do 
testowania prądu stałego 
i kierunku prądu bez 
przerwania obwodu.

• Ø55mm tarcza z 
dociskanym sprężynowo 
klipsem indukcyjnym.

Amperomierz 0-75A

• Szybki i skuteczny sposób 
zaciskania końcówek akumulatora 
za pomocą młotka lub imadła.

• Szeroki gardziel i sprężynowy 
stempel bezpiecznie przytrzymują 
terminal w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa.

• Kompatybilny z zaciskami 
akumulatora o przekroju 6, 10, 16, 
25, 35 i 50 mm².

Narzędzie do zaciskania zakończeń 
przewodów akumulatora

• Znajdź szybko i łatwo obwody przerwane.
• Po prostu podłącz nadajnik do obwodu i podążaj za  

przewodami za pomocą wykrywacza.
• Idealny do napraw samochodowych.
• Odpowiedni do wszystkich  

obwodów prądu stałego  
do 42V.

• Dostarczany w walizce.
• Zasilany przez dwie  

baterie 9V.

Tester obwodu  
elektrycznego 6-42V

• Obciążenie regulowane za pomocą rozdzielacza bez 
iskrzenia!

• Przeznaczone do 6V i 12V  
akumulatorów. 

• Pomiar obciążenia na cele  
i wyświetlany na skali. 

Tester akumulatorów, test stanu 
akumulatora metodą  obciążeniową 
(sprawdzenie poziomu naładowania) 

Tester cyfrowy z drukarką do akumulatorów i alternatorów 

• Zawartość (przybliżona ilość): nieizolowane; 55 (x20),  
70 (x2), 75 mm (x2), izolowany; 45 (x 16), 55 (x 12),  
60 mm (x 8).

Zestaw złączy krokodylkowych, 
czarne i czerwone, 60 sztuk

• Tradycyjny tester obciążeniowy dla wszystkich 
akumulatorów samochodowych 12V.

• Mierzy obciążenie pomiędzy celami.
• Dokładne wskazanie napięcia baterii, uszkodzonej celi i 

zwartej celi.

Tester akumulatorów 
metodą obciążeniową 
12V

• Wskaźniki LED sprawdzają stan 
akumulatora i alternatora.

• Nadaje się do układów 12V DC.
• Magnetyczne podłoże przykleja się do 

metalowych powierzchni w celu obsługi bez 
użycia rąk.

• Wyposażony w 900 mm linki, sondy i 
krokodylki.

Tester akumulatora i  
alternatora  12V

• Testuje obwody elektryczne od 3 do 48V DC.
• Zintegrowana, obciążona sprężyną, spiczasta 

sonda do testowania przez izolację.
• Podwójne diody LED wskazują obwód pod 

napięciem i polaryzację.
• Kabel 0,9 m izolowanym zaciskiem uziemienia 

krokodyla.

Tester obwodu elektrycznego 3-48V
• Kompaktowe urządzenie 

które testuje akumulator, prąd 
rozruchu i alternator.

• Nie grzeje się, nie iskrzy i nie 
daje mylnych diagnoz.

• Wyniki są wyświetlana na 
wyświetlaczu urządzenia.

• Możliwość wydruku wyników za 
pośrednictwem komputera PC.

• Bez wewnętrznego 
akumulatora, testuje 
akumulatora o napięciu 
powyżej 8V.

• Dostarczany z 
oprogramowaniem na PC i 
instrukcją obsługi.

Cyfrowy tester akumulatora 
i alternatora 12V

Próbnik instalacji elektrycznej 6-24V

Indeks: SEA BT98/10
Cena netto:

128.59 zł, z VAT: 158.17 zł

Indeks: SEA BT98/11
Cena netto:

128.59 zł, z VAT: 158.17 zł

Indeks: SEA AK422
Cena netto:

104.26 zł, z VAT: 128.24 zł

Indeks: SEA AK4008
Cena netto:

22.95 zł, z VAT: 28.22 zł

Indeks: SEA AK4051
Cena netto:

40.35 zł, z VAT: 49.63 zł

Indeks: SEA AK400
Cena netto:

48.20zł, z VAT: 59.29 zł

Indeks: SEA FF400
Cena netto:

192.96 zł, z VAT: 237.34 zł

Indeks: SEA AB023CA
Cena netto:

48.59 zł, z VAT: 59.76 zł

Indeks: SEA BT105
Cena netto:

378.76 zł, z VAT: 465.88 zł

Indeks: SEA BT91/7
Cena netto:

168.78 zł, z VAT: 207.60 zł

Indeks: SEA BT91/3
Cena netto:

766.54 zł, z VAT: 942.84 zł

Indeks: SEA BT2014
Cena netto:

1,613.77 zł, z VAT: 1,984.93 zł

• Nadaje się do układów 6-24V DC.
• Korpus z mosiądzu radełkowany z diodą pomiarową
• Końcówka sondy jest pokryta ochronną warstwą z mosiądzu.
• Tester świeci, gdy napięcie jest obecne.
• Dostarczany z kablem i przewodem uziemiającym. 

• Diagnozowanie usterek akumulatora i  
alternatora z funkcją drukowania wyników.

• Sprawdź stan akumulatora przy zaledwie 1,5V pozostałego ładunku.
• Sprawdza stan alternatora, nie wymaga skomplikowanych połączeń ani interpretacji.
• Analizuje system ładowania pojazdu w spoczynku i pod obciążeniem, aby określić stan 

alternatora.
• Nadaje się do użytku w motocyklach, samochodach (w tym na starcie / przystanku) i 

pojazdach użytkowych.
• Wyniki testu są wyświetlane na ekranie, a także drukowane  

na końcu testu.
• Dostarczane w walizce z bateriami, dwiema rolkami papieru  

drukarskiego i instrukcją obsługi.
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STOJAK NA OPONY MONTAŻ 
(ŚCIANA LUB PODŁOGA

Dwupoziomowy stojak mobilny na  
opony. Nośność 200kg na poziom, 
wymiary 915 x 455 x 1700mm  
(szer. X gł. X wys.) 

• Wózek do przechowywania kół 
wolnostojący do wszystkich 
rodzajów kół samochodowych.

• Przechowuje koła z felgami do 
225 mm.

• Rack ma cztery kółka blokujące 
do łatwego manewrowania.

• Eliminuje odkształcenie opony 
z powodu spadku ciśnienia w 
oponie.

• Łatwy w montażu.
• Dostarczane z podporami 

chroniącymi felgi.
• Całkowity rozmiar  

(szer. X gł. X wys.):  
460 x 460 x 1160 mm.

• Maksymalna waga:  
100 kg (25 kg na poziom).

Wózek do przechowywania kół o 
wadze 100 kg

Wózek do przechowywania / 
transportowania opon

Inflator do kół samochodów 
ciężarowych

Frez do napraw  
wulkanizacyjnych

• Ułatwia instalację zaworów opon w kołach bezdętkowych.
• Ciągnie zespół zaworu opony poprzez obręcz.
• Cholewka jest wycięta w celu dostosowania do różnych  

stylów obręczy.
• Wykonane ze sprężystego nylonu, aby zminimalizować  

uszkodzenia i oznakowanie na felgach aluminiowych.
• Zawiera narzędzie do demontażu rdzenia  

zaworu zamontowane w podstawie uchwytu.
• Długość: 270 mm.

NARZĘDZIE DO MONTAŻU WENTYLI 
FELGI ALUMINIOWE 

• Używany do demontażu i instalacji zaworu 
pneumatycznego.

• Posiada wygodny uchwyt.
• Nadaje się do motocykli,  

samochodów osobowych  
i pojazdów  
użytkowych.

Przyrząd do wykręcania 
zaworów z wentyli

• Kuta stal chromowo-wanadowa.
• Hak i stożkowe końce.
• Długość: 500mm.

Łyżka do ogumienia 500 mm

• Wskaźnik ciśnienia w oponach ze zintegrowanym wskaźnikiem 
głębokości bieżnika i światłem roboczym.

• Obsługa za pomocą przycisku z podświetlanym wyświetlaczem 
LED dla ciśnienia w oponach.

• Odczyt jest dostępny w barach, psi,  
kg / cm² lub kpa.

• Zintegrowany wskaźnik głębokości  
bieżnika wynosi do 20 mm.

• Automatyczny wyłącznik.

Cyfrowy miernik ciśnienia z wbudowanym 
miernikiem głębokości bieżnika

• Narzędzie zaprojektowane  
specjalnie w celu zapobiegania nadmiernemu 
dokręcaniu rdzeni zaworów w kołach / oponach 
z TPMS.

• Przekręcenie może z łatwością uszkodzić delikatne 
pakiety czujników ciśnienia, powodując kosztowne 
naprawy.

• Wstępnie ustawiona wartość momentu 
obrotowego:  
0,45 Nm. (4lb.in).

Kieszonkowe narzędzie do  
wentyli z ograniczeniem  
momentu 0,45Nm

• Korpus ze stali chromowanej z klipsem do 
kieszeni.

• Skala od 0 do 25mm w skali 1 mm  
(0-1" w 1/32").

Kieszonkowy miernik 
głębokości bieżnika opon 

Indeks: SEA STR001
Cena netto:

647.72 zł, z VAT: 796.70 zł

Indeks: SEA STR002
Cena netto:

1,244.86 zł, z VAT: 1,531.18 zł

Indeks: SEA STR004
Cena netto:

193.42 zł, z VAT: 237.91 zł

Indeks: SEA STR006
Cena netto:

184.18 zł, z VAT: 226.55 zł

Indeks: SEA TC900
Cena netto:

1,337.11 zł, z VAT: 1,644.64 zł

Indeks: SEA TST12
Cena netto:

12.01 zł, z VAT: 14.77 zł

Indeks: SEA TST/VCT
Cena netto:

7.32 zł, z VAT: 9.00 zł

Indeks: SEA VSTL500
Cena netto:

31.72 zł, z VAT: 39.02 zł
Indeks: SEA TST18

Cena netto:
23.18 zł, z VAT: 28.51 zł

Indeks: SEA TST04
Cena netto:

32.57 zł, z VAT: 40.06 zł

Indeks: SEA TSTPG11
Cena netto:

55.29 zł, z VAT: 68.00 zł

Indeks: SEA TST/DGE
Cena netto:

10.63 zł, z VAT: 13.07 zł

• Ścienny lub podłogowy stelaż montażowy pomaga utrzymać 
porządek w miejscu pracy i bezpiecznie mieści do 12 opon.

• Konstrukcja stalowa z powłoką proszkową zapewniającą 
odporność na korozję.

• Regulowana szerokość dostosowana do dostępnej 
przestrzeni.

• Wytrzymuje do 90 kg przy montażu ściennym.
• Całkowity rozmiar  

(szer. X gł. X wys.):  
1680 x 740 x 710 mm.

• Użyteczna szerokość,  
min/max: 1215/1570 mm.

• Dwupoziomowy mobilny stelaż do opon ułatwia utrzymanie 
obszaru roboczego w czystości.

• Jednostka jest na kółkach, co zapewnia łatwe 
manewrowanie, gdy trzeba zabrać opony do miejsca pracy.

• Konstrukcja stalowa z powłoką malowaną proszkowo 
zapewnia odporność na korozję.

• Przechowuje do 12 opon, po 6 na poziom.
• Całkowity rozmiar (szer. X gł. X wys.):  

915 x 455 x 1700 mm.
• Maksymalna pojemność:  

400 kg (200 kg / poziom).

• Wózek do przechowywania i transportu opon idealny do 
użytku z ośmioma oponami.

• Cztery obrotowe kółka 75 mm, z hamulcem zapewniającym 
płynną i cichą zwrotność w miejscu pracy.

• Ogólny rozmiar (szer. X gł. X wys.): 640 x 640 x 110 mm.
• Maksymalna dopuszczalna waga: 136 kg.

• Łatwy i szybki sposób za  
założenie bezdętkowych opony.

• W pełni certyfikowany zbiornik z  
zaworem bezpieczeństwa oraz miernikiem.

• Nadaje się do stosowania w samochodach 
osobowych, rolnych i samochodach użytkowych.

• Służy do czyszczenia i poszerzania przebicia przed naprawą 
opony bezdętkowej.

• Nadaje się do opon samochodowych, komercyjnych, 
rolniczych i pojazdów  
terenowych.



24

• wyprodukowany zgodnie z europejskimi dyrektywami.
• Wysoki wskaźnik dokładności, podwójnie skalibrowany 

w psi i bar.
• 2.75mtr Wąż ze złączem Clip-On.
• Zakres: 0-9.5bar (0-140psi).
• Opcjonalnie dostępna gama złączy

Profesjonalny pistolet do pompowania  
kół, wąż 2,75m

Profesjonalny pistolet do pompowania  
kół samochodowych.

Pistolet do pompowania kół z 
wężem 2,75 m i złączem Clip-On

Profesjonalny pistolet do  
pompowania kół

Profesjonalny pistolet do  
pompowania kół

• Wyprodukowane zgodnie z EN 12645.
• Aluminiowy korpus z gumowym zderzakiem.
• Liniowa skala ciśnienia, podwójnie skalibrowana w psi i bar, 

z korektą paralaksy.
•  Elastyczny wąż 0,5 m wyposażony w 240 mm, podwójne 

złącze pneumatyczne.
• Zakres: 0-9,6 bar  

(0-140 psi).

TPistolet pompowania kół z  
przewodem 0,5m 

Pistolet do pompowania kół z  
przewodem 2,7m z zaciskiem Clip-On

Cyfrowy pistolet do pompowania kół z 
przewodem 0,5m 

Cyfrowy pistolet do pompowania kół z 
przewodem 2,7m 

• Wyprodukowane zgodnie z EN 12645.
• Aluminiowy korpus z gumowym zderzakiem.
• Liniowa skala ciśnienia, podwójnie skalibrowana w psi i bar, z 

korektą paralaksy.
• Wyposażony w 2,5-metrowy wąż z zatrzaskowym złączem 

zapewniającym zgodność z przepisami bezpieczeństwa 
dotyczącymi napełniania opon pojazdów użytkowych i 
rolniczych.

• Zakres: 0-9,6 bar (0-140 psi).
• Dostarczany z certyfikatem  

kalibracji z numerem  
seryjnym.

Pistolet do pompowania kół z  
przewodem 2,5m i złączem Clip-On

• Kompozytowa obudowa, manometr w gumowej osłonie.
• Zakres: 0-10bar/0-145psi.
• Wyposażony w gumowy  

przewód o długości 500mm  
szybkozłączem. 

Profesjonalny pistolet do pompowania 
kół z szybkozłączem

Indeks: SEA SA9302
Cena netto:

101.95 zł, z VAT: 125.40 zł

Indeks: SEA SA39
Cena netto:

298.38 zł, z VAT: 367.00 zł

Indeks: SEA SA37/95
Cena netto:

695.00 zł, z VAT: 854.85 zł

Indeks: SEA SA371
Cena netto:

326.94 zł, z VAT: 402.14 zł

Indeks: SEA SA396
Cena netto:

316.70 zł, z VAT: 389.54 zł

Indeks: SEA SA372
Cena netto:

367.83 zł, z VAT: 452.43 zł

Indeks: SEA SA374
Cena netto:

408.72 zł, z VAT: 502.72 zł

Indeks: SEA SA395
Cena netto:

298.38 zł, z VAT: 367.00 zł

Indeks: SEA SA375
Cena netto:

449.60 zł, z VAT: 553.01 zł

Indeks: SEA SA37/93
Cena netto:

412.10 zł, z VAT: 506.89 zł

Indeks: SEA SA37/94
Cena netto:

731.81 zł, z VAT: 900.12 zł

• Odlewany z aluminium korpus z dużym gumowym 
zderzakiem, podświetlanym wyświetlaczem cyfrowym LCD i 
wskaźnikiem poziomu naładowania baterii.

• Automatyczne wyłączanie po ośmiu sekundach i 
automatyczne włączanie po wykryciu ciśnienia lub 
rozpoczęcie pompowania powietrza.

• Wąż elastyczny o długości  
0,5 m wyposażony w  
złącze pneumatyczne o  
średnicy 240mm.

• Wyprodukowane zgodnie z EN 12645.
• Aluminiowy korpus z gumowym zderzakiem.
• Liniowa skala ciśnienia, podwójnie skalibrowana w psi i bar, 

z korektą paralaksy.
• 2,7 m Elastyczny wąż wyposażony w 240-milimetrowy 

łącznik powietrza.
• Zakres: 0-9,6 bar  

(0-140 psi).

• Korpus z odlewanego aluminium z dużym gumowym 
zderzakiem, podświetlanym wyświetlaczem cyfrowym LCD i 
wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora.

• Automatyczne wyłączanie po ośmiu sekundach i 
automatyczne włączanie po wykryciu ciśnienia lub 
rozpoczęcie pompowania  
powietrza.

• 2,7 m Elastyczny wąż  
wyposażony w zatrzaskowe  
złącze powietrza.

• Wyprodukowano zgodnie z EN 12645.
• Aluminiowy korpus z gumową osłoną.
• Liniowa skala ciśnienia, psi i bar, z korektą paralaksy.
• Wąż elastyczny o długości 330mm wyposażony w 240mm złącze.
• Zakres: 0-9.6bar (0-140 psi).
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym.

• Wytłaczany korpus aluminiowy o dużej wytrzymałości i 
głowica z cynku.

• Liniowa skala ciśnienia podwójnie skalibrowana w psi i bar.
• Zakres: 0-9.5bar (0-140 psi).
• 350mm Wąż gumowy ze stalową osłoną zabezpieczającą.
• Wyposażony w podwójne,  

pneumatyczne złącze.

• Wytłaczany korpus aluminiowy o dużej wytrzymałości i 
głowica cynkowana.

• Liniowa skala ciśnienia, podwójnie skalibrowana w psi i bar.
• Wąż 2,75 m dla zachowania zgodności z przepisami 

bezpieczeństwa dotyczącymi pompowania opon pojazdów 
użytkowych i rolniczych.

• Zakres: 0-9.5bar  
(0-140 psi).

• Wytłaczany korpus aluminiowy o dużej wytrzymałości i 
głowica cynkowana.

• Liniowa skala ciśnienia, podwójnie skalibrowana w psi i bar.
• Wąż gumowy, 350mm ze stalową osłoną zabezpieczającą.
• Zakres: 0-9.5bar (0-140 psi).
• Wyposażone w zatrzaskowe  

złącze.
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• Może być obsługiwane przez jedna osobę 
używając ciśnienia (6-8bar).

• Profesjonalne, czyste i łatwe w użyciu.
• Odpowiednia złączka pozwala wymienić płyn w 

całości z układu.
• Wydajność: 180l/min,  

ssanie 60% supply.

Urządzenie do wymiany płynu  
hamulcowego zbiornik plastikowy 1L

• Posiada własną pompę zasilającą.
• Zbiornik o pojemności 3 litrów pozwala na swobodną 

wymianę płynu bez obawy braku płynu w zbiorniczku.
• Wytwarzane ciśnienie pozwala na użycie przy systemach 

hamulcowych z ABS. 
• posiada  Ø42mm korek  

pasujący do większości  
pojazdów samochodowych.

Urządzenie do  
wymiany płynu  
hamulcowego zbiornik  
plastikowy 2,5L 

Zestaw do grawitacyjnej 
wymiany płynu  
hamulcowego

Zestaw do wymiany płynu w układach 
hamulcowych i sprzęgła

• Do urządzeń SEA VS820, SEA 
VS821 & SEA VS0204A.

Korek do zbiorniczka  
wyrównawczego  
płynu hamulcowego 42mm 
do SEA VS820

• Do urządzeń SEA VS820, 
SEA VS821 & SEA 
VS0204A.

• Dostarczany z 
szybkozłączem.

Uniwersalny adapter do zbiorniczków 
wyrównawczych

• Zasilany przez własną baterię 12V pojazdu.
• Pozwala na jednoręczne odpowietrzanie układu hamulcowego lub sprzęgłowego pojazdu, 

urządzenie jest wyposażone w długi wąż wysokociśnieniowy.
• Ciśnienie jest kontrolowane do 2,5 Bara - jest odpowiednie dla większości pojazdów (nawet 

tych z ABS).
• Urządzenie wyposażone w automatyczne wyłączanie, które zapobiega sucho biegowi 

systemu i jest dostarczane z różnymi adapterami do  
pojazdów europejskich, japońskich i amerykańskich,  
butelką upustową i płynem do ekstrakcji.

• Pojemność zbiornika: 2 litry.
• Długość kabla / węża: 4 / 5m.

Zestaw do odpowietrzania hamulca i sprzęgieł 12V

Przyrząd do sprawdzania  
przewodów hamulcowych i  
paliwowych

Urządzenie do wymiany płynu  
hamulcowego

Indeks: SEA VS020
Cena netto:

141.83 zł, z VAT: 174.46 zł

Indeks: SEA VS820
Cena netto:

274.43 zł, z VAT: 337.55 zł

Indeks: SEA VS820UA
Cena netto:

99.10 zł, z VAT: 121.89 zł

Indeks: SEA VS0205
Cena netto:

95.79 zł, z VAT: 117.82 zł

Indeks: SEA VS0210
Cena netto:

50.13 zł, z VAT: 61.66 zł

Indeks: SEA VS820SA
Cena netto:

63.60 zł, z VAT: 78.23 zł

Indeks: SEA VS0209
Cena netto:

75.92 zł, z VAT: 93.38 zł

Indeks: SEA VS0207
Cena netto:

3,504.50 zł, z VAT: 4,310.54 zł

Indeks: SEA VS0204
Cena netto:

2,028.80 zł, z VAT: 2,495.42 zł

• Szybkie, łatwe i skuteczne odpowietrzanie hamulców i 
sprzęgła za pomocą powietrza z opony.

• Innowacyjny projekt obejmuje zawór do kontroli ciśnienia 
powietrza, wyjątkowo długi wąż powietrza do stosowania 
z większymi pojazdami i podstawą magnetyczną, aby 
zapobiec przypadkowemu rozlaniu.

• Odpowiedni do stosowania  
z systemami ABS.

• Dostarczany z szeroką  
gamą popularnych  
adapterów. 

• Specjalnie zaprojektowany do usuwania rdzy z przewodów 
hamulcowych i paliwowych.

• 12 różnych krawędzi czyszczących dla przewodów o 
różnych średnicach.

• Posiada zakrzywione krawędzie do trudno dostępnych 
miejsc.

• Zastosowanie: 3.5mm  
(Citroen), 4, 4.75mm; 3/16".

• Narzędzie zgodne z MOT.

• Pomysłowy opatentowany projekt utrzymuje poziom płynu w 
zbiorniku płynu hamulcowego lub sprzęgła pojazdu podczas 
procesu odpowietrzania.

• Nie wymaga elektryczności ani sprężarki, idealne do 
zastosowania na podnośniku samochodowym.

•  Używa standardowej butelki płynu hamulcowego o pojemności 
500 ml, w której dostarczany jest płyn, co zmniejsza możliwość 
zanieczyszczenia.

• Szybki, prosty w obsłudze  
i posiada wbudowany /  
wyłączony zawór przepływowy.

• Niskociśnieniowy zbiornik (20-40 psi) może być wstępnie napełniony sprężonym powietrzem, dzięki 
czemu urządzenie jest w pełni przenośne.

• Duży zbiornik (5 litrów) oznacza zmniejszone ryzyko osuszenia układu podczas procesu wymiany 
płynu.

• Nadaje się do stosowania w systemach ABS.
• Wyposażony w długi wąż doprowadzający (3,7 m) do pracy z  

podnośnikiem niskiego podnoszenia i uchwyt o długim zasięgu  
dla łatwej mobilności.

• Dostarczany z gamą adapterów pojazdów europejskich,  
japońskich i amerykańskich.
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• Kowadło z pojedynczym łukiem.
• Prostokątna powierzchnia robocza 

(szer. X gł.): 115 x 68 mm.
• Całkowity rozmiar (szer. X gł. X wys.): 

215 x 102 x 112 mm.

Kowadło 5kg

• Kowadło z pojedynczym łukiem.
• Prostokątna powierzchnia  

robocza (szer. X gł.):  
170 x 90 mm.

• Ogólny rozmiar (szer. X gł. X wys.): 
285 x 120 x 136 mm. 

Kowadło 11kg

• Trzy ustawienia prędkości.
• Solidna podstawa i ramię do cięcia.
• Przekładnia olejowa i łożyska smarowane 

na cały okres eksploatacji zapewniają cichą i 
płynną pracę.

• Całkowicie chroniony nóż i magnetyczny 
przełącznik napięcia bez obciążenia.

• Zgodny z dyrektywą CE.
• Stojak jest wyposażony w dwa kółka 

transportowe, które zwiększają mobilność w 
warsztacie.

Piła do cięcia metalu 3-prędkości 150mm 230V

• Wysokiej jakości chromowo-wanadowy  
satynowany wałek ze śrutowanymi i 
namagnesowanymi końcówkami.

• Ergonomiczne, miękkie uchwyty z gumy 
polipropylenowej i TPV maksymalizują przenoszenie 
mocy z ręki na mocowanie.

• Zawiera otwór do zawieszenia.
• Zawartość: Płaskie; 3 x 75, 4 x 100, 6 x 150, 8 x 200 

mm, Phillips; # 0 x 75, # 1 x 75, # 2 x 100 mm.

Zestaw wkrętaków  
7szt GripMAX

• Wysokiej jakości chromowo-wanadowy  
satynowany wałek ze śrutowanymi i 
namagnesowanymi końcówkami.

• Ergonomiczne, miękkie uchwyty z gumy 
polipropylenowej i TPV maksymalizują przenoszenie 
mocy z ręki na mocowanie.

• Zawiera otwór do zawieszenia.
• Zawartość: TRX-Star *; T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, 

T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 
100, T30 x 100, T40 x 125 mm.

Zestaw wkrętaków TRX-Star * GripMAX 10szt

• Zaprojektowany do usuwania uszkodzonych / uszkodzonych świec żarowych z  
głowic cylindrów.

• Nadaje się do świec żarowych z gwintem M8 x 1 mm  
i M10 x 1 mm.

• Zestaw zawiera wszystkie wymagane adaptery do wiercenia,  
centrowania i ciągnięcia w celu bezpiecznego usunięcia  
świecy żarowej.

• Dostarczany w walizce.

Zestaw do wykręcania urwanych 
świec żarowych, M8x1 i M10x1

• Odkurzacz 3V utrzymuje urządzenie na  
ścianie w celu łatwego wiercenia.

• Nadaje się do wierteł do 13 mm.
• Posiada poziomą i pionową poziomicę  

spiralną do dokładnego pozycjonowania.
• Światło lasera na dole do dokładnego  

pozycjonowania otworów, na przykład w  
sekwencji lub kwadracie.

• Wyjmowany pojemnik na kurz ułatwia opróżnianie.
• Zasilany przez 2 baterie AA (brak w zestawie).

Odkurzacz 3V

• Nadaje się do użycia z wiertarkami. Wałek Ø6mm.
• Pofałdowane, karbowane stalowe włókna zapewniają  

dodatkową sztywność i moc czyszczenia.

Płaska szczotka druciana Ø100mm z trzpieniem 6mm

Indeks: SEA AK4321
Cena netto:

85.09 zł, z VAT: 104.65 zł

Indeks: SEA AK4324
Cena netto:

121.66 zł, z VAT: 149.64 zł

Indeks: SEA DDE01
Cena netto:

128.90 zł, z VAT: 158.54 zł

Indeks: SEA SFB100
Cena netto:

13.40 zł, z VAT: 16.48 zł

Indeks: SEA ANV11
Cena netto:

235.00 zł, z VAT: 289.05 zł

Indeks: SEA ANV5
Cena netto:

125.82 zł, z VAT: 154.76 zł

Indeks: SEA SX0408
Cena netto:

576.88 zł, z VAT: 709.57 zł

Indeks: SEA SM5
Cena netto:

2,338.18 zł, z VAT: 2,875.96 zł
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• Wyposażone w osłony kamieni, regulowane osłony oczu i 
iskierniki.

• Duże podpórki narzędziowe, z jednym wycięciem pod 
kątem ułatwiającym ostrzenie narzędzi.

• Zmienna prędkość pozwala na lepszą kontrolę  
szlifowania i ostrzenia.

• Zintegrowana taca  
chłodziwa do wygodnego  
chłodzenia elementu  
zaostrzonego / szlifowanego.

• Wyposażony w silnik indukcyjny, nadaje się do ogólnego 
szlifowania warsztatowego i ostrzenia.

• Dwa kamienie szlifujące z tlenku glinu, gruboziarniste i 
drobne.

• Wyposażony w kamienne osłony, regulowane osłony oczu i 
iskrochrony.

• Dostarczany ze standardową wtyczką BS.

Szlifierka stołowa 150mm 
450W/230V Heavy-Duty 

• Wyposażony w silnik indukcyjny.
• Nadaje się do ogólnego szlifowania 

warsztatowego / ostrzenia i usuwania kamienia / 
czyszczenia.

• Jeden gruby kamień szlifierski z tlenku glinu i 
jedno koło druciane.

• Wyposażony w kamienne osłony, regulowane 
osłony oczu i iskrochrony.

• Dostarczany ze standardową wtyczką BS.

Szlifierka stołowa, druciane koła szlifierskie, 150mm 
450W/230V Heavy-Duty

• Masywny żeliwny odlew.
• wymienne stalowe szczęki.
• Zintegrowane kowadło.
• 2 letnia gwarancja na  

pęknięcia. 
• 150mm rozwarcie szczęk.

Imadło szer. szczęk 150mm 
(Heavy-Duty)

• Masywny żeliwny odlew. 
• wymienne stalowe szczęki.
• Zintegrowane kowadło.
• 2 letnia gwarancja na  

pęknięcia.
• 175mm rozwarcie szczęk.

Imadło szer. szczęk 200mm 
(Heavy-Duty)

• Silnik indukcyjny 180W.
• Regulowany podparcie narzędzia.
• Skórzana tarcza do honowania: Ø200 x 30mm.
• Ściernica: Ø200 x 40mm.
• Brak prędkości ładowania:  

95 obr./min.
• 220 koła ściernego.
• Łatwy uchwyt do  

przenoszenia.

SZLIFIERKA STOŁOWA 
ROZMIAR: W/D 200/125mm 
250W/230V 

• Prędkość obrotowa bez obciążenia: 4200rpm.
• Szybki, prosty i skuteczny sposób na wyostrzanie 

wiertła.
• Zapewnia idealny kąt / zaostrzoną głowicę, aby 

ułatwić wiercenie.
• Odpowiedni do stosowania z bitami HSS Tytanowe, 

Kobalt i Carbon Steel w zakresie Ø3-13mm.

Szlifierka do ostrzenia wierteł (ostrzałka) 3-13mm, 
moc silnika 80W - 230V; 4200 obr/min;

• Przenośna elektryczna ostrzałka  
uniwersalna.

• Skierowany do użytkownika DIY.
• Ostrzy wszystkie wiertła HSS od 3 do 10 mm,  

noże o ostrych krawędziach i nożyczki.
• Przeszlifowuje również dłuta i płaskie łopatki o szerokości 

do 50mm.
• Wolne obroty: 6700rpm.
• Średnica koła: Ø48mm.

Szlifierka do ostrzenia wierteł, ostrzy 
noży, nożyc (ostrzałka) 65W 

• 150 W / 230 V, 2950 obr./min.
• Gotowy do użycia.
• Nadaje się do ogólnych  

zastosowań w warsztacie.
• Dostarczany z jednym  

grubym i jednym drobnym  
kamieniem.

• Wyposażony w osłony oczu.

Szlifierka stołowa 150mm 150W/230V

Szlifierka stołowa Ø200mm  
ze zmienną prędkością

• Zaprojektowany do szybkiego i łatwego  
wygładzania / polerowania metalu i innych materiałów.

• Wydajny silnik 550W zapewnia wystarczającą moc do 
większości zadań.

• Żeliwna podstawa redukuje wibracje.
• Dostarczane z drobnymi i  

grubymi tarczami polerskimi /  
polerującymi oraz  
zamontowaną wtyczką  
zatwierdzoną przez ASTA.

Polerka stołowa 200mm 
550W/230V

Indeks: SEA BG150XD/99
Cena netto:

510.97 zł, z VAT: 628.50 zł

Indeks: SEA BG150XW/99
Cena netto:

527.34 zł, z VAT: 703.98 zł

Indeks: SEA BG150CX
Cena netto:

191.35 zł, z VAT: 235.35 zł

Indeks: SEA CV150XT
Cena netto:

580.58 zł, z VAT: 714.11 zł

Indeks: SEA CV200XT
Cena netto:

956.73 zł, z VAT: 1,176.77 zł

Indeks: SEA SMS2008
Cena netto:

289.75 zł, z VAT: 356.39 zł

Indeks: SEA SMS2004
Cena netto:

239.01 zł, z VAT: 293.98 zł

Indeks: SEA SMS2101
Cena netto:

912.84 zł, z VAT: 1,122.79 zł

Indeks: SEA BG200WVS
Cena netto:

726.96 zł, z VAT: 894.16 zł

Indeks: SEA BB2002
Cena netto:

518.67 zł, z VAT: 637.97 zł
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• Uchwyt 13mm (1/2").
• Wyposażony w bez napięciowy wyłącznik 

bezpieczeństwa.
• Wysokość: 580mm.
• Uchwyt do kolumny: 104mm.
• Moc silnika: 185W, moc wejściowa:  

350W.
• Średnica słupa: 46m.
• Przesuw wrzeciona: 50mm.
• Waga: 15,6kg.

Wiertarka kolumnowa, 5 prędkości, 
wys. 583 mm, 330W/230V

• Nadaje się do lekkich zastosowań w 
przemyśle, rolnictwie i obróbce drewna.

• Wyposażony w wałki z zębatką i zębnikiem 
z regulowaną, wstępnie ustawioną kontrolą 
głębokości w celu powtarzalnej pracy.

• 16mm (5/8") Uchwyt wydajności, MT2.
• Wysokość: 750mm.
• Centrum wrzeciona do kolumny: 127 mm.
• Moc silnika: 220W, moc wejściowa: 370W.
• Średnica słupa: 60mm.
• Przesuw wrzeciona: 60mm.
• Waga: 32kg.

Wiertarka kolumnowa stołowa 745mm 
650W/230V 5 ustawień prędkości. 

• 16mm (5/8") Uchwyt wydajności, MT2.
• Wyposażony w bez napięciowy przełącznik 

napięcia i pokrywę blokującą, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu.

• Wysokość: 840mm.
• Centrum wrzeciona do kolumny: 127mm.
• Moc silnika: 220W, moc wejściowa: 370W.
• Średnica słupa: 60mm.
• Przesuw wrzeciona: 60mm.
• Waga: 32 kg.

Wiertarka kolumnowa promieniowa 
840 mm 370W/230V 12 ustawień 
prędkości. 

• Uchwyt ze stali wysokowęglowej 
odpowiedni do modeli SEA GDM50B i SEA 
GDM200F (z wyjątkiem SEA GDM180B).

• Ręczne dokręcanie uchwytów wiertarskich 
mocno chwyta za pomocą  
trzech szczęk ze stali  
wysokowęglowej.

Uchwyt do wierteł do wiertarek 
kolumnowych 16mm

• Popularny zestaw różnorodnych 
pilników z wygodnymi uchwytami.

• Każdy pilnik jest podwójnie 
wycinany w celu szybszego 
usuwania materiału z  
obrabianego przedmiotu.

• Zawartość: półokrągły,  
okrągły, kwadratowy,  
trójkątny, płaski.

Zestaw pilników, 5 sztuk

• Profesjonalne podziałka dla łatwość obsługi.
• Zawiera klucz T-tap i metryczny miernik  

dokręcenia śruby.
• Rozmiary: 3-12mm.

Zestaw narzynek i gwintowników 
+ wiertła - 40szt.

• Zaprojektowany do pracy przez dwie 
osoby, z czterema przyssawkami z 
pompką i lekką ramą.

• Zapewnia kontrolę i  
dokładność podczas  
instalowania lub usuwania  
szyb przednich.

• Wskaźnik czerwonej linii  
ostrzega przed utratą próżni.

Suwmiarka noniuszowa uniwersalna 
z odczytem cyfrowym, dł. 150 mm, 
dokładność odczytu ±0.02mm<100mm, 
±0.03mm>100mm

• W oparciu o zasadę szczypiec blokujących.
• Szybki i łatwy w użyciu.
• Trzymaj ręce operatora z dala od miejsca wiercenia, 

jednocześnie trzymając mocno obrabiany przedmiot.

Szczypce specjalistyczne do 
wiercenia, dł. 230mm

• Nadaje się do stosowania z Sealey i innymi wiodącymi 
markami wiertarek.

• Zawiera trzy zestawy dłuta i bitów oraz cztery 
pierścienie montażowe.

• Dostarczany w walizce.
• Średnica kołnierza: Ø40, 52, 55, 60, 65mm.
• Dłuto i zestawy bitów: 1/4", 3/8", 1/2".
• Nie nadaje się do modeli SDM30,  

GDM50B, GDM150B, GDM180B,  
GDM200F, GDM200F/VS, PDM240F,  
PDM260F.

Przystawka do dłutowania drewna 
40-65 mm z dłutami

Indeks: SEA AK573
Cena netto:

96.17 zł, z VAT: 118.29 zł

Indeks: SEA GDMX/KC
Cena netto:

229.15 zł, z VAT: 281.86 zł

Indeks: SEA MA10
Cena netto:

323.32 zł, z VAT: 397.69 zł

Indeks: SEA AK3040
Cena netto:

217.60 zł, z VAT: 267.65 zł

Indeks: SEA AK962EV
Cena netto:

129.36 zł, z VAT: 159.11 zł

Indeks: SEA AK214
Cena netto:

78.08 zł, z VAT: 96.04 zł

Indeks: SEA SDM30
Cena netto:

560.02 zł, z VAT: 688.83 zł

Indeks: SEA GDM50B
Cena netto:

1,342.03 zł, z VAT: 1,650.70 zł

Indeks: SEA GDM92B
Cena netto:

1,420.88 zł, z VAT: 1,74768 zł
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• Wytrzymała i trwała obudowa, zawiera 12 odpornych 
na uderzenia kompozytowych szuflad.

• Wyposażony w cztery punkty mocowania do 
montażu na ścianie lub może być montowany na 
stole (wolnostojący).

• Rozmiar całkowity  
(szer. X gł. X wys.):  
260 x 160 x 265mm.

Szafka z 12  szufladami  
- czerwono / czarne 

• Wytrzymała i trwała obudowa, zawiera 18 odpornych na 
uderzenia kompozytowych szuflad.

• Wyposażony w cztery punkty mocowania do  
montażu na ścianie lub  
może być montowany na  
stole (wolnostojący).

• Całkowity rozmiar  
(szer. X gł. X wys.):  
380 x 160 x 475mm.

Szafka z 18  szufladami  
- czerwono / czarne

• Wytrzymała i trwała obudowa, zawiera 39 odpornych na 
uderzenia kompozytowych szuflad.

• Wyposażona w punkty mocowania do montażu na 
ścianie lub może być  
montowana na stole  
(wolnostojąca).

• Całkowity rozmiar  
(szer. X gł. X wys.):  
380 x 160 x 475mm.

Szafka z 39 szufladami  
- czerwono  
/ czarne 

• Wytrzymała i trwała obudowa, zawiera 60 odpornych na 
uderzenia kompozytowych szuflad.

• Wyposażona w punkty mocowania do montażu  
na ścianie lub może być montowana na stole  
(wolnostojąca).

• Całkowity rozmiar  
(szer. X gł. X wys.):  
380 x 160 x 475mm.

Szafka z 60 szufladami  
- czerwono  
/ czarne 

• Wózek warsztatowy o udźwigu 55 kg na półkę.
• Półki o głębokich ścianach, które można instalować 

dnem do góry lub do dołu, aby zapewnić bezpieczeństwo 
narzędzia lub swobodny  
dostęp.

• Cztery duże kółka, dwa  
wyposażone w hamulec.

• Rozmiar (szer. X gł. X wys.):  
760 x 410 x 900mm.

Wózek 3 poziomowy, 
Heavy-Duty

• Wózek warsztatowy o udźwigu 80kg na półkę.
• Półki o głębokich ścianach, które można instalować 

dnem do góry lub do dołu, aby zapewnić bezpieczeństwo 
narzędzia lub swobodny  
dostęp.

• Cztery duże kółka, dwa  
wyposażone w hamulec.

• Rozmiar (szer. X gł. X wys.):  
760 x 410 x 900mm.

Wózek 2-poziomowy 
Heavy-Duty

• Solidny stalowy stół warsztatowy o udźwigu 300kg.
• Dwie półki umożliwiające swobodny dostęp.
• Wytrzymały uchwyt.
• Wyposażony w dwa stałe  

kółka, dwa kółka blokujące i 
 wytrzymały uchwyt.

Mobilny wózek warsztatowy  
- 2 poziomowy

• Dostarczany z pojedynczą, zamykaną szufladą.
• Wykonane w całości z  

blachy stalowej dla trwałości  
przemysłowej.

• Wymiary 1000 x 650  
x 860mm.

Stół warsztatowy, dł. 1 m z szufladą

• Dostarczany z pojedynczą zamykaną szufladą i z 
prowadnicami po obu stronach.

• Wykonane w całości z  
blachy stalowej dla  
trwałości przemysłowej.

• Rozmiar (szer. X gł. X wys.):  
1500 x 650 x 860mm.

Stół warsztatowy, dł. 1.5 m z szufladą 

• Dostarczany z pojedynczą zamykaną szufladą i z 
prowadnicami po obu stronach.

• Wykonane w całości z blachy  
stalowej dla trwałości  
przemysłowej.

• Rozmiar (szer. X gł. X wys.):  
2000 x 650 x 860mm.

Stół warsztatowy, dł. 2 m z szufladą

Zestaw blatów  
ściennych z  
akcesoriami, 34szt

Indeks: SEA CX103
Cena netto:

576.19 zł, z VAT: 708.71 zł

Indeks: SEA AP1010
Cena netto:

1,224.69 zł, z VAT: 1,506.36 zł

Indeks: SEA APDC12R
Cena netto:

53.82 zł, z VAT: 66.20 zł

Indeks: SEA CX102
Cena netto:

479.33 zł, z VAT: 589.57 zł

Indeks: SEA AP1015
Cena netto:

1,567.72 zł, z VAT: 1,928.30 zł

Indeks: SEA APDC18R
Cena netto:

110.42 zł, z VAT: 135.81 zł

Indeks: SEA AP1100M
Cena netto:

1,653.65 zł, z VAT: 2,033.99 zł

Indeks: SEA AP1020
Cena netto:

1,974.28 zł, z VAT: 2,428.36 zł

Indeks: SEA APDC39R
Cena netto:

124.97 zł, z VAT: 153.71 zł

Indeks: SEA APDC60R
Cena netto:

135.21 zł, z VAT: 166.31 zł

Indeks: SEA S01102
Cena netto:

139.91 zł, z VAT: 172.09 zł

• Wszechstronne panele do  
przechowywania na ścianie, które  
pozwalają na ustawienie narzędzi  
w razie potrzeby.

• Dwa szczelinowe panele z  
zestawem do montażu na ścianie.

• Rozmiar panelu (x2) (szer. X wys.): 460 x 560mm.
• Zawartość akcesoriów: krótki zaczep (x15),  

długi zaczep (x5), podwójny zaczep (x2),  
uchwyt szczypiec (x3), pudełko  
kompozytowe (x4), uchwyt klucza, uchwyt 
śrubokrętu, uchwyt wiertła.
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• Asortyment narzędzi  
warsztatowych, 
przeznaczonych  
do dźwigania, separacji i  
reformowania paneli.

• Maksymalna długość 
drążka: 900 mm.

• Dostarczany w etui.

ZESTAW NARZĘDZI DO PODWAŻANIA 
ELEMENTÓW KAROSERII 13 szt. 

Mocny młotek bezwładnościowy / 
Ściągacz, zestaw 10 szt.

• Może obsługiwać profile do 250mm.
• Wyposażone w cztery kółka metalowe Ø75 mm,  

dwa blokowane.
• Wytrzymała stalowa płyta z wykończeniem  

odpornym na rdzę.
• Każdy wózek wyposażony 

jest w boczny uchwyt 
ułatwiający przenoszenie.

• Nadaje się do stosowania 
w garażach i warsztatach.

Zestaw wózków pod koła,  
680kg 

• Kute ramki z 
opatentowanym 
mechanizmem składania 
na czas przechowywania.

• Wygodne uchwyty z 
poduszką.

• Wytrzymała głowica 
nadaje się do mocowania 
nitów i nakrętek do nitów 
gwintowanych.

• Nadaje się do aluminium, 
stali i stali nierdzewnej.

Nitownica do nitów  
zrywanych i  

nito-nakrętek

• W pełni wymienne części i hydraulika.
• Zmienna pozycja pionowa umożliwia sześć wstępnie ustawionych kątów ciągnięcia oraz 

pozycję siódmego pionu.
• Standardowo dostarczany z ręczną pompą hydrauliczną 

SuperSnap® i suwakiem.
• Dostarczany ze ściągaczem (x2), zaciskiem dociskowym 

(x2), łańcuchem (x2), haczykiem łańcuchowym (x2), rurką 
mocującą wózka, stojakiem na rurki (x2).

Rama naprawcza hydrauliczna

• Stojak z dwoma rolkami do papieru 900mm i wyposażony 
jest w półkę.

• Automatyczne nakładanie taśmy samoprzylepnej na 
krawędzie papieru maskującego.

• Papiery i taśmy nie są dołączone.

Stojak na rolki papieru maskującego 2 x 900mm na kółkach 

• Głowica ze stali kutej matrycowo, wyprodukowana i 
zatwierdzona zgodnie z BS 876.

• Wysokiej jakości trzonek 
hikorowy.

• Dobrze zbalansowany.
• Waga: 900g (2lb)

Młotek z zakończeniem kulistym

• Aluminiowy korpus i szczęki ze stali stopowej o wysokiej 
jakości, z łożyskami z podwójnym uchwytem,  
zapewniają łatwą funkcjonalność.

• Nadaje się do nitów zrywanych z aluminium,  
stali i stali nierdzewnej.

• Zawiera specjalną dyszę 
chromowo-molibdenową 
do nitów strukturalnych 
6,4 mm.

Kompaktowa nitownica z miską 
zbierającą Heavy-Duty

• 3-kierunkowe napełnienie.
• Odpowietrznik.
• Akceptuje standardowe wkłady 400g.
• Dostarczany ze sztywną rurą 

podającą i hydraulicznym 
4-szczękowym złączem 
wciskanym.

• Idealny do mocno 
zapracowanych warsztatów 
samochodowych, rolniczych 
lub przemysłowych.

Smarownica, 3 możliwości napełniania

• Do stosowania ze śrubowymi wkładami smarowymi, 
przy użyciu zasysania próżniowego, aby zapewnić pełne 
wykorzystanie wkładu smaru, a także eliminując problemy z 
zalewaniem związane z konwencjonalnymi smarownicami.

• Wyposażony w nasadkę ochronną do przechowywania 
węża zapobiegającą zanieczyszczeniu.

• Gwint 1/8"BSPT, 
dostarczany z adapterem 
pasującym do większości 
dostępnych na rynku 
wkładek śrubowych.

Dwudźwigniowa smarownica

Indeks: SEA CB50
Cena netto:

684.61 zł, z VAT: 842.07 zł

Indeks: SEA AK39602
Cena netto:

489.03 zł, z VAT: 601.50 zł

Indeks: SEA DZRE92/C
Cena netto:

5618.38 zł, z VAT: 6910.61 zł

Indeks: SEA MK67
Cena netto:

673.06 zł, z VAT: 827.86 zł

Indeks: SEA AK4403
Cena netto:

167.48 zł, z VAT: 205.99 zł

Indeks: SEA AK44
Cena netto:

80.85 zł, z VAT: 99.45 zł

Indeks: SEA AK3982
Cena netto:

228.23 zł, z VAT: 280.72 zł

Indeks: SEA BPH32
Cena netto:

54.13 zł, z VAT: 66.58 zł

Indeks: SEA DP90
Cena netto:

599.21 zł, z VAT: 737.03 zł

Indeks: SEA WS681
Cena netto:

543.93 zł, z VAT: 669.03 zł

• Mocny młotek 
bezwładnościowy 4,4 kg

• Do stosowania na 
elementach nadwozia i 
podwozia pojazdu.

• W zestawie walizka
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• Zmienna regulacja prędkości do 3000 obr./min.
• Miękki uchwyt zapewnia komfort i kontrolę.
• Do użytku w pozycji pistoletu lub typu prostego.
• Zawiera wskaźnik stanu baterii.
• Dostarczany w płóciennej 

torbie z akumulatorem  
litowo-jonowym 10.8V, 
ładowarką i szeregiem głowic 
do polerowania i szlifowania.

Szlifierka kątowa 75mm z zestawem 
akcesoriów do szlifowania i polerowania, 
10,8 V Li-ion

• Teksturowany uchwyt i lekka aluminiowa obudowa 
zapewniają komfort i kontrolę.

• Mocny silnik pneumatyczny zapewnia płynną pracę  
pod obciążeniem.

• Dostarczany z podkładką i 
kluczem hakowym Ø75mm.

• Używaj z głowicami 
polerującymi Ø79mm.

Mini polerka pneumatyczna Ø75mm

• Wyposażone w podwójne łożyska w ekscentrycznym 
zestawie, aby zmaksymalizować żywotność.

• Tłumik wydechowy pomaga zredukować emisję hałasu.
• Bezpyłowy wylot do użytku ze scentralizowanymi systemami 

odpylania.
• Dostarczane z podkładką z haczykami o średnicy Ø150 mm.
• Darmowa prędkość: 10000 

obr / min.
• Rozmiar orbity: Ø5mm.
• Waga: 1 kg.

Szlifierka oscylacyjna Ø 150 mm  
bez pyłowa

• Kompletny zestaw do różnych zadań przygotowania.
• Zawiera podkładkę do usuwania naklejek, tarczę ścierną i dwa kółka druciane.
• Narzędzie pneumatyczne posiada dwa uchwyty dla maksymalnej kontroli podczas 

użytkowania.
• Dostarczany w etui do przechowywania.
• Nadaje się do profesjonalnych warsztatów.
• Wszystkie elementy są dostępne osobno.

Zestaw narzędzi pneumatycznych 
“sprytna gumka”, 4 elementy

• Kątowe koło druciane dla SEA SA695

Kątowe koło druciane Ø100mm 
do SEA SA695

• Szybko i łatwo tnie szybę.
• Bezpieczna przepustnica zapobiega niezamierzonemu 

uruchomieniu.
• Regulacja prędkości za pomocą wbudowanego regulatora.
• Wydech odprowadzony z dala od miejsca pracy i operatora.
• Dostarczany z offsetowym prostym ostrzem i kluczem imbusowym.
• Dostępny szeroki zakres opcjonalnych ostrzy.
• Ciśnienie / zużycie powietrza: 90 psi 

(13,2 cfm).

Pneumatyczny nóż do szyb
• Nowej generacji Inflator który pomimo małych gabarytów  

zapewnia mocne uderzenie powietrza.
• Zapewnia natychmiastowy podmuch powietrza.
• Wpycha powietrze do pustej opony ułatwiając jej montaż na feldze.
• W pełni certyfikowany zbiornik z manometrem. 

Inflator typu “bazuka” 6L

• Idealny do usuwania prążków lub taśm dwustronnych z panelu przed 
renowacją.

• Kompozytowa pokrywa uformowana wokół lekkiej obudowy ze stopu 
aluminium zmniejsza wpływ chłodu na dłonie operatora i zapewnia 
dodatkową kontrolę.

• Silnik pneumatyczny z wysokiej jakości łożyskami zapewnia płynną 
i wydajną pracę.

• Wylot spalin ustawia się w zakresie 
360 °, utrzymując przepływ 
powietrza z dala od operatora.

• Nadaje się do profesjonalnych 
warsztatów.

Pneumatyczne urządzenie do usuwania  
pasków samoprzylepnych z różnych  
powierzchni. 

• Proste koło druciane do SEA SA695

Proste koło druciane Ø100mm 
do SEA SA695

• Koło ścierne do SEA SA695 Smart Eraser Kit.

Ściernica z Pol karbidu Ø100mm 
do SEA SA695

• Nadaje się do użycia z 
SEA SA95, do naklejek, 
taśm, etykiet.

Krążek do  
usuwania naklejek

Indeks: SEA CP2812V
Cena netto:

499.19 zł, z VAT: 614.00 zł

Indeks: SEA GSA722
Cena netto:

234.93 zł, z VAT: 288.96 zł

Indeks: SEA SA09
Cena netto:

298.38 zł, z VAT: 367.00 zł

Indeks: SEA SA95
Cena netto:

357.20 zł, z VAT: 439.36 zł

Indeks: SEA SA695WA
Cena netto:

145.07 zł, z VAT: 178.43 zł

Indeks: SEA SA695A
Cena netto:

88.78 zł, z VAT: 109.20 zł

Indeks: SEA SA695WS
Cena netto:

124.28 zł, z VAT: 152.86 zł

Indeks: SEA SA95/PX
Cena netto:

37.58 zł, z VAT: 46.22 zł

Indeks: SEA WK025
Cena netto:

540.08 zł, z VAT: 664.30 zł

Indeks: SEA TC903
Cena netto:

1756.29 zł, z VAT: 2160.24 zł

Indeks: SEA SA695
Cena netto:

1363.59 zł, z VAT: 1677.22 zł
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• Roboczy moment: 800lb.ft (1088Nm) /950lb.ft 
(1288Nm).

• Maksymalny Moment: 1050lb.ft (1428Nm).
• konstrukcja Twin hammer daje wysoki moment 

obrotowy dzięki czemu nadaje się do prac, które 
normalnie wymagają klucza udarowy 3/4".

• Przesuwany przycisk 

Klucz udarowy 1/2"

• Roboczy / maksymalny moment obrotowy: 800 lb.ft  
(1084 Nm.) / 1000lb.ft (1355 Nm.).

• Najwyższy moment obrotowy: 1320 lb.ft (1789 Nm.).
• Podwójny młot zapewnia kluczowi wysoki moment 

obrotowy, dzięki czemu nadaje się do prac, które normalnie 
wymagałyby klucza udarowego 3/4".

• Posiada sprężynowe łopaty wirnika, zapewniające stałą 
moc i wydłużoną żywotność.

• Sterowanie mocą i kierunkiem za pomocą dźwigni z tyłu 
klucza.

• Wydech z wbudowanym tłumikiem, aby zmniejszyć poziom 
hałasu i ograniczyć cyrkulację pyłu hamulcowego przy 
kołach.

• Odpowiedni do 
ciężkich zastosowań 
w profesjonalnym 
warsztacie.

Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 
Twin Hammer

• Trzpień: 1/2"
• Moment roboczy: 400lb.ft(544Nm)
• Moment max.: 480lb.ft(653Nm)
• Prędkość obrotowa: 7500rpm
• Zużycie powietrza: 118l/min
• Ciśnienie robocze: 6,2bar
• Złącze: 1/4"

Klucz udarowy 1/2"

• Praca / maksymalny moment obrotowy: 271Nm /312Nm.
• Wytrzymały profesjonalny pistolet pneumatyczny z całkowicie 

polerowaną obudową ze stopu i gumowym zderzakiem.
• Sterowanie biegiem do przodu / do tyłu.
• 4-pozycyjny regulowany wybór powietrza / momentu 

obrotowego.
• Wyposażony w standardowy 

trzpień 1/2"
• Zużycie powietrza:  

90 psi - 4cfm.

Klucz udarowy 1/2" 

• Idealny do wykręcania mocno osadzonych świec żarowych.
• Regulowana siła udaru - 10, 20, 30, 40Nm.
• Pełna obsługa jedną ręką, zmiana kierunku obrotów i siły. 
• Miękka rękojeść redukuje wibracje dodając komfortu 

podczas pracy.

Klucz udarowy 1/4" z zestawem 
do świec żarowych

• Roboczy / maksymalny moment obrotowy: 1170lb.ft  
(1591 Nm.) / 1460lb.ft (1986 Nm.).

• Najwyższy moment obrotowy: 1520 lb.ft (2067 Nm.).
• Wytrzymały klucz odpowiedni do samochodów ciężarowych 

i rolniczych.
• Długie kowadło i prosta konfiguracja do zastosowań z 

ograniczonym dostępem.
• Zużycie powietrza: 15cfm.
• Wlot powietrza: 1/2 “BSP.
• Zmiana kierunku obrotów.
• Dostarczany z bocznym 

uchwytem.

Klucz udarowy 1" z długim,  
prostym dłutem

• Wysokiej jakości kuta i hartowana stal stopowa z 
płaską zaokrągloną końcówką.

• Formowany uchwyt zapewnia dodatkową 
przyczepność.

• Nadaje się do użytku z motocyklami, 
małymi oponami rolniczymi 
lub rekreacyjnymi.

Łyżka do podważania rantu opony, dł. 300 mm

• Kuta konstrukcja z czarnym wykończeniem.
• Rozmiar: 17, 19, 21, 22mm.

Klucz do kół (krzyżak)  
17, 19, 21, 22mm

• Zawartość: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 mm (1 każdego standardowego i długiego), 
przedłużka 125mm, przegub 
uniwersalny.

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH  
1/2" 34szt.

• Drążek reakcyjny ze stali chromowo-molibdenowej 
przeznaczony do użycia z pneumatycznymi  
i elektrycznymi kluczami udarowymi.

• Zapobiega nadmiernemu momentowi  
obrotowemu nakrętek kół.

Przedłużka 1/2" z ograniczeniem 
momentu 110Nm

Indeks: SEA SA6006
Cena netto:

870.10 zł, z VAT: 1070.22 zł

Indeks: SEA SA2
Cena netto:

228.84 zł, z VAT: 281.48 zł

Indeks: SEA AK5634M
Cena netto:

452.30 zł, z VAT: 556.33 zł

Indeks: SEA VS1818
Cena netto:

27.95 zł, z VAT: 34.38 zł

Indeks: SEA AK2090
Cena netto:

27.18 zł, z VAT: 33.43 zł

Indeks: SEA VS2245
Cena netto:

55.13 zł, z VAT: 67.81 zł

Indeks: SEA SA141
Cena netto:

719.10 zł, z VAT: 884.50 zł

Indeks: SEA SA29/S
Cena netto:

2033.19 zł, z VAT: 2500.82 zł

Indeks: SEA SA6007
Cena netto:

779.16 zł, z VAT: 958.37 zł

Indeks: SEA SA602
Cena netto:

488.03 zł, z VAT: 600.27 zł
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• Mocny mechanizm zwijający
• Długość: 20m
• Średnica: 10/16mm
• Max. ciśnienie: 20bar
• Materiał: Wzmocnione PVC
• Końcówki: 3/8"

Zwijadło pneumatyczne 10mm, 
długość 20 metrów

• Mocny mechanizm zwijający
• Długość: 15m
• Średnica: 12.5/18.5mm
• Max. ciśnienie: 20bar
• Materiał: Wzmocnione PVC
• Końcówki: 1/2"

Zwijadło pneumatyczne 12.5mm, 
długość 15 metrów 

• Wytrzymała stalowa konstrukcja z odpornym na korozję 
wykończeniem proszkowanym.

• Dziewięciostopniowe ramię prowadzące z czterema rolkami.
• Wielopozycyjny zamek zapadkowy.
• Uchwyt w kształcie litery L umożliwia montaż urządzenia na 

ścianie, podłodze lub suficie.

Wąż gumowy o dł. 8 m i O10mm na  
zwijadle wykonanym ze stali

• Wytrzymała stalowa konstrukcja z odpornym na korozję 
wykończeniem proszkowanym.

• Dziewięciostopniowe ramię prowadzące z czterema rolkami, 
które nie skopują.

• Wielopozycyjny zamek zapadkowy.
• Uchwyt w kształcie litery 

L umożliwia montaż 
urządzenia na ścianie, 
podłodze lub suficie.

Wąż gumowy o dł. 15 m i O10mm na 
zwijadle z automatyczną kontrolą  
zwijania.

• Wytrzymała stalowa konstrukcja z odpornym na korozję 
wykończeniem proszkowanym.

• Dziewięciostopniowe ramię prowadzące z czterema 
rolkami.

• Wielopozycyjny zamek zapadkowy.
• Uchwyt w kształcie litery 

L umożliwia montaż 
urządzenia na ścianie, 
podłodze lub suficie.

Wąż gumowy o dł. 20 m i O10mm na 
zwijadle wykonanym ze stali

• Odlewany metalowy korpus z formowanym uchwytem i 
punktem zawieszenia.

• Pistolet typu palmowego z kontrolą spustu kciukiem.
• Dostarczany z dyszą i dyszą bezpieczeństwa.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 110 psi.

Pistolet do przedmuchiwania 
powietrzem, z bezpieczną dyszą 

• Odlewany metalowy korpus z formowanym uchwytem i 
punktem zawieszenia.

• Pistolet typu palmowego z kontrolą spustu kciukiem.
• Długość lancy: 180mm.
• Rozmiar wlotu powietrza: 

1/4" BSP.
• Maksymalne ciśnienie 

robocze: 110 psi.

Pistolet do przedmuchiwania 
180mm

• Odlewany metalowy korpus z formowanym uchwytem i 
punktem zawieszenia.

• Pistolet typu palmowego z kontrolą spustu kciukiem.
• Długość lancy: 290mm.
• Rozmiar wlotu powietrza: 

1/4" BSP.
• Maksymalne ciśnienie 

robocze: 110 psi.

Pistolet do przedmuchiwania 
290mm

• Odlewany metalowy korpus z formowanym uchwytem i 
punktem zawieszenia.

• Maksymalne ciśnienie robocze: 110 psi.

Pistolet pneumatyczny typu 
“Lanca” dł. 200mm 

Indeks: SEA SA93
Cena netto:

981.98 zł, z VAT: 1207.84 zł

Indeks: SEA SA94
Cena netto:

797.57 zł, z VAT: 981.01 zł

Indeks: SEA SA84
Cena netto:

543.93 zł, z VAT: 669.03 zł

Indeks: SEA SA841
Cena netto:

815.97 zł, z VAT: 1003.64 zł

Indeks: SEA SA913M
Cena netto:

22.64 zł, z VAT: 27.84 zł

Indeks: SEA SA913L
Cena netto:

24.72 zł, z VAT: 30.40 zł

Indeks: SEA SA919
Cena netto:

53.75 zł, z VAT: 66.11 zł

Indeks: SEA SA85
Cena netto:

1032.72 zł, z VAT: 1270.25 zł

Indeks: SEA SA913
Cena netto:

20.56 zł, z VAT: 25.29 zł
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• Zasilacz inwertera z obwodami sterującymi przecinarką plazmową.
• Posiada cyfrowy wyświetlacz Amp i 2 diody LED na przednim 

panelu wskazujące na przeciążenie i zasilanie sieciowe.
• Dostarczany z palnikiem plazmowym 4,6 m, 2-metrowym kablem 

uziemiającym, 2-metrowym wężem gazowym i regulatorem.
• Idealny do cięcia stali, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, 

aluminium, miedzi i mosiądzu.
• Maks. Grubość cięcia: 11 mm.
• Waga: 9,4 kg.
• Zgodny z IP21S.

Przecinak plazmowy 
40Amp 230V

• Kompletny zestaw regulatorów i palników spawalniczych  
do spawania gazowego.

• regulatory gazowe z 2 czujników ciśnienia pokazują 
ciśnienie butli i ciśnienie robocze.

• 4.5mtr wąż gazowy z  
zaworem zwrotnym  
(do palnika) i ochronki  
zgodnie z EN-730.

Zestaw narzędzi do spawanie 
acetylenowego

• Zawiera palnik 
spawalniczy, dyszę 
miksera i dysze  2, 5 i 10.

Zestaw palnika spawalniczego 
acetylenowo tlenowego

• Podwójny regulator zgodnie z BS EN ISO 2503 z 
adapterem noska i złączem węża BSP 3/8”.

• Wyświetla ciśnienie butli i ciśnienie robocze tlenu.

Regulator tlenu

• Podwójny wąż wyposażony w zawory zwrotne 
i złącza obrotowe BSP 3/8”.

Podwójny zestaw węży 
gumowych 4,5m

• Lekka stalowa rama z 
kółkami o dużej średnicy 
do łatwego transportu 
ciężkich butli.

• Do butli o średnicy do 
250mm.

Wózek spawalniczy na jedną butlę

• Soczewka spawalnicza Shade 5 z wentylacją pośrednią  
w ramce gogle.

• Odpowiednie do spawania   
gazowego.

• Zgodny z  BS EN 175 i  
BS EN 169.

Gogle spawalnicze

• Wytrzymała konstrukcja ramy zapewnia pełną ochronę i ułatwia przenoszenie.
• Nadaje się do uruchamiania elektronarzędzi i urządzeń oświetleniowych itp.
• Wyposażony w automatyczną kontrolę napięcia, który chroni urządzenie, zapewnia wyższą 

wydajność i długi czas pracy do 10 godzin na pełnym zbiorniku.
• Wyposażone w gniazdo ładowania akumulatora 12V, gniazda 230V i 110V.
• Mocny i niezawodny generator wyposażony w  

bezobsługowy bez szczotkowy alternator.
• Płynnie pracująca jednostka wyposażona w  

elementy antywibracyjne.
• Funkcja odcięcia przy niskim poziomie oleju i  

wskaźnik poziomu paliwa.

Agregat prądotwórczy 110/230V

Indeks. Max. Moc 
znamionowa

Moc 
silnika

Cena 
netto: z VAT

SEA GG2800 2800W 6.5hp 3431.43 zł 4220.66 zł

SEA GG7500 6000W 13hp 5679.75 zł 6986.09 zł

Indeks: SEA PP40E
Cena netto:

 2057.98 zł, z VAT: 2531.31 zł

Indeks: SEA SGA1
Cena netto:

 1415.80 zł, z VAT: 1741.43 zł

Indeks: SEA SGA5
Cena netto:

 184.72 zł, z VAT: 227.21 zł

Indeks: SEA ST28S
Cena netto:

 367.37 zł, z VAT: 451.86 zł

Indeks: SEA SGA3
Cena netto:

 318.01 zł, z VAT: 391.15 zł

Indeks: SEA SSP5
Cena netto:

 62.22 zł, z VAT: 76.53 zł

Indeks: SEA SGA2
Cena netto:

354.89  zł, z VAT: 436.52 zł
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• Wyszywane stalowe włókna ciągłe.
• Zakrzywiony, złożony materiał stopowy z 

kompozytowym uchwytem.

Szczotka mosiężna do 
zacisków (druciana)

Łopata do 
śniegu 395mm

Łopata do 
śniegu 545 mm

• Wytrzymała iskra łopata z kutym 
metalowym trzonkiem i rękojeścią YD.

• Duża kompozytowa głowica o 
wymiarach 365 x 470 mm idealna 
do stosowania ze śniegiem, wiórami, 
kompostem, ziarnem i gruzem.

Uniwersalna łopata  
z metalowym  
uchwytem o  
średnicy 900 mm

• Wytrzymała, wolna od iskier łopata z 
twardym drewnem i rękojeścią YD.

• Duża kompozytowa głowica o 
wymiarach 365 x 470 mm idealna 
do stosowania ze śniegiem, wiórami, 
kompostem, ziarnem i gruzem.

Uniwersalna łopata  
z drewnianym  
uchwytem o  
średnicy 900 mm

• Wytrzymała, tłoczona łopata ze 
stali węglowej.

• Popielnik z twardego drewna.
• Wyprodukowano zgodnie z 

BS 3388.

• Lekka i wytrzymała  
łopata z kutym metalowym 
trzonkiem i rękojeścią YD.

• Długość: 1360 mm.
• Wymiary głowicy: 395 x 310 mm.
• Idealny do stosowania w 

niesprzyjających warunkach 
pogodowych.

• Lekka i wytrzymała  
łopata z kutym metalowym  
trzonkiem i rękojeścią YD.

• Długość: 1440 mm.
• Wymiary głowicy: 545 x 380 mm.
• Idealny do stosowania w  

niesprzyjających warunkach  
pogodowych.

Łopata z drewnianym  
uchwytem 710mm

• BS EN 166 / F -  
Oszlifowana, przezroczysta, 
odporna na zadrapania,  
soczewka z poliwęglanu.

• Regulowane ramiona z nylonu 
zapewniają idealne dopasowanie.

Okulary ochronne, 
regulowane.

• Owijane, przezroczyste soczewki z poliwęglanu z ciasno 
dopasowanymi nylonowymi  
ramionami, zapobiegające  
ślizganiu się szkieł.

• Zgodny z normami CE -  
BS EN 166 / F.

Okulary ochronne 
przezroczyste

• Zasilanie: 230V-13A (wtyk 13A).
• Profesjonalna spawarka o wysokiej jakości do szybkich i skutecznych napraw karoserii.
• Szybko usuwa wgniecenia, bez otworów lub konieczności usuwania wykończenia wnętrza.
• Brak przepalenia oznacza, że usunięcie kołków i podkładek jest łatwe i prace 

przygotowawcze przed malowaniem są zminimalizowane.
• Nadaje się do stosowania na stali lub aluminium i  

może spawać kołki, podkładki i zakładki.
• Opatentowana szybkozłącza umożliwia usuwanie  

mniejszych wgnieceń bez konieczności  
stosowania kołków lub podkładek.

• Dostarczany w wytrzymałej walizce.

Zestaw do spawania kołków, 
230V

• Trwała naprawa uszkodzeń 
krawężników, zarysowań, 
drobnych wgnieceń i 
śladów szlifowania na 
felgach aluminiowych, 
kompozytowych i  
stalowych oraz kołpakach.

• Zestaw zawiera wszystko, 
co niezbędne do naprawy 
uszkodzeń w prosty i szybki 
sposób.

Zestaw naprawczy do 
felg aluminiowych

• Bardzo chłonna, w 100% czysta bawełniana głowica przędzy.
• Charakteryzuje się prostym  

drewnianym uchwytem z  
ocynkowanym stalowym  
gniazdem.

• Waga głowy: 340g.

MOP bawełniany 
340g

Before

After

Indeks: SEA SR2000
Cena netto:

5679.83  zł, z VAT: 6986.19 zł

Indeks: SEA SS05
Cena netto:

57.06 zł, z VAT: 70.18 zł

Indeks: SEA SS02
Cena netto:

130.67 zł, z VAT: 160.72 zł

Indeks: SEA SCS903
Cena netto:

30.34 zł, z VAT: 37.32 zł

Indeks: SEA SH710
Cena netto:

76.38 zł, z VAT: 93.95 zł

Indeks: SEA BM05
Cena netto:

32.26 zł, z VAT: 39.68 zł

Indeks: SEA WB05/R
Cena netto:

10.09 zł, z VAT: 12.41 zł

Indeks: SEA SS06
Cena netto:

87.70 zł, z VAT: 107.87 zł

Indeks: SEA SS01
Cena netto:

87.70 zł, z VAT: 107.87 zł

Indeks: SEA SSP65
Cena netto:

16.17  zł, z VAT: 19.89 zł

Indeks: SEA SSP44
Cena netto:

22.64  zł, z VAT: 27.84 zł
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• Zaprojektowany, aby  
zapobiegać obracaniu się  
kół na śniegu, piasku i błocie.

• Wykonane z wytrzymałego materiału kompozytowego z metalowymi 
zawiasami do chwytania na nierównych powierzchniach.

• Knagi Honeycomb zapewniają maksymalną przyczepność  
w trudnych miejscach.

• Sprzedawane w parach,  
które można złożyć, aby  
ułatwić przechowywanie.

Mata pod koło antypoślizgowa,  
kpl 2szt., dł. 600mm,  
szerokość: 180mm

• Wytrzymały podkład trakcyjny  
na śnieg, piasek, błoto.

• Elastyczna konstrukcja PCV  
pozwala na ślizganie się na  
nierównych powierzchniach.

• Wyposażony w kabel stalowy ocynkowany i głębokie, 
żebrowane klapki zapewniające maksymalną przyczepność. 
Każda ścieżka może wytrzymać maksymalnie bezpieczne  
obciążenie robocze  
3,5tony. Dostarczane  
jako pojedyncze w  
workach transportowych.

Podkład trakcyjny 
800mm

• Wykonany z mocnego, nylonowego uchwytu i solidnej głowicy ze 
stali węglowej, malowany proszkowo dla odporności na korozję.

• Idealny do stosowania w niesprzyjających warunkach 
pogodowych.

• Lekka i trwała konstrukcja z  
systemem blokowania i  
dokręcania dla łatwego  
montażu.

• Dostarczany w etui  
ułatwiającym przechowywanie.

Składana łopata 
590mm

• Wykonany z wytrzymałego polietylenu.
• Idealny do przechowywania wewnątrz i na zewnątrz 

żwiru, piasku i soli.
• Kątowa pokrywa powoduje, że woda spływa, a zawartość 

pozostaje sucha.
• Posiada duży otwór  

zapewniający łatwy dostęp.
• Wymiary (szer. X gł. X wys.):  

650 x 500 x 570 mm.

Pojemnik na  
piasek i sól  
110L

Pojemnik na  
piasek i sól  
130L

• Wykonany z  
wytrzymałego polietylenu.

• Idealny do przechowywania  
wewnątrz i na zewnątrz żwiru, piasku i soli.

• Kątowa pokrywa powoduje, że woda spływa,  
a zawartość pozostaje sucha.

• Posiada duży otwór  
zapewniający łatwy dostęp.

• Kompatybilny z większością  
wózków paletowych.

• Wymiary (szer. X gł. X wys.):  
850 x 500 x 750 mm.

• Wykonany z  
wytrzymałego polietylenu.

• Idealny do przechowywania  
wewnątrz i na zewnątrz żwiru, piasku i soli.

• Kątowa pokrywa powoduje, że woda spływa,  
a zawartość pozostaje sucha.

• Posiada duży otwór  
zapewniający łatwy dostęp.

• Kompatybilny z większością  
wózków paletowych.

• Wymiary (szer. X gł. X wys.):  
1005 x 590 x 855 mm.

Pojemnik na 
piasek i sól 
200L

• Wykonany z odpornego na  
czynniki chemiczne i warunki 
atmosferyczne polietylenu.

• Posiada zbiornik magazynowy o 
pojemności 75 litrów, idealny do 
różnych materiałów, takich jak  
piasek, sól, piasek, kłody i 
pochłaniacze oleju.

• Wyposażony w kompozytowe  
koła i ergonomiczny uchwyt dla  
łatwej manewrowania.

• Duże zatrzaski otwierające  
pokrywę są bezpiecznie  
otwarte, aby zapewnić  
łatwy dostęp.

• Kątowa pokrywa powoduje,  
że woda spływa, a zawartość  
pozostaje sucha.

Pojemnik na piasek i 
sól 75L

• Zaprojektowany do szerokiego 
zastosowania w ogrodzie,  
szklarni i warzywach.

• Nadaje się do stosowania z 
większością chemii ogrodniczej,  
w tym pestycydami, herbicydami  
i bezrozpuszczalnikowymi  
środkami konserwującymi.

• Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
• Dostarczany z czterema wymiennymi 

dyszami rozpylającymi i blokowanym  
spustem zaprojektowanym do 
długotrwałego użytkowania.

• Posiada regulowane, podwójnie 
wyściełane szelki i duży korek  
wlewu z wbudowanym filtrem.

• Można go używać w lewo lub w  
prawo, po prostu odwracając szelki.

Opryskiwacz  
plecakowy 16L

• Jednoczęściowa, kompozytowa rura ssąca z tłokiem typu “T”.
• Idealny do stosowania w pojazdach i maszynach do  

usuwania oleju ze skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych.
• Dostarczany z  

przezroczystym  
elastycznym wężem  
ssącym 300mm z  
otworem o średnicy 10mm.

Strzykawka 500ml korpus 
kompozytowy

• Wykonany z wytrzymałej stali  
ocynkowanej o pojemności 13 litrów.

• Wyposażony w wyciskacz  
głowicy mopa i uchwyt do  
przenoszenia.

• Idealny do zastosowań  
domowych i przemysłowych.

Wiadro do mopa  
galwanizowane, 13L

• Uniwersalna pompa idealna do 
uzupełniania trudno dostępnych 
punktów w pojazdach silnikowych, 
kosiarkach, piłach łańcuchowych 
i innych pracach w warsztacie i 
w domu.

• Pojemność: 1 litr.
• Odpowiedni do wszystkich 

olejów silnikowych, płynów 
przekładniowych, płynów 
hamulcowych i uniwersalnych 
środków czyszczących.

Wielofunkcyjna mini 
pompa 1l

Indeks: SEA VTR01
Cena netto:

108.19 zł, z VAT: 133.07 zł

Indeks: SEA GB01
Cena netto:

958.96 zł, z VAT: 1179.52 zł

Indeks: SEA GB04
Cena netto:

917.46 zł, z VAT: 1128.47 zł

Indeks: SEA BM08
Cena netto:

102.03 zł, z VAT: 125.49 zł

Indeks: SEA AK47
Cena netto:

34.88 zł, z VAT: 42.90 zł

Indeks: SEA TP6804
Cena netto:

75.54 zł, z VAT: 92.91 zł

Indeks: SEA SS4
Cena netto:

192.81 zł, z VAT: 237.15 zł

Indeks: SEA GB02
Cena netto:

1127.28 zł, z VAT: 1386.55 zł

Indeks: SEA GB03
Cena netto:

1512.36 zł, z VAT: 1860.20 zł

Indeks: SEA VTR02
Cena netto:

156.54 zł, z VAT: 192.55 zł

Indeks: SEA SS03
Cena netto:

61.14 zł, z VAT: 75.20 zł
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• Odlewany stalowy korpus, 
odpowiedni do olejów, płynów 
niezamarzających, płynów i 
innych nieagresywnych płynów.

• Dostarczany z adapterem 2” 
BSP i nadaje się do  
stosowania na beczkach o 
pojemności 205 litrów.

• Zapewnia około 0.3ltr / obrót.

Pompa rotacyjna do oleju, 
0.3L obrót

• Wielofunkcyjny przełącznik sprężynowy zwalnia uchwyt 
ostrza  i obsługuje mechanizm szybkiej wymiany - bez 
użycia narzędzi.

• Długość zamknięta /  
otwarta: 110/175 mm.

• Zawiera klips do paska.
• Dostarczany z sześcioma,  

odwracalnymi ostrzami  
ze stali wysokowęglowej.

Nóż kieszonkowy z 
blokowanym ostrzem

• Funkcje wielu narzędzi obejmują kombinerki, długie szczypce do 
nosa, obcinacz do drutu, ostrze o drobnych krawędziach, otwieracz 
do butelek, otwieracz do puszek, śrubokręty szczelinowe, śrubokręt 
Phillips, łuskę ryb, plik, narzędzie do usuwania haczyków, linijkę, piłę 
do drewna i pojedyncze / podwójne pilniki.

• Długości wielu narzędzi (otwarte /  
zamknięte): 160/105 mm.

• Długości noży typu Twin Blade  
(otwarte / zamknięte): 180/110 mm.

Multi-Tool 15 funkcji z 
podwójnym nożem

• Funkcje wielu narzędzi obejmują kombinerki, długie 
szczypce do nosa, obcinacz do drutu, ostrze o drobnych 
krawędziach, otwieracz do butelek, otwieracz do 
puszek, śrubokręty szczelinowe, śrubokręt Phillips, 
łuskę ryb, plik, narzędzie do usuwania haczyków, linijkę, 
piłę do drewna i pojedyncze / podwójne pilniki.

• Długość otwarta /  
zamknięta:  
160 mm / 105 mm.

Multi-Tool 
15 funkcji

• Funkcje wielu narzędzi obejmują szczypce, przecinarki 
do drutu, nożyczki, piły do drewna, przebijak skórzany, 
otwieracz do butelek, pilnik do  
usuwania haków, otwieracz  
do puszek, ostrze o drobnym  
ostrzu, wkrętaki płaskie i  
krzyżakowe Phillips.

Multi-Tool 15 funkcji

• Taśma izolacyjna zgodna z RoHS.
• Grubość: 0,15 mm.
• Wydłużenie: 125%.
• Wytrzymałość na  

rozciąganie: 22N / 100mm.
• Zakres temperatur:  

od -18 ° C do 150 ° C.
• Samo gaszące.

Taśma izolacyjna z PCV 19 mm x 20 metr 
Mieszane kolory Opakowanie 10 sztuk

• Taśma izolacyjna zgodna z RoHS.
• Grubość: 0,15 mm.
• Wydłużenie: 125%.
• Wytrzymałość na  

rozciąganie: 22N / 100mm.
• Zakres temperatur:  

od -18 ° C do 150 ° C.
• Samo gaszące.

Taśma izolacyjna PVC 19 mm x 20 metr 
Czarna paczka 10 sztuk

• Taśma izolacyjna zgodna z RoHS.
• Grubość: 0,15 mm.
• Wydłużenie: 125%.
• Wytrzymałość na  

rozciąganie: 22N / 100mm.
• Zakres temperatur:  

od -18 ° C do 150 ° C.
• Samo gaszące.

Taśma izolacyjna PVC 19 mm x 20 metr 
Czerwona paczka 10 sztuk

• Wyprodukowany zgodnie z SS301A, DIN3017.
• Zawartość (przybliżona ilość): szerokość 9 mm; Ø10-16 

(M00), Ø12-22 (0), Ø13-19 (00), Ø16-27mm (0X) (po 
10 sztuk), Szerokość  12 mm; Ø22-32 (1), Ø25-38 (1X), 
Ø32-44 (245),  
Ø35-51 (2A),  
Ø38-57mm (2)  
(po 10 sztuk).

Zestaw obejm ze stali nierdzewnej do 
przewodów, 90sztuk Ø10-57mm

• Rozmiar 9mm: Ø 8-14 (000), Ø10-16 (M00),  
Ø13-19 (00) x 10 każdego z nich.

• Rozmiar 12mm: Ø16-22 (0), Ø16-25 (0X),  
Ø22-32mm (1) x 10 każdego, Ø25-38 (1X), Ø30-40 (1XB),  
Ø32-44 (245) , Ø35-51 (2A),  
Ø38-57mm (2) x 5 każdego z nich.

• Wyprodukowano zgodnie z  
DIN 3017.

Zestaw opasek zaciskowych 
85 sztuk, Ø8-57mm

• Zestaw około 375 opasek 
kablowych.

• Pięć kolorów każdego 
rozmiaru.

• Rozmiary: 100 x 2,5,  
150 x 3,6, 200 x 4,8 mm.

Zestaw kolorowych opasek kablowych, 
375 sztuk

taśma silikonowa dł. 5 m

• Samoutrwalająca się powłoka silikonowa.
• Nie klejąca konsystencja.
• Elastyczne w zakresie od -50 ° C do + 260 ° C.
• Uszczelnia hydrauliczne oraz metalowe  

połączenia, aby zapobiec korozji.
• Zgodny ze standardem RoHS.
• Nie należy stosować benzyny, oleju napędowego i płynu 

hamulcowego.

Indeks. Kolor Cena netto: z VAT

SEA ST5C Jasny 30.49 zł 37.51 zł

SEA ST5R Czerwony 30.26 zł 30.26 zł

SEA ST5B czarny 30.26 zł 37.22 zł

Indeks: SEA PK23
Cena netto:

54.82 zł, z VAT: 67.43 zł

Indeks: SEA PK36
Cena netto:

81.08 zł, z VAT: 99.73 zł

Indeks: SEA ITMIX10
Cena netto:

28.64 zł, z VAT: 35.23 zł

Indeks: SEA TP54
Cena netto:

192.04 zł, z VAT: 236.21 zł

Indeks: SEA CT375
Cena netto:

30.95 zł, z VAT: 38.07 zł

Indeks: SEA SHCS3
Cena netto:

91.17 zł, z VAT: 112.14 zł

Indeks: SEA ITBLK10
Cena netto:

27.34 zł, z VAT: 33.62 zł

Indeks: SEA ITRED10
Cena netto:

26.10 zł, z VAT: 32.11 zł

Indeks: SEA SHCSS90AC
Cena netto:

179.49 zł, z VAT: 220.77 zł

Indeks: SEA PK27
Cena netto:

89.78 zł, z VAT: 110.43 zł

Indeks: SEA PK28
Cena netto:

53.13 zł, z VAT: 65.35 zł
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• Zestaw dwóch 
drewnianych docierarek.

• Odpowiedni do 
większości zaworów.

• Cztery rozmiary 
gumowych zakończeń.

Zestaw do ręcznego docierania zaworów, 
2 sztuki

• Regulowane nóżki umożliwiają wstawienie kołków w otwory 
w kołach pasowych wałków rozrządu.

• Nadaje się do szybkiego 
i precyzyjnego 
pozycjonowania wałka 
rozrządu w różnych 
pojazdach, w tym w 
silnikach Ford Zeta i Zetec.

Narzędzie do ustawiania wału 
rozrządu

• Elastyczny kabel i 
kompaktowa głowica 
ułatwiają pracę w 
ograniczonej przestrzeni.

• Jeden kabel do 
standardowego zacisku 
węża o długości 670 mm i 
otworu 3-52 mm.

• Jeden kabel do zacisku typu 
Clic-R® o długości 635 mi 
otwarciu 0-24 mm.

• Jeden kabel do zacisku 
dwustronnego do sprężyny i 
zacisku do węża ciężarówki, 
długość 670 mm i otwór 
0-75 mm.

Szczypce z wymienną linką do 
obejm układu chłodzenia

• Narzędzie o długim 
zasięgu przeznaczone do 
trudno dostępnych obejm 
w układach paliwowych, 
kierowniczych, 
chłodzenia.

• Elastyczny kabel i 
kompaktowa głowica 
ułatwiają pracę w 
ograniczonej przestrzeni.

• Długość: 650mm.

Szczypce zaciskowe z linką

• Długi zasięg narzędzia 
pozwalający na dostęp 
do niewygodnie 
umieszczonych zacisków

• Elastyczny przewód
• Mechanizm zapadkowy 

oraz wygodny uchwyt dla 
pewnej kontroli

Szczypce specjalistyczne z linką   
dł.630mm

• Wzmocnione narzędzie z długim zasięgiem zaprojektowane, 
aby dostać się do trudno dostępnych obejm układu chłodzenia.

• Elastyczny kabel i kompaktowa głowica ułatwiają pracę w 
ograniczonej przestrzeni.

• Wyposażony w mechanizm 
zapadkowy zapewniający 
ścisłą kontrolę.

• Długość wału elastycznego: 
500 mm.

Szczypce z linką do obejm  
układu chłodzenia

• Uformowane stalowe ramiona z izolowanymi 
uchwytami winylowymi.

• Nadaje się do zacisków węży w układach paliwowych, 
układach chłodzenia i 
wężach próżniowych.

• Używany również 
obejm przegubów 
napędowych.

Szczypce do obejm przewodów 
układu chłodzenia

• Do zdejmowania obejm zaciskowych.
• Funkcje mechanizmu zapadkowego.
• Szczęki obrotowe 

ułatwiają korzystanie  w 
trudnodostępnych miejscach.

• Rękojeści wykonane z PVC.

Szczypce do obejm przewodów układu 
chłodzenia - Norma

• Wytrzymała konstrukcja z uchwytami z PCV dla zwiększenia 
komfortu i przyczepności.

• Specjalne szczęki “V” i szczęki krzyżowe do montażu i 
demontażu klipsów wężowych i drucianych.

• Szczypce z mechanizmem zapadkowym z grzechotką dla 
łatwości użycia na niższych 
wężach chłodnicy.

• Obrotowe szczęki 
umożliwiają użytkowanie 
tam, gdzie dostęp jest 
ograniczony.

Szczypce specjalistyczne do 
opasek zaciskowych typu 
Clic 2 szt., zastosowanie w 
układach chłodzenia

• Wykrywa zawartość CO2 
w układzie chłodniczym  
(pokazywane jest to poprzez 
zmianę koloru cieczy w).

• Należy używać ze 
stoczkowym adapterem.

Przyrząd do wykrywania nieszczelności 
uszczelki głowicy

• Płyn uzupełniający 
do urządzenia 
VS0061.

Płyn do przyrządu SEA VS0061 
do wykrywania nieszczelności 
uszczelki głowicy.

narzędzie do gratowania / fazowania

• Wykonane z frezami ze stali stopowej w celu usunięcia 
uszkodzonego metalu i zadziorów.

• Wyposażony w sześciokątny trzpień 1/4" do użytku z wiertłem lub 
sześciokątnym sterownikiem.

• Nadaje się do stosowania z różnymi związkami, w tym ze stali 
nierdzewnej, stali hartowanej, stali miękkiej, miedzi, mosiądzu, plastiku 
i wielu innych.

Indeks: 
SEA DB04

Indeks:
SEA DB03

Indeks. Rozmiar Rodzaj Cena netto: z VAT
SEA DB03 3-18mm wewnętrzny 55.52 zł 68.29 zł

SEA DB04 3-19mm zewnętrzny 76.38 zł 93.95 zł

Indeks: SEA VS1675
Cena netto:

460.92 zł, z VAT: 566.93 zł

Indeks: SEA VS551
Cena netto:

322.55 zł, z VAT: 396.74 zł

Indeks: SEA VS1663
Cena netto:

91.86 zł, z VAT: 112.99 zł

Indeks: SEA VS1670
Cena netto:

164.40 zł, z VAT: 202.21 zł

Indeks: SEA VS1633
Cena netto:

38.12 zł, z VAT: 46.88 zł

Indeks: SEA VS1665
Cena netto:

63.37 zł, z VAT: 77.95 zł

Indeks: SEA VS166
Cena netto:

35.88 zł, z VAT: 44.13 zł

Indeks: SEA VS173
Cena netto:

69.15 zł, z VAT: 85.05 zł

Indeks: SEA VS1653
Cena netto:

29.18 zł, z VAT: 35.90 zł

Indeks: SEA VS0061
Cena netto:

254.79 zł, z VAT: 313.40 zł

Indeks: SEA VS0061F
Cena netto:

54.82 zł, z VAT: 67.43 zł
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• Zestaw siedmiu frezów z ryglem, pilotem centrującym i 
rękojeścią w kształcie litery T.

• Służy do czyszczenia / dekarbonizacji gniazd wtryskiwaczy 
podczas wymiany wtryskiwaczy.

• Pomaga uniknąć 
przedmuchów 
spowodowanych 
źle zamontowanymi 
wtryskiwaczami.

Zestaw frezów do czyszczenia gniazd 
wtryskiwaczy, 10szt

• Przyrząd do szybkiego wykręcenia 
drążka kierowniczego.

• Idealny do samochodów 
w których jest ograniczony 
dostęp do układy 
kierowniczego.

• Zakres roboczy: 33 to 41mm.

Przyrząd do wykręcania drążków 
kierowniczych; zakres: 33-41mm

• Konstrukcja umożliwia gięcie przewodów bez załamywania 
ścianek.

• Możliwość zastosowania do 
przewodów stalowych.

• Zagina rurki Ø3mm (1/8"), 
Ø4.75mm (3/16") i Ø6mm 
(1/4") do 90°.

Giętarka do przewodów hamulcowych

• Szczelinomierz z 35 ostrzami.
• Rozmiary: 0,0015" do 0,035".
• Podwójnie oznaczony w 

calach i metryczne.
• Wymiary ostrza 75 x 13 mm.

Szczelinomierz - 35 listków

• Nasadka do Vanos dla  
BMW, Mini i Forda.

• Nasadka 22mm 16-kątów.
• Napęd 1/2".

Nasadka do Vanos 22mm 16 kątów 1/2" 
Drive - BMW, Mini i Ford

• Zaprojektowane do użytku tam, gdzie uniwersalne narzędzia 
nie będą działać z powodu szerszego koła pasowego wału 
korbowego, które ogranicza dostęp.

• Narzędzie oszczędzające czas, proste w użyciu. Jedna część 
zestawu zaciska się na kole pasowym wału korbowego, aby 
poprowadzić pas, druga część pasuje do koła pasowego 
pompy wodnej, a za pomocą nasadki 17mm jest po prostu 
obracane, aż pas zostanie prawidłowo umieszczony na 
wszystkich kołach pasowych.

• Zastosowanie; Silniki 
benzynowe; Ford 1.4, 1.6 
(Focus, C-Max, Mondeo), 
Volvo 1.6 (S40, C30, V50).

Narzędzie do montażu pasów 
elastycznych - Ford / Volvo

• Nadaje się do stosowania w skrzyniach biegów VAG 6/7.
• Zastosowania: Audi A3 (04-19), VW Golf (04-19), VW 

Touareg (04-19).
• Narzędzia OEM: T10323, T10373, T10374, T10376, T10407.
• Zestaw zawiera urządzenie 

podtrzymujące sprzęgło, 
ściągacz, blok miernika, 
element oporowy i dźwignię 
montażową.

• Dostarczany w walizce.

Zestaw do serwisowania 
sprzęgła - DSG

• Zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczną i kontrolowaną 
metodę regulacji napinacza paska podczas zdejmowania / 
zakładania paska pomocniczego.

• Zawiera wybór adapterów i przedłużacza, aby zapewnić łatwy 
dostęp do napinacza.

• Nadaje się do szerokiej gamy 
silników wysokoprężnych 
stosowanych w 
samochodach Ford, Peugeot, 
Toyota i Volvo.

Zestaw pomocniczy napinacza paska 
1/2" - 5szt

• Zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczną metodę 
podtrzymywania silnika, jeśli mocowanie silnika musi 
zostać usunięte w celu pracy przy głowicy cylindrów.

• Zapobiega nieoczekiwanemu poślizgowi lub 
upadkowi silnika.

• Po zainstalowaniu pojazd można przemieszczać w 
inne miejsce bez konieczności używania urządzenia 
podnoszącego.

• Nadaje się do 
silników N12, 
N14, N16 i N18 
zamontowanych  
w modelach  
BMW Mini.

Wspornik silnika - Mini / BMW

• Kuty stalowy korpus ze stalową śrubą oporową.
• Nadaje się do 

większości małych 
samochodów 
i lekkich 
samochodów 
dostawczych.

Ściągacz do przegubów kulowych, 
17mm

• Dwuczęściowe narzędzie, z odłączanym widelcem do użytku z 
pistoletami pneumatycznymi Sealey, modelami SA12 / S, SA11, 
GSA12 i GSA11.

• Długi wał zapewnia zasięg i 
stabilność podczas uderzania 
młotkiem.

• Nadaje się do większości 
samochodów i lekkich 
samochodów dostawczych.

Udarowy widelec do sworzni kulowych

• Pasuje do sond Lambda w większości samochodów.
• Wycięcia w nasadce dla 

wiązki elektrycznej .
• Zawiera dwa gwintowniki 

do oczyszczania i 
poprawiania gniazd.

• Dostarczane w walizce.

Zestaw nasadek do Sond Lambda z 
gwintownikami, 5 sztuk

Indeks: SEA VS2055
Cena netto:

292.68 zł, z VAT: 359.99 zł

Indeks: SEA VS0122
Cena netto:

1,066.07 zł, z VAT: 1,311.26 zł

Indeks: SEA VS5188
Cena netto:

337.26 zł, z VAT: 414.83 zł

Indeks: SEA VS4000
Cena netto:

83.47 zł, z VAT: 102.67 zł

Indeks: SEA VS790
Cena netto:

313.08 zł, z VAT: 385.09 zł

Indeks: SEA VS5055
Cena netto:

70.30 zł, z VAT: 86.47 zł

Indeks: SEA AK390
Cena netto:

137.37 zł, z VAT: 168.96 zł

Indeks: SEA VS5214
Cena netto:

134.44 zł, z VAT: 165.36 zł

Indeks: SEA AK380
Cena netto:

39.50 zł, z VAT: 48.59 zł

Indeks: SEA VS512
Cena netto:

36.65 zł, z VAT: 45.08 zł

Indeks: SEA SX0320
Cena netto:

117.12 zł, z VAT: 144.05 zł

Indeks: SEA VSE6134
Cena netto:

29.41 zł, z VAT: 36.18 zł
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• Zestaw do obcinania i zarabiania przewodów. 
• W zestawie wzornik 

śrub , urządzenie tnące i 
urządzenie do zarabiania 

• Średnice: 3/16", 1/4", 5/16", 
3/8", 7/16", 1/2", 5/8".   

Zestaw do zarabiania końcówek 
przewodów hamulcowych

• Zestaw do regeneracji gwintów
• W skład wchodzi: gwintownik, 

wiertło, wkładki gwintów i dwa 
klucze do montażu wkładki

• Trzy różne długości wkładek:  
6, 9, 12mm (5szt. każdej)

Kompletny zestaw do 
regeneracji gwintów 
M6x1.0mm

Wkładki gwintów

• Rura z drutu bezołowiowego z 
rdzeniem topnikowym do ogólnego 
lutowania

Cyna do lutowania, 10g

• Folia ochronna na kierownicę.
• Rozmiar 150m x 125mm.

Folia ochronna na 
kierownicę 150m

• Rozmiar 150m x 125mm.
• Wygodny uchwyt do łatwego i szybkiego 

nakładania.

Folia ochronna na kierownicę 
150m z aplikatorem

• Stal węglowa.
• Kute matrycowo, poddane 

obróbce cieplnej.
• Połączenie rowkowe, 

regulowana głowica.
• Długość: 250 mm.

Szczypce do pompy wody, 250mm

• Ostrza ze stali węglowej, hartowane, odpuszczane i 
polerowane.

• Przecina linę stalową Ø5mm  
i drut sprężynowy Ø1.5mm.

• Rękojeści sprężynowe z 
winylowym uchwytem i 
blokadą bezpieczeństwa.

Szczypce do cięcia lin stalowych i 
drutów, 190mm

• Służy do zaciskania opasek kablowych o grubości do  
2,5 mm i szerokości  
do 9,5 mm.

• Sprężynowy uchwyt i 
przecinak sprężynowy.

Narzędzie do mocowania opasek 
kablowych

• Zawartość (przybliżona ilość): 3A, 5A, 7,5A, 15A, 
20A, 30A (15 każdego), 10A (x30).

Zestaw bezpieczników 
standardowych 120 szt.

• Zawartość (przybliżona ilość): 2A, 3A, 4A, 5A, 7,5 A, 
10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (po 10 sztuk).

Zestaw bezpieczników MINI, 100szt. 

• Wysokiej jakości o-ringi.
• W zestawie 419 szt.
• Zestaw w poręcznej walizce.

Zestaw O-ringów olejowych (419 szt.)

• Przyrząd do poziomowania kierownicy podczas 
ustawiania zbieżności/geometrii kół.

• Idealne dodatek do SEA GA70.

Przyrząd do poziomowania 
kierownicy

Indeks: SEA SW20
Cena netto:

10.16 zł, z VAT: 12.50 zł

Indeks: SEA SWPF150
Cena netto:

12.01 zł, z VAT: 14.77 zł

Indeks: SEA SWPH150
Cena netto:

27.26 zł, z VAT: 33.53 zł

Indeks: SEA GA460
Cena netto:

234.93 zł, z VAT: 288.96 zł

Indeks: SEA TRM6
Cena netto:

86.86 zł, z VAT: 106.83 zł

Indeks. Rozmiar Cena 
netto: z VAT

SEA TRM6R M6 x 1mm 29.95 zł 36.84 zł

SEA TRM8R M8 x 1.25mm 33.57 zł 41.29 zł

Indeks: SEA AK506
Cena netto:

135.20 zł, z VAT: 166.30 zł

Indeks: SEA BCF100
Cena netto:

33.34 zł, z VAT: 41.01 zł

Indeks: SEA BCF120
Cena netto:

38.81 zł, z VAT: 47.73 zł

Indeks: SEA BOR419
Cena netto:

64.06 zł, z VAT: 78.80 zł

Indeks: SEA AK368
Cena netto:

31.34 zł, z VAT: 38.55 zł

Indeks: SEA AK3254
Cena netto:

47.43 zł, z VAT: 58.34 zł

Indeks: SEA AK503
Cena netto:

57.60 zł, z VAT: 70.84 zł
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• Testuje zasilanie HT 
świecy zapłonowej.

• Szybka i prosta 
diagnostyka usterek.

Tester świecy zapłonowej

• Urządzenie podtrzymuje napięcie podczas wymiany 
akumulatora w pojeździe.

• Urządzenie pozwala zaoszczędzi koszty ponownego 
programowania.

Urządzenie do podtrzymania 
napięcia “pamięci”

• Może być używany jako 
samodzielne urządzenie 
lub połączony 
bezprzewodowo z 
interfejsem USB do 
komputera PC lub 
laptopa, umożliwiając 
wykreowanie, 
zapisywanie lub 
drukowanie wyników.

• Dostarczany z 
sondami wysokiego 
napięcia, termoparą 
i bezprzewodowym 
kablem USB.

• Urządzenie posiada 
również zwykłe funkcje, 
których oczekuje się 
od wysokiej jakości 
multimetru, w tym 
rzeczywistej wartości 
skutecznej (RMS-
Mean-Square) i 
wodoodporności IP67.

Cyfrowy analizator motoryzacyjny / 
tester izolacji - do hybryd

• Dedykowany dla elektryków 
samochodowych, spełnia normę 
EN61010 CAT III 600V.

• Idealny do pomiaru poboru 
prądu przez komponenty 
pojazdu (na samochodzie). 

• Wyposażony w cęgi 12mm. 
• Dostarczany z pokrowcem.

Multimetr z miernikiem cęgowym

• Profesjonalny dwubiegunowy 
tester napięcia CAT IV 1000V do 
sprawdzania wysokiego napięcia w 
pojazdach elektrycznych / hybrydowych.

• Nadaje się do sprawdzania zasilania AC i 
zasilania prądem stałym między 6-1000 V DC i 
24-1000 V AC.

• Może być również używany do sprawdzania 
napięcia i polaryzacji akumulatorów 
samochodowych i testowania ciągłości obwodów 
prądu stałego.

• Zawiera funkcję auto testu i podświetlenie.
• EN61243-3, IP65, certyfikat CE.
• Wymaga 2 baterii AAA 1,5 V (brak w zestawie).

Tester wysokiego napięcia CAT IV 
Pojazdy hybrydowe 1000V

• Specjalnie zaprojektowany do testowania izolacji kabli 
wysokiego napięcia.

• Dostarczane z przewodami 
pomiarowymi, bateriami i 
walizką.

• Zgodny z EN61010 CAT III 
(1000 V).

Cyfrowy tester izolacji

• Wytrzymały uniwersalny multimetr z czytelnym 
wyświetlaczem LCD.

• Posiada funkcję przechowywania danych, czujnik 
temperatury i test diody.

• Dostarczany z pełnym zestawem przewodów i sond.
• Pomiary: napięcie AC/

DC, prąd DC, rezystancja, 
temperatura, ciągłość 
dźwięku, tryb weryfikacji 
diody / tranzystora.

Cyfrowy multimetr samochodowy 
8-io funkcyjny

Indeks: SEA PPHY
Cena netto:

414.80 zł, z VAT: 510.20 zł

Indeks: SEA TA320
Cena netto:

1,738.28 zł, z VAT: 2,138.08 zł

Indeks: SEA TA305
Cena netto:

360.05 zł, z VAT: 442.86 zł

Indeks: SEA MM20
Cena netto:

70.38 zł, z VAT: 86.56 zł

Indeks: SEA TA319
Cena netto:

910.06 zł, z VAT: 1,119.38 zł

Indeks: SEA VS2072
Cena netto:

103.33 zł, z VAT: 127.10 zł

Indeks: SEA VS526
Cena netto:

22.87 zł, z VAT: 28.13 zł
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• Zatwierdzony przez VDE.
• Utwardzane indukcyjnie 

krawędzie tnące.
• Miękkie uchwyty dla 

wygody i kontroli.
• Możliwości cięcia:  

Ø1,8, Ø2 i Ø2,3 mm.

Zestaw szczypiec izolowanych 
VDE, 3 sztuki

• Zawartość: nasadki; 8, 10, 
12, 13, 14, 17, 19, 22mm, 
grzechotka 45-zębów,  
Bity (50 mm); 4, 5, 6, 8 mm, 
przedłużacze; 150, 250 mm, 
pokrętło T; 200mm.

Zestaw izolowanych nasadek VDE 
6-kątnych 3/8", 16 sztuk

• Zawartość: nasadki; 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 
19, 22, 24, 27, 32 mm, 
grzechotka 45-zębów, 
bity (100 mm); 4, 5, 6, 
8, 10 mm, przedłużki; 
150, 250 mm, pokrętło T; 
200mm.

Zestaw izolowanych nasadek VDE 
6-kątnych 1/2", 20 sztuk

Zestaw kluczy trzpieniowych HEX VDE, 
6 sztuk

Zestaw kluczy trzpieniowych TRX-Star 
VDE, 7 sztuk extra długie

• Wykonane z hartowanej S2 z chemicznie poczerniającym 
wykończeniem zapewniającym odporność na korozję.

• Klucze mają długość od 135 mm do 215 mm i wielkości od 
T10 do T50.

• Wyposażone w uchwyty PP / TPR, klucze są w pełni izolowane 
zgodnie ze standardami VDE i EN 60900, aby chronić przed 
porażeniem prądem do 1500 V DC i 1000 V AC.

• Zawartość: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
• Idealny dla techników pracujących w nowoczesnych pojazdach 

hybrydowych i elektrycznych (bezpieczna praca pod napięciem 
1500 V DC).

• Nadaje się również dla 
elektryków i stolarzy 
(bezpieczna praca na  
1000 V AC).

• Wykonane z hartowanej stali S2 z chemicznie 
poczerniającym wykończeniem zapewniającym odporność 
na korozję.

• Klucze mają długość od 135 mm do 215 mm i rozmiar od 
2,5 mm do 8 mm.

• Wyposażone w uchwyty PP / TPR, w pełni izolowane 
zgodnie ze standardami VDE i EN 60900 w celu ochrony 
przed porażeniem prądem do 1500 V DC i 1000 V AC.

• Zawartość: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
• Idealny dla techników pracujących w nowoczesnych 

pojazdach hybrydowych i elektrycznych (bezpieczna praca 
pod napięciem 1500 V DC).

• Nadaje się również dla 
elektryków i stolarzy 
(bezpieczna praca na  
1000 V AC).

• Wały chromowo-wanadowe z magnetycznymi i odpornymi 
na korozję precyzyjnymi końcówkami.

• Izolowane i zatwierdzone przez VDE do użytku do 1000 V 
AC i 1500 V DC.

• Odporne na uderzenia uchwyty z wyprofilowanym, 
wygodnym uchwytem dla dodatkowego przeniesienia 
momentu obrotowego.

• Zawartość: Płaskie; 3 x 75, 
4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 
150 mm, Phillips; # 0x75,  
# 1x80, # 2x100mm.

Zestaw wkrętaków izolowanych 
VDE, 7 sztuk

• Wały chromowo-wanadowe z końcówkami magnetycznymi i 
odpornymi na korozję.

• W pełni izolowane zgodnie ze standardami VDE i EN 60900 w 
celu ochrony przed porażeniem prądem do 1000V.

• Profilowane, teksturowane uchwyty z antypoślizgowym, 
wygodnym uchwytem.

• Zawiera otwór do zawieszania.
• Zawartość: Płaskie; 3,5 x 100, 

4 x 100, 5,5 x 125 mm,  
6,5 x 150 mm, Phillips;  
# 1 x 80, # 2 x 100, Pozi;  
# 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm.

Zestaw wkrętaków VDE 8 szt. 

• Wały chromowo-molibdenowe z magnetyczną końcówką i 
odpornym na korozję precyzyjnym ostrzem.

• W pełni izolowane zgodnie ze standardami VDE i EN 60900 
w celu ochrony przed porażeniem prądem do 1000V.

• Specjalnie zaprojektowany odporny na uderzenia uchwyt 
z antypoślizgowym uchwytem zapewniającym komfort, 
maksymalne przenoszenie momentu obrotowego i opór 
toczenia.

• Zawartość: Płaskie; 3 x 100, 
5,5 x 125, 6,5 x 150 mm, 
Phillips; # 0 x 75, # 1 x 100,  
# 2 x 100 mm.

Zestaw wkrętaków VDE 6 szt. 
GripMAX

• Wysokiej jakości wały stalowe S2 z końcówkami 
magnetycznymi i odpornymi na korozję.

• Pełna izolacja zgodnie z normami VDE i EN 60900 w celu 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym do 1000V.

• Wyprofilowane, teksturowane uchwyty z antypoślizgowe.
• Zawiera otwór do 

zawieszania.
• Zawartość: płaskie; 3 x 75, 

4 x 100, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 
150 mm, Phillips; # 0 x 75,  
# 1 x 80, # 3 x 100 mm.

Zestaw wkrętaków VDE, 7 sztuk

Indeks: SEA AK6122
Cena netto:

94.86 zł, z VAT: 116.68 zł

Indeks: SEA S0756
Cena netto:

57.06 zł, z VAT: 70.18 zł

Indeks: SEA AK6124
Cena netto:

83.16 zł, z VAT: 102.29 zł

Indeks: SEA AK7178
Cena netto:

146.07 zł, z VAT: 179.66 zł

Indeks: SEA AK7177
Cena netto:

130.13 zł, z VAT: 160.06 zł

Indeks: SEA AK6125
Cena netto:

68.22 zł, z VAT: 83.91 zł

Indeks: SEA AK7940
Cena netto:

1,083.54 zł, z VAT: 1,332.76 zł

Indeks: SEA AK7941
Cena netto:

1,374.14 zł, z VAT: 1,690.19 zł

Indeks: SEA AK83452
Cena netto:

190.50 zł, z VAT: 234.31 zł
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• Tabliczka ostrzegawcza bezpieczeństwa 
do umieszczania kluczy pojazdów 
hybrydowych lub elektrycznych 
podczas wykonywania czynności 
serwisowych lub naprawczych.

• Ważne jest, aby kluczyki do 
pojazdu były zabezpieczone i 
znajdowały się z dala od pojazdu 
podczas prac serwisowych lub 
naprawczych.

• Papier 80 x 110 mm 
o gramaturze 400 g 
/ m2 z błyszczącym 
wykończeniem.

Hybrydowy / elektryczny brelok 
ostrzegawczy pojazdu

• Elektryczny znak 
ostrzegawczy 
zagrożenia,  
odpowiedni do użycia w 
strefie wyłączonej wokół 
pojazdu hybrydowego 
lub elektrycznego 
podczas napraw 
lub czynności 
serwisowych.

• Sztywny plastikowy 
znak ostrzegawczy 
o grubości 3 mm.

Znak ostrzegawczy wysokiego 
napięcia 200 x 300mm

• Niezbędny znak ostrzegawczy 
bezpieczeństwa do 
umieszczenia na pojeździe 
hybrydowym lub elektrycznym 
podczas wykonywania 
czynności serwisowych lub 
naprawczych.

• Papier A4 300gsm z 
błyszczącym wykończeniem.

• Zawiera plakietkę na nazwisko, 
aby wyraźnie określić, kto 
pracuje z pojazdem.

Znak ostrzegawczy pojazdu 
hybrydowego / elektrycznego

• Rękawice do wysokiego 
napięcia odpowiednie 
do stosowania w 
pojazdach hybrydowych 
i elektrycznych.

• Rękawice klasy 0 
odpowiednie do pracy w 
systemach do 1kV AC 
zgodnie z EN 60903.

Rękawice ochronne dla elektryków 1kV

• Słup ratowniczy  
wysokiego napięcia, 
odpowiedni do stosowania 
do 45 kV AC w suchych 
warunkach, zgodnie z EN 
50508.

• Dostarczany ze wspornikami 
do montażu na ścianie i 
instrukcją obsługi.

• Odpowiedni do 
pojazdów hybrydowych i 
elektrycznych.

• Długość: 1,79m.

Słup ratowniczy wysokiego napięcia

• Klasa 2 Izolacyjna mata  
podłogowa z kauczuku wysokiego napięcia.

• Niezbędny element wymagany do ochrony techników pojazdów 
przed ryzykiem porażenia prądem podczas pracy na pojazdach 
elektrycznych lub hybrydowych.

• Niezależnie przetestowane i 
certyfikowane jako zapewniające 
bezpieczną ochronę do 17kV AC 
zgodnie z BS EN 61111.

• Rozmiar: 1 x 1 metr.

Gumowa mata ochronna 
dla elektryków 1 x 1m

• Wykonane z hartowanej i 
odpuszczanej stali chromowo-
wanadowej.

• Każdy klucz jest w pełni izolowany 
zgodnie ze standardami VDE i EN 60900 
w celu ochrony przed porażeniem prądem 
do 1500 V DC i 1000 V AC.

• Zawartość: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
• Idealny dla techników pracujących w nowoczesnych 

pojazdach hybrydowych i elektrycznych  
(bezpieczna praca pod napięciem 1500 V DC).

• Nadaje się również dla elektryków i stolarzy  
(bezpieczna praca na 1000 V AC).

Zestaw izolowanych kluczy płaskich 
VDE, 7szt.

• Paczka zawiera:
• SEA HSC25M - Łańcuch bezpieczeństwa czerwony / biały 

25m x 6mm
• SEA RCC10 - zestaw plastikowych łączników łańcuchowych 

po 10 sztuk
• SEA RSH10 - Plastikowy łańcuch S-Hook Pack 10 sztuk
• SEA RWPB01 - czerwony / 

biały słupek z podstawą (x2)
• Idealny dla techników 

pracujących w 
nowoczesnych pojazdach 
hybrydowych i elektrycznych.

Zestaw do wydzielenia 
strefy - powiększający

• Paczka zawiera:
• SEA RWSBKIT - Czerwony / biały zestaw słupków i łańcucha 25m
• SEA HVSA4 - znak ostrzegawczy wysokiego napięcia 200 x 300 mm
• SEA HYBRIDSIGN - hybrydowy / elektryczny znak ostrzegawczy pojazdu (x2)
• SEA HYBRIDTAG - hybrydowy / elektryczny 

brelok ostrzegawczy pojazdu
• Idealny dla techników pracujących w 

nowoczesnych pojazdach hybrydowych i 
elektrycznych.

Zestaw do 
wydzielenia strefy

• Pneumatyczny tester rękawic używany 
do przeprowadzania próby ciśnieniowej 
dla elektryków w rękawicach 
wysokiego napięcia.

• Nadaje się do użycia z rękawiczkami 
SEA HVG1000VL.

Pneumatyczny tester 
rękawic

• Każdy element jest w pełni izolowany 
zgodnie ze standardami VDE i EN 
60900 w celu ochrony przed porażeniem 
prądem do 1500 V DC i 1000 V AC.

• Zawartość: nasadki; 8, 10, 12, 13, 14, 17,  
19 mm, grzechotka, przedłużka 125 mm.

• Idealny dla techników pracujących w 
nowoczesnych pojazdach hybrydowych i elektrycznych 
(bezpieczna praca pod napięciem 1500 V DC).

• Nadaje się również dla elektryków i stolarzy  
(bezpieczna praca na 1000 V AC).

Zestaw izolowanych nasadek VDE 
6-kątnych 3/8", 9 sztuk

Indeks: SEA AK7942
Cena netto:

587.13 zł, z VAT: 722.16 zł

Indeks: SEA AK63171
Cena netto:

346.58 zł, z VAT426.29 zł

Indeks: SEA HYBRIDTAG
Cena netto:

11.09 zł, z VAT: 13.64 zł

Indeks: SEA HVSA4
Cena netto:

62.22 zł, z VAT: 76.53 zł

Indeks: SEA HYBRIDSIGN
Cena netto:

19.87 zł, z VAT: 24.44 zł

Indeks: SEA HP55KECOMBO
Cena netto:

413.64 zł, z VAT: 508.78 zł

Indeks: SEA HP55K1COMBO
Cena netto:

585.05 zł, z VAT: 719.61 zł

Indeks: SEA GT117
Cena netto:

1,203.51 zł, z VAT: 1,480.32 zł

Indeks: SEA HVG1000VL
Cena netto:

437.75 zł, z VAT: 538.43 zł

Indeks: SEA HRP45
Cena netto:

941.63 zł, z VAT: 1,158.21 zł

Indeks: SEA HVM17K02
Cena netto:

389.54 zł, z VAT: 479.14 zł
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F F

Telefon nie jest 
dołączony.

FUNKCJE

Prosty i bezpieczny w użyciu 
bez długotrwałych problemów z 

przechowywaniem baterii.

Wszystkie urządzenia mogą być w pełni 
pobudzone w ciągu kilku minut. Wszystkie 

urządzenia mogą być w pełni pobudzone w 
ciągu kilku minut.

Innowacyjna technologia bez baterii 
wewnętrznej, więc nie trzeba czekać godzin, 
aż urządzenie naładuje się przed użyciem.

Lekki i kompaktowy dla łatwej obsługi i 
przechowywania, a jednocześnie zapewnia 
ten sam rezultat, co ciężkie, nieporęczne, 
odpowiedniki akumulatorów kwasowo-

ołowiowych.

A

Ref. Indeks. Napięcie Prąd szyczytowy / roboczy (EN) Cena netto: z VAT
A SEA E/START800 12V 800A/(400A) 793.18 zł 975.61 zł

B SEA E/START1100 12V 1100A/(550A) 960.27 zł 1,181.13 zł

C SEA E/START1600 12V 1600A/(800A) 1,210.67 zł 1,489.13 zł

D SEA E/START1224 12/24V 1000A(500A)/1600A(800A) 2,978.13 zł 3,663.10 zł

E SEA E/START3012 12V 3000A/(1500A) 2,578.73 zł 3,171.84 zł

F SEA E/START800HY 12V 800A/(400A) 875.95 zł 1,077.42 zł

C DB

F

E

F

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

Zintegrowany akumulator litowy do 
użytku przy napięciu akumulatora 

poniżej 5V.

Wyświetlacz cyfrowy wskazuje napięcie 
akumulatora, ładowanie kondensatora i usterki.

F (E/START800HY TYLKO)

Przedstawione produkty są dostępne w sieci dystrybucji Inter Cars S.A. Adresy oddziałów na www.intercars.com.pl Zdjęcia niektórych 
produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki i błędy w 

druku. Ceny są uzależnione od kursu EURO i mogą ulec zmianie. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie 
stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Centrum Logistycne Inter Cars SA
ul. Gdańska 15
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel.: 22/714 10 00. fax: 22/714 10 01

Dział Wyposażenia Warsztatów
tel. 22/714 17 98, 714 17 24
fax: 22/714 17 18

ic.diagnostyka@intercars.eu
wszystkodlawarsztatu.pl
intercars.com.pl

F

* Narzędzia TRX-STAR, TRX-TS i TRX-P są odpowiednie do napędzania odpowiednio łączników TORX® i TORX PLUS®. TORX® i TORX PLUS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acument Intellectual Properties, LLC.

Termin ważności broszury: 31.03.2020


