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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ścigacze

Wykonanie: Dwuramienny, z pokrętłem przetyczkowym. Kuty matrycowo. Z odpornymi, wąskimi
i samoczynnie centrowanymi ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. 
Z automatycznym ustawianiem uchwytu, obrotowym centrującym czubkiem i ulepszoną, 
specjalnie, powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych właściwościach ślizgowych.
Poręczny, zajmujący mało miejsca model.

Zastosowanie: Szczególnie do małych silników elektrycznych, zacisków akumulatora, małych
łożysk etc., elektryki samochodowej, w zakładach elektrycznych, do urządzeń powietrza
sprężonego.

0060 43-1 60 50

nr model 6901 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze dwuramienne mini – model 43

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Z wysoce wytrzymałymi, samocentrującymi
się ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. Z automatycznym ustawianiem
uchwytu, obrotowym centrującym czubkiem i ulepszoną, specjalnie, powlekaną śruba dociskową
o szczególnie dobrych właściwościach ślizgowych. Wytrzymały model.

Zastosowanie: Szczególnie do ściągania mocno osadzonych kół zębatych, zębników, łożysk 
kulkowych.

0100 44-1 100 100
0120 44-2 120 120
0160 44-3 160 160
0250 44-4 250 200
0300 44-5 300 250

nr model 6902 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze dwuramienne

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Z wysoce wytrzymałymi, samocen-
trującymi się i ruchomymi ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. 
Z automatycznym ustawianiem uchwytu, z ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową
o szczególnie dobrych właściwościach ślizgowych. Wytrzymały, uniwersalny model.

41-0 Szczególnie odporny model z wrzecionem 6-kątnym
41-1 Mały, poręczny model z uchwytem poprzecznym
41-2 Mały, poręczny model z uchwytem poprzecznym
41-3 Mały model z wrzecionem i końcówką 6-kątną
41-4 Szczególnie odporny model, z wrzecionem i końcówką 6-kątną
41-5 Szczególnie odporny model, z wrzecionem i końcówką 6-kątną

Zastosowanie: Do ściągania kół zębatych, zębników, łożysk. Do pracy w trudno dostępnych
miejscach. Zastosowanie wraz z ściągaczem do tulejek rozprężnych.

0060 41-0 60 40
0065 41-1 65 65
0080 41-2 80 80
0090 41-3 90 120
0130 41-4 130 160
0180 41-5 180 200

nr model 6903 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze dwuramienne

6903 0060

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Z jednoczęściowymi, samocentrującymi,
ślizgowymi i zawsze równoległymi oraz przekładanymi ramionami ze stali chromowo-wana-
dowej hartowanej w oleju, z ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie
dobrych właściwościach ślizgowych. Solidny i mocny model.

Zastosowanie: Uniwersalny, poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściągacz
wewnętrzny lub zewnętrzny.

0090 90 100
0120 120 100
0160 160 150
0201 200 150
0250 250 200
0350 350 200

nr rozpiętość szczęk 6904 głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze dwuramienne z szybką regulacją – model 20 plus

6903 0080

29,80
(562)

35,40
55,40
85,70

112,00
147,00

(562)

21,70
21,70
25,30
48,50
50,00
75,00
(562)

34,40
38,60
61,40
68,10
90,70

124,50
(563)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ścigacze

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Z jednoczęściowymi, samocentrującymi,
ślizgowymi i zawsze równoległymi oraz przekładanymi ramionami. Ramiona ze stali 
chromowo-wanadowej hartowane w oleju z ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o
szczególnie dobrych właściwościach ślizgowych. Model 20-5 z regulacją rozpiętości szczęk.
Odporny model.

Zastosowanie: Poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściągacz wewnętrzny i
zewnętrzny. 

0090 20-1 90 100
0120 20-10 120 100
0160 20-2 160 150
0200 20-20 200 150
0250 20-3 250 200
0350 20-30 350 200
0520 20-4 520 200
0650 20-40 650 300
0750 20-5 750 400–700

nr model 6905 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze dwuramienne z szybką regulacją – model 20 plus

Wykonanie: Dwuramienny, ze stali specjalnej. Ze ślizgowymi i zawsze równoległymi oraz 
wąskimi, przekładanymi ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju i 
ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych właściwościach 
ślizgowych. Wytrzymały model.

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

0090 20-1-S 90 100
0120 20-10-S 120 100
0160 20-2-S 160 150
0200 20-20-S 200 150
0250 20-3-S 250 200

nr model 6891 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze dwuramienne, z wąskimi ramionami

Wykonanie: Dwuramienny, z szybką możliwością przestawienia ramion, kute matrycowo. 
Ze ślizgowymi, samocentrującymi, zawsze równoległymi, przekładanymi ramionami ze 
stali wanadowo-chromowej hartowanej w oleju. Z automatyczną regulacją uchwytu, z obrotowym,
centrującym czubkiem i ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych
właściwościach ślizgowych. Wytrzymały model.

Zastosowanie: Poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściagacz wewnętrzny 
i zewnętrzny. Do szybkiego ściągania i przesuwania bez używania kluczy.

0090 20-1+ 90 100
0120 20-10+ 120 100
0160 20-2+ 160 150
0200 20-20+ 200 150
0250 20-3+ 250 200
0350 20-30+ 350 200

nr model 6906 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze dwuramienne z szybką regulacją

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Z samoczynnym napinaniem i 
ryglowaniem. Ramiona samocentrujące z hartowanej w oleju stali chromowo-wanadowej. 
Z automatyczną regulacją uchwytu i ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o 
szczególnie dobrych właściwościach ślizgowyc. Wygodny model.

Zastosowanie: Wąska konstrukcja ściągacza umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

0150 482-3 150 150

nr model 6907 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Samozaciskowe ściągacze dwuramienne Autogrip

55,40
59,80

104,50
113,50
191,50
209,00
318,00
578,00

1.220,00
(562)

72,10
76,50

135,50
144,50
243,00

(562)

62,90
69,80

118,50
132,50
215,50
233,00

(562)

83,30
(562)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ścigacze

Wykonanie: Dwuramienny, ramiona kute matrycowo. Samonapinające się pazury na końcu
ramion wykonane ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju, które poprzez 
haczykowate zakończenia w sposób nierozerwalny przytwierdzają się do ściąganej części. 
Z bardzo dużą rozpiętością szczęk, która może być ustawina indywidulanie. Obrotowy czubek
centrujący i ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych
właściwościach ślizgowych.

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Do ściągania łożysk tocznych,
pierścieni itp.

0100 14-01 6–100 85 11 9,5 3,5 2,5
0140 14-03 15–140 160 12 11,0 3,5 3,9
1100 14-1 6–100 85 21 9,5 3,5 2,5
1140 14-2 10–140 125 29 11,0 3,5 3,9
1141 14-3 15–140 160 29 11,0 3,5 3,9

nr model 6908 rozpiętość głębokość wymiar A wymiar B wymiar C wymiar D
zam. szczęk mocowania

mm mm mm mm mm mm

Ściągacze przestawne

Wykonanie: Z uchwytem poprzecznym, ramiona kute matrycowo. Z bocznym ściskiem i 
ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. Obrotowy, samocentrujący 
czubek i ulepszoną, specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych 
właściwościach ślizgowych.

Zastosowanie: Do ściągania łożysk tocznych, pierścieni, itp.

0050 204-0 50 70
0090 204-02 90 100

nr model 6909 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze do łożysk

Wykonanie: Ścisk boczny, kute matrycowo. Z bocznym ściskiem i ramionami ze stali 
chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. Obrotowy, samocentrujący czubek i ulepszoną,
specjalnie powlekaną śruba dociskową o szczególnie dobrych właściwościach ślizgowych.

Zastosowanie: Do ściągania kół zębatych, drążków kierowniczych, zębników.

0080 204-1 80 90
0100 204-2 90 100
0150 204-3 150 140

nr model 6910 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze do dźwigni drążka kierowniczego

Wykonanie: Ściagacz ze specjalnej stali. Z ruchomymi ramionami. Im więkasza siła 
potrzebna do ściągnięcia części, tym mocniej chytana jest ściągana część. Szczególnie
wąskie ramiona, ułatwiają lepsze chwytanie.

Zastosowanie: Do ściągania wirników wentylatora.

0200 202-S 200 200
0200 202-S 200 200

nr model 6892 6893 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściagacz do wirników wentylatora

Dwuramienny

6892

6892
Trójramienny.6893

6893

98,00
147,00

85,70
110,50
120,00

(562)

76,00
117,50

(562)

85,70
98,00

159,00
(562)

69,50
–

(562)

–
92,80
(562)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ścigacze

Wykonanie: Ściągacz, ramiona kute matrycowo. Z bocznym ściskiem ze stali chromowo-
wanadowej hartowanej w oleju, ze stożkowymi pazurami po jednej stronie i normalnymi po
drugiej. Śruba dociskowa z kłem centrującym powlekana specjalnie.

Zastosowanie: Do stosowania w trudno dostępnych miejscach pracy. Poprzez stożkowe 
pazury służy on do oddzielania ściśle przylegających elementów, do luzowania łożysk osiowych,
pierścieni i zębników.

0090 210-1 95 170
0135 210-2 135 270
0150 210-3 150 325

nr model 6911 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacz z bocznym ściskiem

Wykonanie: Trzy ramiona, kute matrycowo. Z wysoce wytrzymałymi samocentrującymi się
ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. Z wspornikiem z automatycznie
szybkim mocowaniem. Śruba dociskowa powlekana specjalnie. Wytrzymały model.

Zastosowanie: W szczególności do ściągania mocno osadzonych kół zębatych, zębników, łożysk
kulkowych.

0101 45-1 100 100
0120 45-2 120 120
0160 45-3 160 160
0250 45-4 250 200
0300 45-5 300 250
0375 45-6 375 275

nr model 6912 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze trójramienne

Wykonanie: Ściagacz hydrauliczny ze specjalnej stali. Z wrzecionem hydraulicznym. Idealny do
oddzielania ściśle przylegających elementów. Im więkasza siła potrzebna do ściągnięcia części,
tym mocniej chytana jest ściągana część.

Zastosowanie: Do oddzielania i luzowania łożysk osiowych, pierścieni, zębnikówn i podobne.

0400 206-2-B 400 400

nr model 6894 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacz hydrauliczny trójramienny

Wykonanie: Trzy ramiona, kute matrycowo. Z wysoce wytrzymałymi, samocentrującymi się
i ruchomymi ramionami ze stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju. Z automatycznym
ustawianiem uchwytu, śruba dociskowa powlekana specjalnie. Solidny, mocny i uniwersalny
model.

Zastosowanie: Do kół pasowych, kół zębatych, łożysk kulkowych.

0060 42-0 60 40
0065 42-1 65 65
0080 42-2 80 80
0090 42-3 90 120
0130 42-4 130 160
0180 42-5 180 200

nr model 6913 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze trójramienne

364,50
(562)

143,50
179,00
205,00

(562)

50,50
75,40

112,50
159,00
198,00
344,50

(562)

28,60
28,90
34,80
66,30
65,00

100,00
(562)* Z T-końcówką.



0375 11-0-A 375 200
0520 11-1-A 520 200
0650 11-2-A 650 200

nr model 6916 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

520,00
706,00
741,00

(562)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ścigacze

Wykonanie: Trzy ramiona z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej hartowanej w oleju, 
śruba radełkowana, powlekana specjalnie. Naprowadzanie i centrowanie łap następuje 
samoczynnie. Wytrzymały, mocny model.

Zastosowanie: Uniwersalny, poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściągacz
wewnętrzny lub zewnętrzny.

0090 90 100
0120 120 100
0160 160 150
0200 200 150

nr rozpiętość szczęk 6914 głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze trójramienne

Wykonanie: Trzy ramiona z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej, hartowanej w oleju, 
śruba dociskowa powlekana specjalnie, z automatycznym szybkim mocowaniem. 
Naprowadzanie i centrowanie łap następuje samoczynnie. Wytrzymały, mocny model.

Zastosowanie: Uniwersalny, poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściągacz
wewnętrzny lub zewnętrzny.

0090 30-1 90 100
0120 30-10 120 100
0160 30-2 160 150
0200 30-20 200 150

nr model 6915 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Uniwersalne ściągacze trójramienne

Wykonanie: Trzy ramiona, regulacja rozwartości za pomocą klucza, kute matrycowo. 
Ramiona jednoczęściowe z hartowanej w oleju stali chromowo-wanadowej. Z automatycznym
ustawianiem uchwytu, śruba dociskowa powlekana specjalnie. Wytrzymały model.

Zastosowanie: Do ściągania łożysk, kół zębatych, kół pasowych.

0100 12-1 100 100
0150 12-2 150 125
0200 12-3 200 165
0250 12-4 250 225
0350 12-5 350 275

nr model 6917 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Ściągacze trójramienne

52,00
79,90
98,60

155,50
(563)

82,80
89,30

158,00
173,00

(562)

91,60
134,50
196,00
454,00

1.177,00
(562)

Wykonanie: Trzy ramiona z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej, hartowanej w oleju, 
śruba dociskowa powlekana specjalnie, z masywną, wytrzymałą trawersą, z automatycznym
szybkim mocowaniem. Naprowadzanie i centrowanie łap następuje samoczynnie. 
Wytrzymały, ekstramocny model.

Zastosowanie: Uniwersalny, poprzez przełożenie ramion może być stosowany jako ściągacz
wewnętrzny lub zewnętrzny.

Ściągacze trójramienne
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ścigacze

Wykonanie: Trzy ramiona z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej, hartowanej w oleju, 
śruba dociskowa powlekana specjalnie, z samoczynnym ryglowaniem i centrowaniem.
Poprzez samozaciskowe osadzanie ramion wzrost siły zacisku jest proporcjonalny do siły ściągania.

Zastosowanie: Wąska konstrukcja ściągacza umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

0150 483-3 150 150

nr model 6918 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Samozaciskowe ściągacze trójramienne „Autogrip”

Wykonanie: Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2 i 3-ramiennych z wąskimi ramionami i różną
głębokością mocowania. Zestaw w metalowej kasecie
1 trawers dwuramienny, rozpiętość szczęk 120 mm
1 trawers trójramienny, rozpiętość szczęk 130 mm
1 śruba zmienna do ściagaczy, długość 160 mm rozwartość klucza 13 mm
1 śruba zmienna do ściagaczy, długość 250 mm rozwartość klucza 17 mm
3 ramiona zmienne do ściągaczy, głębokość mocowania 100 mm
3 ramiona zmienne do ściągaczy, głębokość mocowania 200 mm
3 ramiona zmienne do ściągaczy, głębokość mocowania 250 mm

0011 K 2030-10-S 13 części

nr model 6919 zawartość
zam.

Zestaw uniwersalnych ściągaczy dwu- i trójramiennych

Wykonanie: Zestaw uniwersalnych ściągaczy ze specjalnej stali. Solidna jakość i trwałość.
Wąskie ramiona umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie: Poprzez przekręcenie ramion ściągacz może być stosowany jako ściągacz
wewnętrzny lub zewnętrzny. Do ściągania mocno osadzonych kół przekładni zębatych, łożysk 
kulkowych, kół zębatych i zębników.

0005 20-10-SP 120 100/200/250
0010 30-10-SP 120 100/200/250

nr model 6895 rozpiętość szczęk głębokość mocowania
zam. mm mm

Zestawy uniwersalnych ściągaczy dwu- i trójramiennych

6895 0005

6895 0010

98,50
(562)

203,50
299,50

(562)

378,00
(562)



nr model 6924 6925 do modelu ściągacza wewn. nr
zam.

nr model 6920 skok siła nacisku do ściągaczów
zam. mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ścigacze

Wykonanie: Model niewielkich rozmiarów ze zintegrowanym automatycznym mechanizmem
zwrotnym.

Zastosowanie: Do prac wymagających użycia dużej siły. Do ściągania mocno osadzonych kół
zębatych, zębników, łożysk kulkowych.

0015 8-1-B 10 15 t/150 KN 20-4, 20-40
0021 8-2-K 10 20 t/200 KN 11-1, 11-2

Wrzeciono hydrauliczne

Wykonanie: Model niewielkich rozmiarów. Stalowy korpus z mechanizmem hydraulicznym, 
ze zintegrowanym automatycznym mechanizmem zwrotnym.

Zastosowanie: Aby zapobiec przeciążeniu należy stosować ściągacze wielkości 3. Przez to 
prasa hydrauliczna zwiększa siłę nacisku ściągaczy mechanicznych przy ściąganiu elementów
szczególnie mocno osadzonych.

0011 9-1 10 10 t/100 KN
0015 9-2 15 15 t/150 KN

nr model 6921 skok siła nacisku
zam. mm

Prasa hydrauliczna

6920

Wykonanie: Dwuszczękowe ze śrubą klinową. Materiał: stal kuta matrycowo.

Zastosowanie: Do ściągania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych łożysk, panewek itp.
Tulejkę rozprężną należy stosować ze ściągaczem (nr zam. 6923).

0012 21-01 8– 12 22-1
0014 21-02 10– 14 22-1
0016 21-1 12– 16 22-1
0019 21-2 14– 19 22-1
0023 21-3 18– 23 22-1; 22-2
0030 21-4 20– 30 22-1; 22-2
0040 21-5 28– 40 22-1; 22-2
0046 21-6 36– 46 22-2; 22-3
0058 21-7 45– 58 22-2; 22-3
0070 21-8 56– 70 22-2; 22-3
0100 21-9 70–100 22-2; 22-3

nr model 6922 do tworów do modelu ściągacza
zam. mm

Wyciągan wewnętrzny

Wyciągacze trzpieniowe z młotkiem ślizgowym

6924

6925

6925

0000 22-0 21-0 – 21-2
0004 22-0-1 21-3 – 21-8
0000 KS-22-01 21-0 – 21-8

6924 0004 6924 0000

387,00
477,00

(562)

119,00
141,00

(562)

36,80
36,80
30,10
30,20
39,20
41,90
48,90
57,90
79,50
98,00

153,00
(562)

30,70
73,80

–
(562)

–
–

92,70
(562)

6921

Wykonanie: Model poręczny i stabilny z ergonomiczną rękojeścią.

Zastosowanie: Do ściagania łożysk kulkowych. Młotek ślizgowy 
przeznaczony do użytku z tuleją rozprężną (nr zam. 6922).

Zestaw wyciągaczy trzpieniowych z młotkiem ślizgowym
Pakowane w walizkę z tworzywa sztucznego z wkładką piankową.
1 młotek ślizgowy
6 końcówek z wymiennym z gwintem M3; M4; M5; M6; M8; M10
3 końcówki wymienne ocynkowane M10; M 2; 15-16G
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Ścigacze

Wykonanie: Model stabilny, z pokrętłem przetyczkowym. 
Informacja dodatkowa: Modele ściągaczy 22-1 i 22-2 dostarczane są z redukcją.

22-1 do wyciągacza wewnętrznego 21-0 i 21-02, z redukcją
do wyciągacza wewnętrznego 21-1 i 21-5, bez redukcji

22-2 do wyciągacza wewnętrznego 21-3 i 21-5, z redukcją
do wyciągacza wewnętrznego 21-6 i 21-8, bez redukcji

22-3 do wyciągacza wewnętrznego 21-6 i 21-8, bez redukcji

22-3 do wyciągacza wewnętrznego 21-6 i 21-8, z redukcją
do wyciągacza wewnętrznego 21-9, bez redukcji

Zastosowanie: Do użytku z wyciągaczem warnętrznym tulejami (nr zam. 6922). Do połączenia z
wyciągaczem warnętrznym śruba została umieszczona w nakrętce śruby dociskowej.

0001 22-1 21-0 – 21-5
0002 22-2 21-3 – 21-8
0003 22-3 21-6 – 21-9

nr model 6923 do modelu ściągacza wewn. nr
zam.

Wspornik do wyciągacza wewnętrznego

Opakowanie: Walizka stalowa.

6926 0046
6 wyciągacza wewnętrznego (12–46 mm) od modelu 21-1 do 21-6
2 wspo do typów 22-1; 22-2
1 uchwyt do ściągania pierścieni wewnętrznych i łożysk kulkowych zwykłych model 23
1 ściągacz dwuramienny do klem w akumulatorze 43-1
1 ściągacz dwuramienny 20-1

6926 0070
8 wyciągacza wewnętrznego (12–70 mm) od modelu 21-1 do 21-8
2 wsporniki do typów 22-1; 22-2
1 uchwyt do ściągania pierścieni wewnętrznych i łożysk kulkowych zwykłych model 23
1 ściągacz dwuramienny do klem w akumulatorze 43-1
2 ściągacze dwuramienne 20-1; 20-2

6926 0110
7 wyciągacza wewnętrznego (12–58 mm) od modelu 21-1 do 21-6
1 wyciągacza wewnętrznego (65–110 mm) 21-89
3 uchwyty do ściągania pierścieni wewnętrznych i łożysk kulkowych zwykłych model 23
1 ściągacz dwuramienny do klem w akumulatorze 43-1
2 ściągacze dwuramienne 20-1; 20-2

0046 24-A 11 części 10,5
0070 24-B 14 części 19,5
0110 24-C 15 części 26,3

nr model 6926 zawartość ciężar
zam. kg

Zestawy ściągaczy i wyciągaczy do łożysk kulkowych

Wykonanie: Zestaw ściągaczy uniwersalnych wykonany ze specjalnej stali. Solidna i bardzo
trwała jakość. Całe wyposażenie z wspaniałym efektem dociągającym. Bezpieczne przechowywanie
narzędzi zapewnia walizka KUKKO-TANOS.

Zawartość:
1 ściągacz dwuramienny 43-01
1 ściągacz dwuramienny z bocznym ściskiem śrubowym 204-01
1 ściągacz do łożysk kulkowych 69-A1 pasujący do łożysk: 6004, 6005, 6006, 6201, 

6202, 6203
1 ściągacz do łożysk kulkowych 69-A2 pasujący do łożysk: 6008, 6009, 6204, 6205, 

6300, 6301, 6302
1 ściągacz do łożysk kulkowych 69-A3 pasujący do łożysk: 6010, 6206, 6303, 6304
1 tulejka rozprężna 21-01-E do łożysk ∅: 9–12 mm
1 tulejka rozprężna 21-1-E do łożysk ∅: 12–16 mm
1 tulejka rozprężna 21-2-E do łożysk ∅: 14–19 mm
1 tulejka rozprężna 21-3-E do łożysk ∅: 18–23 mm
1 tulejka rozprężna 21-4-E do łożysk ∅: 24–34 mm
1 tulejka rozprężna 21-5-E do łożysk ∅: 34–48 mm

10 młotków ślizgowych z adapterem 22-01-G27-A: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 
i ocynkowanych; M10, M12, 15-16 G

Zastosowanie: Do ściągania zewnętrznych i wewnętrznych łożysk ∅ 8–40 mm.

0005 27-A 21 części

nr model 6896 zawartość
zam.

Ściągacze uniwersalne

41,80
56,30

116,50
(562)

654,00
(562)

617,50
917,50

1.194,00
(562)
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Ścigacze

Wykonanie: Zawartość zestawu ściągaczy do łożysk kulkowych tworzą 2 tarcze z nakrętką
zabezpieczającą, śruba dociskowa, 7 ramion z końcówkami sferycznymi, 2 pierścienie 
prowadzące, 26 pierścieni stabilizujących.

Zastosowanie: Do ściągania łożysk kulkowych nr 6000–6012/6200–6212/6300–6311
osadzonych na wałach i w korpusach.

0005 KS-70-A-K 37 części

nr model 6339 zawartość
zam.

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych

Wykonanie: Walizka metalowa.

Zawartość zestawu 6927 0046:
6 wyciągacza wewnętrznego (12–46 mm) od modelu 21-1 do 21-6
2 wspornik do tyów 22-1; 22-2

Zawartość zestawu 6927 0070:
8 wyciągacza wewnętrznego (12–70 mm) od modelu 21-1 do 21-8
2 wspornik do tyów 22-1; 22-2

Zawartość zestawu 6927 0110:
7 wyciągacza wewnętrznego (12–58 mm) od modelu 21-1 do 21-7
1 wyciągacza wewnętrznego (56–110 mm) 21-89
3 wspornik do tyów 22-1; 22-2; 22-4

0046 25-A 8 części
0070 25-B 10 części
0110 25-C 11 części

nr model 6927 zawartość
zam.

Zestawy wyciągaczy wewnętrznych

Wykonanie: Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych ze specjalnej stali. Specjalna forma 
i precyzjne umieszczenie wyciąganej części w łożysku kulkowym umożliwia równomierne 
ściągania wewnętrznego i zewnętrzengo pierścienia łożyska.

Zastosowanie: Do ściągania łożysk z otworów bez wybudowywania wału i innych niepotrzebnych
prac demontażowych. Znajduje olbrzymie zastosowanie w dużej liczbie napraw i przy pracach
serwisowych w wielu branżach.

0005 69-A 6004–6013, 6201–6206, 6300–6305
0010 69-B 6011–6020, 6206–6212, 6305–6309, 6403–6407

nr model 6897 do łożysk kulkowych
zam.

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych

6897 0005

6897 0010

830,50
(562)

193,50
253,50

(562)

393,00
569,00
847,00

(562)
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Ścigacze

Wykonanie: Model z szybkomocującą śrubą dociskową, materiał: stal specjalna kuta matrycowo.

Zastosowanie: Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych,
w trudno dostępnych miejscach.

0061 17-0 5– 60 60
0075 17-1 12– 75 75
0115 17-2 22–115 115
0155 17-3 25–155 155

nr model 6928 wymiar A wymiar B
zam. mm mm

Oddzielacz

0150 18-0 17-0 50–110 150
0200 18-1 17-1 60–150 200
0250 18-2 17-2 60–200 250
0300 18-3 17-3 80–300 300

nr model 6929 do modelu odzielacza wymiar A wymiar B
zam. mm mm

Ściągacz do oddzielacza

0060 17-K 5– 60 2,9
0075 17-A 12– 75 5,0
0115 17-B 22–115 9,2
0155 17-C 25–155 16,1

nr model 6930 zakres mocowania ciężar
zam. mm kg

Zestawy ściągaczy z oddzielaczami

A

B

A

B

Wykonanie: Walizka metalowa.

Zawartość zestawu 6930 0060:
1 oddzielacz 17-0
1 ściągacz do oddzielacza 18-0
1 para przedłużek do ściągacza 18-0; 18-1

Zawartość zestawu 6930 0075:
1 oddzielacz 17-1
1 ściągacz do oddzielacza 18-1
1 para przedłużek do ściągacza 18-0; 18-1

Zawartość zestawu 6930 0115:
1 oddzielacz 17-2
1 ściągacz do oddzielacza 18-2
1 para przedłużek do ściągacza 18-2

Zawartość zestawu 6930 0155:
1 oddzielacz 17-3
1 ściągacz do oddzielacza 18-3
1 para przedłużek do ściągacza 18-3

Wykonanie: Zestaw ściągaczy uniwersalnych ze specjalnej stali. Solidna, bardzo trwała jokość.
Wyposażenie podstawowe zawiera dwa dwuramienne ściągacze i jeden oddzielacz.
Istnieje możliwość zestawienia dużej ilości narzędzi.
Pakowane w metalową walizkę
1 dwuramienny ściągacz 20-1
1 dwuramienny ściągacz 20-2
1 para ramion do ściągaczy 1-190-P, pasujących do 20-1
1 para ramion do ściągaczy 2-300-P, pasujących do 20-2
1 oddzielacz 22–115 mm 15-2
1 dodatkowa prasa hydrauliczna 15 mm sko 9-2

Zastosowanie: Wyposażenie podstawowe do prac monażowych w warsztatach.

0005 K-20-15 8 części

nr model 6898 zawartość
zam.

Zestaw ściągaczy uniwersalnych z oddzielaczami

73,40
94,90

138,00
214,00

(562)

44,00
73,40

107,00
171,00

(562)

177,50
205,50
313,00
467,50

(562)

673,00
(562)

Wykonanie: Ściągacz pojedynczy przeznaczony do użytku z oddzielaczem (nr zam. 6928)

Zastosowanie: W celu połączenia z oddzielaczami (nr zam. 6928) należy wkręcić trzpień
rozciągania w otwory gwintowane szczęk oddzielacza.
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Ścigacze

Wykonanie: Lekka konstrukcja z odpornego na uderzenia 
poliacetalu z ryglowaniem.

Opakowanie: Walizka z tworzywa sztucznego.

Zawartość zestawu:
1 młotek bezodrzutowy

13 dobijaków pierścieniowych z otworem ∅ 10–50 mm
3 dobijaki tulejowe ∅ wewn. 18, 32; 52 mm

Zastosowanie: Do montażu łożysk tocznych.

0010 71-L 10–50 18–32–52

nr model 6339 dobijaki dobijaki
zam. pierścieniowe tulejowe

mm mm

Zestaw montażowy do łożysk tocznych

Wykonanie: Masywne widełki klinowe z mocnym trzonem i radełkowanym uchwytem. 
Mogą być stosowane w najwęższych przestrzeniach. 

Zastosowanie: Do uniwersalnych prac montażowych i rozdzielających. Odzielane części np.
dźwignia kolumny kierownicy, końcówka drążka kierowniczego, amortyzatory, zaklinowane
mocno przeguby kulowe w gnieździe stożkowym zostają rozdzielane poprzez uderzenia na 
uchwyt widełek.

0018 135-1 18

nr model 6931 rozstaw widełek
zam. mm

Widełki demontażowe

Wykonanie: Stabilny korpus ze specjalnej stali, kutej matrycowo, z dociskiem kabłąkowym i
mocną śrubą.

Zastosowanie: Do łatwego i szybkiego wyciskania czopów przy demontażu przegubów.
Ściągacze mają zastosowanie przy pracach serwisowych przy samochodach osobowych 
marki Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan-Datsun, Opel, Toyota, VW, Volvo.

0020 129-0 20
0022 129-1 18–22

nr model 6932 rozstaw widełek
zam. mm

Ściągacz do gałek

Wykonanie: Ulepszona stal specjalna o szerokiej rednicy.

Zastosowanie: Do wykręcania szpilek. Ułożyskowany mimośrodowo radełkowany krążek dociska
chwytany gwint do wewnętrznego rowkowania.Głęboko ułożony krążek radełkowy obejmuje
nawet krótkie szpilki.

0019 52 5–19

nr model 6933 zakres mocowania
zam. mm

Wykrętak do szpilek

6932 0020

6932 0022

509,00
(562)

38,90
(562)

90,50
61,60
(562)

67,70
(562)
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Ścigacze

Wykonanie: Ulepszona stal specjalna, z sześciokątną nakrętką do wciskania hartowanego 
kła przecinaka.

Zastosowanie: Do przecinania, rozrywania zapieczonych nakrętek (klasa jakości: 6) 
bez uszkadzania gwintu.

Informacja dodatkowa: Tępe lub złamane ostrze przecinaka należy niezwłocznie wymienić.

0010 55-0 rozstaw klucza  4–10
0018 55-1 rozstaw klucza 10–18
0027 55-2 rozstaw klucza 19–27

nr model 6934 rozmiar nakrętki
zam.

Mechaniczne przecinaki do nakrętek

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Obsługa szpilek za pomocą klucza
oczkowego 21 mm lub klucza nasadowego 1/2".

0006 53-6 6
0007 53-7 7
0008 53-8 8
0010 53-10 10
0012 53-12 12
0014 53-14 14
0016 53-16 16

nr model 6939 do bolców ∅
zam. mm

Zestaw wykrętaków i wkrętaków do szpilek

29,50
29,50
29,50
31,20
31,20
42,60
43,30
(562)

Wykonanie: Pakowany w plastikową kasetę.

Zawartość zestawu: 4 nasadki do wykręcania 6; 8; 10; 12 mm

0400 53 zestaw pomiarowy, 4-części

nr model 6939 Wykonanie
zam.

Zestaw wykrętaków i wkrętaków do szpilek

130,50
(562)

41,20
51,50
53,10
(562)

Wykonanie: Ulepszona stal specjalna, z szeciokątną nakrętką do wciskania hartowanego kła
przecinaka, jak również śruba zmienna do ściągaczy.

Zastosowanie: Do przecinania, rozrywania zapieczonych nakrętek (klasa jakości: 5, 6, 8 i 10) 
bez uszkadzania gwintu. Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Hydraulika umożliwia pracę
przy małym nakładzie siły.

Informacja dodatkowa: Tępe lub złamane ostrze przecinaka należy niezwłocznie wymienić.

0022 56-1 rozstaw klucza  7–22
0036 56-2 rozstaw klucza 22–36

nr model 6935 rozmiar nakrętki
zam.

Hydrauliczne przecinaki do nakrętek

6935 0022

6935 0036

122,50
230,50

(562)



0190 1-190-P 20-1, 20-10 200
0250 1-250-P 20-1, 20-10 250
0300 2-300-P 20-2, 20-20 300
0301 3-300-P 20-3, 20-30, 20-4, 20-40 300
0400 3-400-P 20-3, 20-30, 20-4, 20-40 400
0500 3-500-P 20-3, 20-30, 20-4, 20-40 500

nr model 6937 do modelu ściągacza długość całkowita
zam.

para mm
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Ramiona zamienne/Śruba zamienna/Szczypce do sprężyn hamulcowych

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju. Z samoczynnym naprowadzaniem 
i centrowaniem przekładanych ramion.

Zastosowanie: Do ściągaczy z możliwością przełożenia ramion.

0090 1-90-P 20-1, 20-10 100
0150 2-150-P 20-2, 20-20 150
0200 3-200-P 20-3, 20-30, 20-4, 20-40 200

nr model 6936 do modelu ściągacza długość całkowita
zam.

para mm

Ramiona zamienne do ściągaczy standardowe

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju. Z samoczynnym naprowadzaniem 
i centrowaniem przekładanych ramion.

Zastosowanie: Do ściągaczy z możliwością przełożenia ramion.

Ramiona zamienne przedłużone do ściągaczy

Wykonanie: Śruba powlekana specjalnie o szczególnie dobrej właściwości ślizgowej.

Zastosowanie: Do ściągaczy. Do delikatnego, szybkiego i centrycznego napinania szczęk 
oddzielacza.

Śruba zamienna do ściągaczy

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane. Z specjalną obejmą i 
koronką oporową.

Zastosowanie: Do hamulców bębnowych. W szczególności do okładzin hamulcowych.

0330 330

nr długość 6960
zam. mm

Szczypce do sprężyn hamulcowych

0001 612130 18-0, 44, 45-1 M12 x 1,5
0012 614160 20-1, 20-10, 44-2, 45-2, 112-20, 113-20, 205-01, 206-01, 207-01, 208-01, 209-01 M14 x 1,5
0003 621170 18-2 G 1/2"
0014 621220 20-2, 20-20, 20-2+,20-20+, 20-2-S, 20-20-S G 1/2"
0005 626280 18-3, 20-3, 20-3+, 20-3-3, 20-3-4, 20-3-5, 20-30, 20-30+, 20-30-3, 20-30-4, 20-30-5, 30-3, G 3/4"

30-3+, 30-3-3, 30-3-4, 30-3-5, 201-3, 201-4, 202-3, 202-4, 203-3, 203-4, 205-1, 206-1, 207-1

nr model 6938 do modelu ściągacza gwint
zam.

Wykonanie: Rękojeści chromowane, obrotowe szczęki.

Zastosowanie: Do zakładania i zdejmowania zacisków do węży.

0220 220

nr długość 6964
zam. mm

Szczypce do zacisków węża

32,80
61,40

102,50
(562)

48,90
58,80
91,60

132,00
159,00
177,50

(562)

23,90
23,90
23,90
23,90
47,60

(562)

35,40
(522)

28,10
(522)



0180 180

nr długość 6965
zam. mm

0250 250

nr długość 6968
zam. mm

0220 220

nr długość 6966
zam. mm

0220 klucze taśmowe 140 6
0480 taśma zapasowa 140 6
0285 klucze taśmowe 200 8
0900 taśma zapasowa – –

nr Wykonanie 6972 zakres zakres-∅
zam. mm cal

0005 80–110 z rękojeścią
0010 80–110 z czworokątem

nr zakres mocowania 6962 wykonanie
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce do zacisków węża/Specjalne narzędzia samochodowe

39,90
(522)

49,90
(522)

19,35
(522)

20,30
9,30

37,80
13,95
(522)

29,50
28,80
(522)

Wykonanie: Stal narzędziowa, kute, szlifowane, niklowane na wysoki połysk. Rękojeści pokryte
powłoką z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do zacisków typu CLIC-R ∅ 5–30 mm.

Szczypce do zacisków węża

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane.

Zastosowanie: Do zdejmowania, przycinania i zakładania ciężarków do wyważania kół.

Szczypce do zakładania odważników

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane.
5 rozmiarów klucza kwadrat 8,7; 9,5; 10,5; 11,5; 13
4 kwadraty stożkowe 6,8–8,7; 10,5–13; 15,2–18; 16,5–19
1 końcówka do wkrętaka 5,5 x 18 mm

Zastosowanie: Do korków spustowych w miskach olejowych.

Klucz do korków spustowych

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane z otworami służącymi do 
powieszenia. Z mocną, szeroką taśmą tkaninową. Szerokość taśmy 25 mm.

Zastosowanie: Do naciągania okrągłych lub owalnych elementów, także do części o większych
średnicach. Do naciągania elementów o chromowanej lub polerowanej powierzchni.

Klucze taśmowe

Wykonanie: Stal narzędziowa, niklowane, z nastawną taśmą metalową. Rękojeść pokryta
powłoką z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do wszystkich najczęściej stosowanych filtrów olejowych i okrągłych złączek 
śrubowych.

Klucze uniwersalne do filtrów



6/180

6
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e
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Specjalne narzędzia samochodowe

Wykonanie: Klucz uniwersalny ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowany. 
Z chwytem sprężynowym i przegubem.

0016 16,0 5/8 500 22,5
0020 20,8 13/16 500 27

nr rozwartość klucza 6970 rozwartość klucza. długość ∅
zam. mm cal mm mm

Klucze do świec zapłonowych

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, bardzo cienkie ścianki odporne na uderzenia.
Świeca dodatkowo zaopatrzona w pewny uchwyt sprężynowy. Dodatkowo z otworem na pokrętło
przetyczkowe o wymiarach 8 mm (nr zam. 5778).

Zastosowanie: Do świec zapłonowych z elektrodą platynową. Chwyt sprężynowy umożliwia
wmontowanie świecy przy jednoczesnej ochronie gwintu. Do świec zapłonowych (np. typu Bosch
14 ZR, Beru Zr-6 GP), mających zastosowanie w samochodach osobowych marki Citroen C5 z
silnikiem HDI, Peugeot 406 z silnikiem HDI, Renault Clio 1,2–16 V, Renault Twingo 1,2–16 V.

0014 14

nr rozwartość klucza 6971
zam. mm

Klucze nasadowe do świec zapłonowych 3/8"

3813 13,0 – 3/8
3816 16,0 5/8 3/8
3821 20,8 13/16 3/8
1216 16,0 5/8 1/2
1218 18,0 11/16 1/2
1221 20,8 13/16 1/2

nr rozwartość klucza 6979 6971 rozwartość klucza. czworokątny
zam. mm cal cal

Stal chromowo-wanadowa, matowane, chromowane, z gumowym pierścieniem.6979

Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane, głowice szlifowane gładko, 
2 mocne minimagnesy umieszczone na 6-kątnej powierzchni umożliwiają pewne
podtrzymanie świec. Ceramiczny środek świecy zapłonowej pozostaje nietknięty. 
Do zastosowania w trudno dostępnych miejscach przy pomocy specjalnego pokrętła
przetyczkowego ∅ 8 mm i innych narzędzi służących do obsługi świec. 
Wolna komora pozostawia świecy dużo wolnego miejsca i ułatwia jej założenie.

Wykonanie: Z czerwonego przezroczystego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do kontroli stężenia elektrolitu.

0005

nr 6963
zam.

Miernik stężenia elektrolitu w akumulatorze

12,65
(522)

28,40
28,40
(522)

19,75
(522)

–
–
–

5,35
–

7,90
(532)

27,50
21,70
18,95
22,60
24,70
18,95
(522)

Zestaw kluczy nasadowych do świec zapłonowych

6979

6971

6971



4000 4 części 200, 300, 450, 600
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Specjalne narzędzia samochodowe

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, bardzo cienkie ścianki
odporne na uderzenia. Zestaw umieszczony w niebieskiej metalowej
kasecie ze stali GEDORIT zawiera
1 grzechotkę przegubową (nr zam. 6059)
4 klucze nasadowe do świec zapłonowych 13 mm; 16 mm (5/8"); 

18 mm; 20,8 mm (13/16")
1 nasadkę do świec zapłonowych (nr zam. 6971) 14 mm
3 przedłużki 76; 125; 250 mm
1 przegub Cardana (nr zam. 6065)

0005 10 części

nr zawartość 6973
zam.

Zestaw narzędzi do świec zapłonowych 3/8"

Wykonanie: Stal chromowo-wnadowa, niklowana. Jedna strona
zakończona szpicem.

Zastosowanie: Do usuwania zardzewiałych części, do demontażu
łożysk, sprężyn, bolców i zębatek.

0001 400

nr długość 6974
zam. mm

Dźwignia

Wykonanie: Kształt profilowany 6-kątnie, ze stali chromowo-wanadowej
59 CrV4, niklowana. Hartowana w powietrzu i odpuszczana. 
Jedna strona zakończona szpicem.

0002 400

nr długość 6974
zam. mm

Dźwignia prętowa

Wykonanie: Dźwignia wykonana ze stali C 45, 6-kątna. Z podgiętą
końcówką, rękojeść z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Jako dźwignia do prac w przemyśle i przy pojazdach
mechanicznych.

0400 400
0500 500
0600 600
0800 800

nr długość 6977
zam. mm

Dźwignia

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, dokładnie wykonana 
rękojeść z dwukomponentowego antypoślizgowego materiału. 
Na rękojeści umieszony jest otwór służący do powieszenia. 
Podgięta końcówka.

Zastosowanie: Jako dźwignia do prac przy pojazdach mechanicznych.

nr zawartość 6977 zawartość zestawu
zam. mm

Zestaw dźwigni prętowych

263,50
(522)

14,70
(552)

18,15
(552)

18,15
19,45
20,20
21,90
(518)

42,90
(518)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Specjalne narzędzia samochodowe

Wykonanie: Klucze wykonane zgodnie z normą DIN 3119, ISO 6788. Ze stali GEDORE 
Vanadium 31CrV3, srebrne lakierowane proszkowo. 1.2208, lakierowane proszkowo.

Zastosowanie: Do wszystkich najczęściej stosowanych nakrętek do kół samochodów 
osobowych.

Klucze krzyżowe

6975

6976

6980

* Nie w/g DIN.

6978

nr zam. wymiary mm 0005

6975 260 x 285* 26,00

6976 420 x 420 23,00

6980 600 x 600 49,60

6978 750 x 750 79,40
(522)

6975 6976 6980 6978

Wykonanie: Wykonana z bezpiecznego dla skóry materiału, odporna na zabrudzenia jak oleje i
smary. Posiada 6 kółek, które umożliwiają pewne przemieszczanie się i skręcanie. Wygodna i
ergonomiczna budowa, jak również wyprofilowanie leżanki umożliwia dodatkowo pewną pod-
porę. Dodatkowo leżanka ta posiada dwie półki na narzędzia znajdujące się na wysokości rąk.

Zastosowanie: Przeznaczona do wygodnej pracy nie powodującej zmęczenia, wyposażona w
poduszkę pod kark lub głowę.

0005 130 115 x 1030 x 480

nr siła nośna 6967 wymiary
zam. kg mm

Leżanka naprawcza warsztatowa na kółkach

Wykonanie: Wykonanie z trwałego tworzywa sztucznego z wbudowanym uchwytem.

Zastosowanie: Do wygodnej pracy bez konieczności niewygodnego trzymania głowy.

0005 450 x 210 x 30

nr wymiary 6969
zam. mm

Podkładka ochronna pod kolana

Wykonanie: Ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane.

0008 200
0012 305
0016 400
0020 500
0024 610

nr długość 6985 6986
zam. mm

Łyżki do opon

Kute, kształt profilowany, powierzchnie ochronne do
obręczy aluminiowych, przeznaczone do samochodów
osobowych. 

6985

Wykonanie masywne, przeznaczone do samochodów
ciężarowych.

6986

6985

6986

54,60
(522)

10,00
(522)

8,55
10,55
14,70
20,90
30,30
(522)

–
–
–
–

31,50
(522)

Klucz z gniazdem sześciokątnym 17 x 19 (3/4") x 21 mm x 11/16", chromowany,
główki polerowane. Do samochodów osobowych.

Klucz z gniazdem sześciokątnym 19 (3/4") x 22 (7/8") x 24 (15/16“) x 27 (11/16") mm.
Do samochodów dostawczych, półciężarówek, autobusów, traktorów.

Klucz z gniazdem sześciokątnym 24 x 27 x 32 mm x 3/4" kwadrat zewnętrzny. Przez-
naczony do ciężarówek, ciągników rolniczych i zastosowań przemysłowych.

Klucz z gniazdem sześciokątnym 17 x 19 (3/4"). Chromowany, główki polerowane,
praktyczne zastosowanie, wytrzymały materiał, długie ramiona i rękojeści z tworzywa
sztucznego. Do samochodów osobowych.


