Pneuservis

Montáž pneumatik

›

Samolepící závaží

01
Zinkové lepicí tyčinky 45 g
Potah z umělé hmoty

02
Zinkové samolepící závaží 60 g ECO
ošetřen práškovou barvou

 č. zboží 9834-14-745

 č. zboží 9837-67-60

 Popis produktu
--Šířka: 19,0 mm
--Výška: 3,8 mm
--Rozdělení: 5 g + 10 g
--potah z umělé hmoty nárazuvzdorný

 Popis produktu
--Šířka: 19,0 mm
--Výška: 4,0 mm
--Rozdělení: 5 g

01

02

03
Zinková lepicí zatěžkávací role 5 kg
ošetřen práškovou barvou

04
Řezačka na lepicí zatěžkávací role
s upevněním na stěnu

 č. zboží 9836-15-700

 č. zboží 9836-5

 Popis produktu
--Nekonečné závaží s 1 000 segmenty po 5 gramech
(5 kg)
--potažené nárazuvzdornou umělou hmotou v šedivé
barvě
--Šířka: 19 mm
--Výška: 3,8 mm vč. lepicího pásku
--Materiál závaží: Zinek
--Lepicí pásek: Vysoce kvalitní dvojitá lepicí páska s
modrými vložkami
--Povlak: Vysoce kvalitní ošetření práškovou barvou /
upravený povrch, pozinkovaný
--Odolnost proti korozi: ≥ 250h v postřikovém solném
testu dle DIN EN ISO 9227

 Popis produktu
--Řezací přípravek pro lepicí tyčinky na roli
--Určení měřítka pro závaží s 5,0 g a 2,5 g
--jednoduchá obsluha nože
--Vyměnitelný nůž
--snadná montáž na stěnu (čelně či ze strany)
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Montáž pneumatik

›

Samolepící závaží

01
Ocelové samolepící závaží černé 60 g
potah z umělé hmoty nárazuvzdorný

02
Ocelové samolepící závaží 60 g ECO
potah z umělé hmoty nárazuvzdorný

 č. zboží 9834-97-60

 č. zboží 9834-397-60

 Popis produktu
- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 4,0 mm
- Rozdělení: 5 g
- potah z umělé hmoty nárazuvzdorný v
černé barvě
- Kvalita OEM

 Popis produktu
- Váha: 12 x 5g
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,7 mm vč. lepícího pásku
- Označení materiálu: Fe (železo)
- Oblast využití: téměř všechny ráfky z
lehkých kovů

01

ECO

 Popis produktu
- od 25 g s jedním vrubem
- od 45 g se dvěma vruby
- pro zjednodušení přizpůsobení tvaru rádiu ráfku
- Kvalita OEM

02

03
Ocelová lepicí zatěžkávací role 5 kg
ošetřen práškovou barvou

5

č. zboží hmotnost
9834-912-5
5g
9834-912-10
10 g
9834-912-15
15 g
9834-912-20
20 g
9834-912-25
25 g
9834-912-30
30 g

šířka x výška
15 mm x 3,8 mm
15 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm

č. zboží hmotnost
9834-912-35
35 g
9834-912-40
40 g
9834-912-45
45 g
9834-912-50
50 g
9834-912-55
55 g
9834-912-60
60 g

04

šířka x výška
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm
19 mm x 3,8 mm

05
Olovnaté lepicí tyčinky 40 g
pro motocykly

 č. zboží 9836-15-500
 Popis produktu
- Nekonečné závaží s 1 000 segmenty po 5 gramech
(5 kg)
- potažené nárazuvzdornou umělou hmotou v šedivé
barvě
- Materiál závaží: Ocel
- Výška: 3,5 mm vč. lepícího pásku
- Šířka: 19 mm
- Lepicí pásek: Vysoce kvalitní dvojitá lepicí páska s
modrými vložkami
- Povlak: Vysoce kvalitní ošetření práškovou barvou /
upravený povrch, pozinkovaný
- Odolnost proti korozi: ≥ 250h v postřikovém solném
testu dle DIN EN ISO 9227

04
Samolepící závaží
Potah z umělé hmoty

 č. zboží 9836-17-60
 Popis produktu
- Šířka: 10 mm
- Výška: 4,7 mm vč. lepícího pásku
- Rozdělení: 8 x 5 g
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Montáž pneumatik

›

Vyvažovací závaží

01
univerzální narážecí závaží
pro ocelové rávky,
práškováno

01

 Popis produktu
--OEM-kvalita
č. zboží
9836-1-5
9836-1-10
9836-1-15
9836-1-20
9836-1-25
9836-1-30

hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g

č. zboží
9836-1-35
9836-1-40
9836-1-45
9836-1-50
9836-1-55
9836-1-60

03
Vyvažovací závaží s perkem
(2 dílné)Typ 75
pro ocelové a hliníkové ráfky vozů Mercedes

č. zboží
9834-75-5
9834-75-10
9834-75-15
9834-75-20
9834-75-25
9834-75-30
9834-75-35

hmotnost
35 g
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g

hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g
35 g

03

č. zboží
9834-75-40
9834-75-45
9834-75-50
9834-75-55
9834-75-60
9834-75-001
9834-75-002

04
univerzální narážecí závaží ECO
pro ocelové ráfky, s povrchovou úpravou

hmotnost
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g
pro hliníkové ráfky
pro ocelové disky

ECO
04

02
univerzální narážecí závaží
pro ráfky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou
 Popis produktu
--OEM-kvalita
č. zboží
9836-3-5
9836-3-10
9836-3-15
9836-3-20
9836-3-25

02

hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g

č. zboží
9836-3-30
9836-3-35
9836-3-40
9836-3-45
9836-3-50

hmotnost
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g

č. zboží
9837-5-5
9837-5-10
9837-5-15
9837-5-20
9837-5-25

05
univerzální narážecí závaží ECO
pro hliníkové disky,
prášková úprava

č. zboží
9837-5-30
9837-5-35
9837-5-40
9837-5-45
9837-5-50

hmotnost
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g

ECO
05

č. zboží
9837-3-5
9837-3-10
9837-3-15
9837-3-20
9837-3-25
7

hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g

hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g

č. zboží
9837-3-30
9837-3-35
9837-3-40
9837-3-45
9837-3-50

hmotnost
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g
8

Montáž pneumatik

›

Ventily

01
pryžový ventilek

č. zboží

Celková délka
(bez víčka)
33 mm
43 mm
48 mm
61 mm
43 mm
48 mm
61 mm

9879-412
9879-413
9879-414
9879-418
9879-413-4
9879-414-4
9879-418-4

provedení
Aligátor kvalita OEM
Aligátor kvalita OEM
Aligátor kvalita OEM
Aligátor kvalita OEM
ECO
ECO
ECO

05
Ventil do kamionů
Aligátor, CVV

06
Speciální ventil Ford
Gumový ventil

 č. zboží. 9879-530-40
 40 mm

 č. zboží 9879-414-2
 Popis produktu
--Ráfkový ventil Snap-In
--Délka ventilu: 56,6 mm
--Tloušťka ráfku: 1,8 mm - 4 mm

 č. zboží. 9879-530-47
 47 mm
01

 č. zboží. 9879-530-60
 60 mm

05

02
Kovový ventilek
pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým tlakem v pneumatikách

07
Prodloužení ventilku

 č. zboží 9879-44
 Popis produktu
--Materiál: poniklovaná mosaz
--Otevírací tlak: 3 bar +/- 25%
--Pracovní tlak: < 20 bar
--Záběrový moment 25 - 30 Ncm

 č. zboží. 9879-71
 19 mm
 č. zboží. 9879-73
 38 mm

02

celková délka
(bez čepičky)
40 mm
47 mm

9879-413-40
9879-414-47

08
Vložka do ventilů
krátké provedení

 č. zboží. 9879-70
 13 mm

 Popis produktu
--zatížitelný tlakem do 14 barů
--Velikost klíče 11
--Vysokoteplotní těsnění pro extrémní
teploty nad +150°C
č. zboží

06

rozměr klíče
11 mm
11 mm

08

07

03
Kovový ventilek

č. zboží
9879-563
9879-563-1

provedení
43 mm
s vyšší maticí

rozměr klíče
14 mm
11 mm

03

04
Hliníkový ventil

09
čepička ventilku
kov

10
čepička ventilku
kov

11
čepička ventilku
plastová

č. zboží
9879-563-2

 č. zboží 9879-46

 č. zboží 9879-47

 Popis produktu
--zabraňuje korozi na závitu
ventilu

 Popis produktu
--zabraňuje korozi na závitu
ventilu
--z poniklované mosazi s
těsněním
--se zařízením na vyšroubování
vložky ventilu

 č. zboží. 9879-45
 černá

provedení
s vysokou matkou, černá 11 mm

04
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9

10

 č. zboží. 9879-48
 červená
 č. zboží. 9879-49
 zelená s těsněním
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Montáž pneumatik

›

Příslušenství / pneumatiky
02
Pytle na pneumatiky
100 útržků
 č. zboží. 7875-906
 700 x 260 x 1.000 mm
 č. zboží. 7875-909
 700 x 500 x 1.200 mm

02

03
Šroubovací nástroj
pro všechny dostupné ventilky

01
Pasta na montáž pneumatik
TAP

 č. zboží 9879-54-00

 č. zboží. 2894-455
 obsah: 5 kg, barva: černá
 bal.: 1

 Popis produktu
--Záběrový moment: cca 25-30 Nm

03

 č. zboží. 2894-457
 obsah: 5 kg, barva: bílá
 bal.: 1
 Popis produktu
--vhodná pro pneumatiky Run Flat
--nemrznoucí
--rychleschnoucí, aby pneumatika nemohla
sklouznout z ráfku
--výtečná odvětrávací vlastnost
--vysoká kluzkost
--biologicky odbouratelná
--bez nebezpečí alergických
reakcí pro montéry

04
Odstraňovač lepidla závaží
plastová
 č. zboží 8715-64-80

05
Nástroj k vytahování ventilků
Umělohmotné opláštění

Štětec na pastu pro montáž
pneumatik
 č. zboží 4693-080-0
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04

 č. zboží 9879-54-041
01

 Popis produktu
--Délka: 290 mm

05
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Montáž pneumatik

›

Příslušenství / pneumatiky

01
křída na pneumatiky

02
Plastový držák křídy

 č. zboží. 9879-91-3
 bílá

 č. zboží 9879-91-5

06
Ruční měřák tlaku
pro osobní & nákladní auta, cejchovaný
 č. zboží 9879-54-05

 č. zboží. 9879-91-4
 žlutá

01

02

03
Hadice s rychlospojkou
s hadicí 18 x 1,5 mm

04
Hadicový nástavec
pro ruční tlakoměr pneumatik

 č. zboží 9879-54-08

 č. zboží 9879-54-06
 Popis produktu
--pro vnitřní průměr hadice 6 mm
--Celková délka cca 40 mm
--Průměr na vstupní straně ventilu cca 18 mm

03

 Popis produktu
--Cejchovaný (na dva roky od data na razítku)
--Plnicí tlak: max. 12 bar
--pro osobní/nákladní auta
--Gumová ochranná čepička chrání mechaniku před
nárazy zvnějšku
--Bezpečnostní ochrana před předtlakem
--snadno odečitatelná
--konstrukce s optimalizovanou váhou
--integrovaná ochrana před zlomením stabilizuje
plnicí hadici u výstupu
--500 mm dlouhá plnicí hadice pro těžko přístupné
ventily
--se závěsným okem
--ergonomická konstrukce
--Obsluha jednou páčkou
--Připuštění PTB
--Kontrola tlaku vzduchu je možná i bez přítoku tlaku

06

07
Ruční měřák tlaku
s digitálním ukazatelem, cejchovaná

04

 č. zboží 9879-54-04

05
Nástavec pro čerpací stanice
pro ruční tlakoměr pneumatik
 č. zboží 9879-54-07
 Popis produktu
--pro vnitřní průměr hadice 7 mm
--Průměr přípojky 8 mm
--Délka cca 355

05

13

07

 Popis produktu
--cejchovaná
--Připuštění PTB
--moderní, lehká, nárazuvzdorná konstrukce
--jasný a snadno čitelný displej
--Design jednostupňového ventilu zvyšuje rychlost
plnění a upouštění
--Varování před přetlakem, pokud je překročen tlak
12 bar/174 PSI/1.200 kPa
--Výstražná kontrolka pro slabé baterie
--Připojovací závit: 1/4“ IG
--Délka plnicí hadice: 180 cm
--maximální vstupní tlak: 15 bar
--max. doba plnění: 910 i/min
--Rozsah plnění: 0 - 12 bar
--Baterie Art. č.3722-32 CR 2450
--Životnost baterie: až 950 h
--software závislý na systému zvyšuje přesnost,
jemnost měření a eliminuje možnost chybného
odečtení
14

Montáž pneumatik

›

Matice kola / čepy kola / Tyron

01

01
Matice kol Ford
OE č. 1007487, 6040307, 1447852M12 x 1,5
pozinkování jakost 8, velikost klíče 19
 č. zboží. 6395-12-15

02

02
Matice kol Mazda
Mazda, Mitsubishi, Toyota OE č. Mazda
0603-26-161 OE č. Mitsubishi MA103087 OE č.
Toyota 90942-01001-83M12 x 1,5 žlutá pasivování
jakost 8, velikost klíče 21
 č. zboží. 6395-012-15
05
Sada pro opravu pneumatik do 210 km/h
Tyron 6 mm

OE č. 1470843M12 x 1,5
pozinkování jakost 10, velikost klíče
19

 č. zboží 9879-970

 č. zboží. 6395-12-151

 Popis produktu
--Zátky 100% samovulkanizační
--zátky obstály ve všech testech životnosti a v
testech vysoké rychlosti s přetížením podle
standardů kontroly TÜV
--díky nejmodernější technologii vysoká pevnost
v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových
pásech
--použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
--pro veškeré bezdušové pneumatiky osobních aut a
dodávek
--pro pneumatiky do 210 km/h včetně!
03

--Obsah sady:
--50 x 6mm záplat (č. výrobku 9879-972 - náhradní
balení)
--1 x zaváděcí šídlo (č. výrobku 9879-976)
--1 x t-rukojeť (č. výrobku 9879-975)
--1 x předvpichovač (č. výrobku 9879-978)
--1 x vulkanizační masa 25ml (č. výrobku 9879-980)
--1 x tekutá záplata 50ml (č. výrobku 9879-979)
--1 x škrabačka
--1 x inbusový klíč

04

03
Šrouby kol Renault
Renault OE č. 8200030701M12 x 1,5 x 23 modrá
pozinkování jakost 10.9 velikost klíče 19

04
šroub kol Audi / VW
Volkswagen / Audi OE č. 8D0 601 139 DM14 x 1,5 x
25,5 geomet. černá jakost 8.8 velikost klíče 17

 č. zboží. 6395-512-15

 č. zboží. 6395-214-15

05
15
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Montáž pneumatik

›

Záplatovací sada Tyron

01
Náhradní balení pro H pneumatiky
Tyron 6 mm do 210 km/h

03
Systém pro opravu pneumatik
Tyrex Starter set

 č. zboží 9879-972

 č. zboží 9879-921

 Popis produktu
- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v
testech vysoké rychlosti s přetížením podle
standardů TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost
v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových
pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro veškeré bezdušové pneumatiky
osobních aut a dodávek
- pro pneumatiky do 210 km/h včetně!
- obsah:
- 50 x 6mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml

 Popis produktu
- záplaty ve tvaru hřibu, vhodné pro radiální a
diagonální pneumatiky
- připuštěné pro rychlostní třídu V
- Zpracování pouze v kombinaci s vulkanizační
hmotou (č. zboží 9879-94-250)
- Obsah sady:
- 20 x 3mm záplat
- 15 x 6mm záplat
- 1 x 3mm fréza
- 1 x 6mm fréza
- 5 x vulkanizační masa 15 g tuba
01

03

02
Náhradní balení pro V pneumatiky
Tyron 3 mm do 210 km/h
 č. zboží 9879-973
 Popis produktu
- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v
testech vysoké rychlosti s přetížením podle
standardů TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost
v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových
pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechny bezdušové pneumatiky
nákladních aut a motocyklů
- pro pneumatiky do 270 km/h včetně!
- obsah:
- 50 x 3mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml
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04
Speciální frézka na pryž
ke zdrsnění vnitřní plochy
pneumatik

05
Rolovač
pro sondy pneumatik
 č. zboží 9879-91-2

 č. zboží 9879-91-1

02

04

05
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Montáž pneumatik

›

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
02
Mobilní multiznačkový diagnostický přístroj
mit 5,0“ TFT-LCD dotykovou obrazovku
 č. zboží 9879-100-002
 Popis produktu
--Mobilní multiznačkový diagnostický přístroj s 5,0“
TFT-LCD dotykovou obrazovku
--Bezdrátové použití díky integrovaným modulům pro
WiFi a Bluetooth®
--Diagnostické rozhraní Bluetooth® s konektorem
EOBD
--Rozšíření TPS pro čtení, kopírování a programování
čidel TPMS
--Multiznačkový diagnostický software „IDC4a FAST
FIT“ pro servisní práce na vozidle:
--Nastavení podvozku
--Výměna brzdového obložení
--Instalace čidla pro řídící úhel
--Resetování hlášení o údržbě
--Změna jazyka na palubních zařízeních
--Naučení baterií ve vozidle
--Nastavení xenonových světlometů
--Možné rozšíření na kompletní diagnózu osobních
aut TEXA!

--Rozsah dodávky:
--AXONE S
--TEXA IDC4a – TPS
--TEXA IDC4a – FAST FIT
--TEXA TPMS Repair APP
--NAVIGATOR Nano S
--TPS-KEY
--Zástrčka USB
--Kabel USB
--Návod k použití

01
Diagnostický přístroj
TEXA TPS Standard
 č. zboží 9879-100-001
 Popis produktu
--rychlé čtení ID čidel a příslušných parametrů
--kopírování ID čidel
--zapisování nakopírovaných či manuálně zadaných
ID čidel
--umožňuje použití bezplatné počítačové
aplikace TPMS-Repair, Axone 4 a Axone 4
Mini (předpokladem je IDC4 CAR a anténa pro
Bluetooth® na počítači)
--Rozsah dodávky:
--Ruční přístroj TPS
--Zástrčka USB
--Kabel USB
--Návod k použití

19
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Montáž pneumatik

›

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

01
Startovní sada TPS Standard
Diagnostický přístroj s příslušenstvím

03
Senzorický ventil
RS3 434MHz Ball-Joint

04
Hliníkový ventil RDKS
s konstrukcí kuličkové kaloty

 č. zboží 9879-100-1

 č. zboží 9879-100-101

 Popis produktu
V této startovní sadě se nachází ruční přístroj pro
obzvlášť rychlé čtení, kopírování a programování
čidel TPMS, hliníkových ventilů a čidla RS3 434MHz
Ball-Joint, které mohou být použity v téměř všech
ocelových a hliníkových kolech nacházejících se na
trhu.

 Popis produktu
--Upevnění: Kuličková kalota
--Frekvence: 434 MHz
--Barevné označení: modré těsnění
--Čidlo váha: 18 g
--Nastavitelný úhel: 12° do 40°
--Záběrový moment matky: 3,3 Nm/29 inch lbs
--Záběrový moment šroubu: 3,3 Nm/29 inch lbs

 č. zboží. 9879-100-201
 Barva: stříbro, nejmenší objednatelné
množství: 12

--obsah:
--1x TEXA TPS Standard (Art. č. 9879-100-001)
--4x čidlo RS3 434MHz Ball-Joint
(Art. č. 9879-100-101)
--4x osobní auto ventil RDKS 43LMS stříbro
(Art. č. 9879-100-201)

 č. zboží. 9879-100-202
 Barva: černá, nejmenší objednatelné
množství: 12
 Popis produktu
--Ventil typ: Šroubovací ventil
--Upevnění: Kuličková kalota
--Délka: 43 mm
--Otvor ventilu: Ø 11,3+0,4mm
--Barva: stříbro exolované

04
03
01

02
Startovní sada AXONE S TPS
Diagnostický přístroj s příslušenstvím

05
Gumový ventil
Snap-In

06
Senzorický ventil
Snap-In

 č. zboží 9879-100-2

 č. zboží 9879-100-203

 č. zboží 9879-100-102

 Popis produktu
V této startovní sadě se nachází multiznačkový diagnostický přístroj s rozšířením TPMS pro rychlé čtení,
kopírování a programování čidel TPMS, hliníkových
ventilů a čidla RS3 434MHz Ball-Joint, které mohou
být použity v téměř všech ocelových a hliníkových kolech nacházejících se na trhu.

 Popis produktu
--Ventil typ: Snap-In
--Upevnění: Zacvakávací kolík
--Délka: TR413
--Průměr otvoru ventilu: 11,3+0,4 mm
--Úhel ventilu: 20°
--max. nejvyšší rychlost: 210 km/h

 Popis produktu
--Upevnění: Zacvakávací kolík
--Frekvence: 434 MHz
--Barevné označení: modré těsnění
--Čidlo váha: 16 g

--obsah:
--1x TEXA AXONE S TPS (Art. č. 9879-100-002)
--4x čidlo RS3 434MHz Ball-Joint
(Art. č. 9879-100-101)
--4x osobní auto ventil RDKS 43LMS stříbro
(Art. č. 9879-100-201)
02
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05 Gummiventil RDKS

Snap-In

06

Sensor RS4 434MHz
Snap-In
22

NFZ

Montáž pneumatik

›

Záplatovací sada Tyron

02
Náhradní balení pro opravnou sadu Tyron
Tyron
 č. zboží 9879-974
 Popis produktu
- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v
testech vysoké rychlosti s přetížením podle
standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost
v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových
pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechny pneumatiky nákladních aut
- obsah:
- 25 x 6mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml

01
sada na opravu pneumatik
Tyron pro nákladní auta
 č. zboží 9879-971
 Popis produktu
- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v
testech vysoké rychlosti s přetížením podle
standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost
v trhu a ve střihu v pneumatikách a ocelových
pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechna nákladní auta

- Obsah sady:
- 25 x 6mm záplat
(č. výrobku 9879-974 - náhradní balení)
- 1 x zaváděcí šídlo (č. výrobku 9879-976)
- 1 x t-rukojeť (č. výrobku 9879-975)
- 1 x předvpichovač (č. výrobku 9879-978)
- 1 x vulkanizační masa 25ml (č. výrobku 9879-980)
- 1 x tekutá záplata 50ml (č. výrobku 9879-979)
- 1 x škrabačka
- 1 x inbusový klíč

02

03
Předpichovač
 č. zboží 9879-978

03

04
T- držadlo

05
Vpichovací jehla
Doplňovací balení

 č. zboží 9879-975

 č. zboží 9879-976

01
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Montáž pneumatik

›

Tyrex

02
Sondy pneumatik
Ø 10 mm, nejmenší objednatelné
množství: 10

03
Sondy pro pneumatiky
Ø 4,5 mm, nejmenší objednatelné
množství: 10

 č. zboží 9879-92-10

 č. zboží 9879-92-04

01

04
Fréza kompletní
10 mm

05
Rolovač
pro sondy pneumatik

 č. zboží 9879-93-10

 č. zboží 9879-91-2

02

06
Speciální frézka na pryž
ke zdrsnění vnitřní plochy
pneumatik
 č. zboží 9879-91-1

04
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Montáž pneumatik

›

Vyvažovací a vytloukací závaží nákladní vozy / ventily

01

02

05

01
ventilek
pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů, rovné
provedení

02
ventilek
pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů,
jedenkrát ohnuté 27°

 č. zboží. 9879-800-41
 9,7 x 41 mm

 č. zboží. 9879-800-70
 9,7 x 70 mm

03

03
Kovový ventilek
pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým
tlakem v pneumatikách
 č. zboží. 9879-413-40
 40 mm
 č. zboží. 9879-414-47
 47 mm
 Popis produktu
--zatížitelný tlakem do 14 barů
--Velikost klíče 11
--Vysokoteplotní těsnění pro extrémní teploty nad
+150°C

05
Vyvažovací závaží pro ráfky se strmou patkou
olovo, od 22,5” x 6,75” do 26 palce

06
Vytloukací závaží pro ráfky s šikmými rameny
Olovo, od 22,5” x 6,75” po 26,50” x 12,00”

č. zboží
hmotnost
9836-32-50
50 g
9836-32-75
75 g
9836-32-100
100 g
9836-32-150
150 g
9836-32-200
200 g

č. zboží
hmotnost
9836-32-75
75 g
9836-32-50
50 g
9836-32-100
100 g
9836-32-150
150 g
9836-32-200
200 g

č. zboží
hmotnost
9836-32-250
250 g
9836-32-300
300 g
9836-32-350
350 g
9836-32-400
400 g

č. zboží
hmotnost
9836-32-250
250 g
9836-32-300
300 g
9836-32-350
350 g
9836-32-400
400 g

04

04
Ventil do kamionů
Aligátor, CVV

07
Prodloužení ventilku
Air-Flexx, ocel, flexibilní

08
Prodloužení ventilku
Umělá hmota, pevný

 č. zboží. 9879-530-40
 40 mm

 č. zboží. 9879-700-145
 145 mm

 č. zboží. 9879-74
 115 mm

 č. zboží. 9879-530-47
 47 mm

 č. zboží. 9879-700-185
 185 mm

 č. zboží. 9879-75
 150 mm

 č. zboží. 9879-530-60
 60 mm

 č. zboží. 9879-700-215
 215 mm

 č. zboží. 9879-76
 170 mm

09
Prodlužovací čepička s
těsněním
Zpětný ventil
 č. zboží 9879-66
 Popis produktu
--při plnění či kontrole tlak není
nutné odšroubování
--odolný proti nečistotě a vodě
--zabraňuje ztrátě tlaku i při
poškozené či znečištěné vnitřní
části ventilu
--vhodný na každý standardní
ventil

 Popis produktu
--bezpečné utěsnění v ráfku
--snadná montáž
--bezproblémová demontáž bez speciálního nářadí
--nedochází k poškození ráfku při demontáži
--vysoká zatížitelnost tlakem
07
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