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S42042

S42300

obj. č.

obj. č.

GUTMANN Mega Macs 42

diagnostický systém +

čítačka chybových kódov +

motortester, 

načítanie chybových kódov s

podrobnými pomocnými textami

grafické a numerické zobrazenie

šestnástich parametrov súčasne

s vysvetlivkami priamo 

od výrobcov

touchscreen - veľký dotykový

monitor

história vozidla sa ukladá priamo do prístroja

bezkáblové pripojenie k PC

zobrazenie kde sa nachádza diagnostická zásuvka

testovanie akčných členov

kódovanie

základné nastavenia

rýchly 2-kanálový multimeter a osciloskop 10 μs - 200 sec.

- opcia, vynulovanie servisných hlásení, testovanie jednotlivých členov s

návodom na správne napojenie,automatické vyhodnotenie nameraných

signálov, schémy zapojenia, plán inšpekcie, zobrazenie jednotlivých

členov motorovej a palubnej časti, plán chybových hlásení, možnosť

pripojenia tlačiarne

 ppríslušenstvvo:
342509 - ST2 - OBD/CARB adaptačný kábel pre MM 50 – 16 pólový

S41050

obj. č.GUTMANN Mega Macs 50

diagnostický systém + čítačka

chybových kódov

načítanie chybových kódov s

podrobnými pomocnými textami

grafické a numerické zobrazenie

štyroch parametrov súčasne

s vysvetlivkami priamo od 

výrobcov

zobrazenie, kde sa nachádza

diagnostická zásuvka

testovanie akčných členov

kódovanie

základné nastavenia

rýchly 2-kanálový multimeter

vynulovanie servisných hlásení

veľký prehľadný displej

možnosť pripojenia tlačiarne

s licenciou neobmedzený prístup

k databáze

vnútorná napájacia batéria

Príslušennsstvo:
342509 - ST2 - OBD/CARB 

adaptačný kábel pre MM 50 – 

16 pólový.

D IAGNOST IKA

 GUTMANN 

stojan

GUTMANN - kompaktný

stojan pre MM 66

2350170

obj. č.

diagnostický systém + čítačka

chybových kódov

načítanie chybových kódov

s podrobnými pomocnými

textami

grafické a numerické zobrazenie

štyroch parametrov súčasne

s vysvetlivkami priamo od 

výrobcov

 zobrazenie kde sa nachádza

diagnostická zásuvka

GUTMANN Mega Macs 66 

testovanie akčných členov

kódovanie

základné nastavenia

vynulovanie servisných hlásení

prehľadný displej

možnosť pripojenia tlačiarne

s licenciou neobmedzený

prístup k databáze

vnútorná napájacia batéria

Príslušennsstvo: 
342509 - ST2 - OBD/CARB

adaptačný kábel pre MM 50 –

16 pólový.

Malý, ale výkonný!
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10805
1015

ALB1100A

obj. č.

obj. č.RAASM  10805 ROMESS S15 1015

ALBA 1100A

pneumatický prístroj na výmenu

brzdovej kvapaliny so sadou

adaptérov

elektrický prístroj na výmenu

brzdovej kvapaliny - objem 19l

pracovný tlak 0,4 – 3,5 bar

tester brzdovej kvapaliny

schválený pre STK v SR

D IAGNOST IKA

MAHA MSD 3000 Euro 

tester tlmičov

skúšobná nosnosť na nápravu

2,2t

prejazdná nosnosť na nápravu

2,5t

frekvenčné riadenie motorov

Nový tester MSD 3000

výrobcu MAHA dokáže zistiť

fyzikálne jasne definovanú 

hodnotu a vie presne určiť, 

kedy je potrebná výmena 

rôznych komponentov 

tlmenia.

Ďalššie výýýhody:
Jednoznačné výsledky

merania, keďže sa dajú

znázorniť ako fyzikálne veličiny

Jednoduchá a presná skúška.

Možnosť porovnania všetkých

výsledkov merania získaných

podľa tohto princípu

Jasne definovaná hodnota

je podkladom pre potrebu

výmeny opotrebovaných 

komponentov tlmenia

Opakovateľnosť meraní do 5% odchýlky

Na začiatok stačí! Pre profesionálov!

MAHA MBT 2100

valcová skúšobňa bŕzd

pre osobné vozidlá a ľahké

transportéry do max. osového 

tlaku 3 t

analógový ukazovateľ 0 - 6 kN

motory 2 x 3 kW

optický diferenčný LED

ukazovateľ

riadenie zabudované priamo vo

valcoch,

istenie 25 A - pomalé

prepínanie motorov cez dialkové

ovládanie alebo softvérový

modul „Drive Control“ - pseudo 

meranie 4x4

plastovo-kamienkový povrch

valcov, sériovo naváraný

sada: dialkové ovládanie IFB3

infračervený pre pedometer

+ nabíjačka

pedometer

tlačiareň DIN A4 farebná

rozhranie pre pripojenie tlačiarne

+ 10 m kábel

BFT3000

obj. č.MAHA BFT 3000

tester brzdovej kvapaliny pre

DOT3, DOT4 a DOT5.1

rozsah merania 100 - 300°C

čas merania 5 sekúnd

presnosť merania : ± 5%

Veľmi presný tester 
brzdovej kvapaliny. 
Odporúčame!
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1335DUO

913G1

946G1

MI4050

908G1

6236031101

912G1

PV618

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

ROMESS S 30-60 DUO

FORCE

FORCE

Hubinont

FORCE

MOTOMETER 

FORCE

Hubinont Provision

elektrický prístroj na výmenu brzdovej

kvapaliny pre 30 - 60l sud

pracovný tlak 0,4 – 3,5 bar

možnosť vyskúšania chodu brzdových

valčekov a testu tesnosti brzdových a

spojkových systémov

schválene VAS

kompresiomer pre dieselové

motory bez zapisovača

sada na meranie tlaku paliva

benzínových motorov

zariadenie na skúšanie

tlakových a podtlakových

rozvodov

kompresiomer pre benzínové

motory bez zapisovača

kompresiomer pre benzínové

a dieselové motory v plastovom

kufríku so sadou adaptérov 

pre benzínové motory

tlakovou hadicou a 100 + 100 ks

zapisovacích papierikov

sada na meranie tlaku oleja

v motore

endoskop

sonda Ø5,8mm

dlžka 450mm

D IAGNOST IKA

Pre veľké servisy!

Presný, ale bez dôkazu

Presný

Vynikajúci, presný. Merajte 
kompresiu! Pre profesionálov

Najpresnejšie meranie 
tlaku paliva. Musíte merať, 
ak auto neštartuje

Potrebujete pre zistenie 
netesností

KUK!
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HU23002

REF404

HU135

415

AB70880

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

Hubinont Videoscope 5,5mm

NORTH REF 404

Hubinot

ZECA 415

Hubinot

endoskop

sonda Ø 5,5mm

dlžka 1m

zrkadlá 70°, 90°, 110°

USB kábel na PC

možnosť fotenia a natáčania kamerového

záznamu na 2GB kartu

tester kvapaliny v batérii,

chladiči a ostrekovačoch

Propylen, Ethylen, SRFI

priame meranie prepadového

množstva paliva Common Rail

prístroj na kontrolu tesnosti chladiaceho

systému

plniaca pištol na chladiacu

kvapalinu

D IAGNOST IKA

Pre profesionálov!

Dôležité pre diagnostiku

Rýchly, presný. Zarobte 
na výmene

Za 3 minúty dokonale 
vymeníte kvapaliny

Auto neštartuje? Nízky 
tlak v raily? Za 5 minút 
vidíte, ktorá tryska je 
vadná. 

807562

obj. č.TELWIN T-charge 26 Boost 
pulzná automatická nabíjačka pre

olovené, gélové a AGM akumulátory

s možnosťou nabíjania aj cez 

autozásuvku

automatické vypnutie po nabití batérie

automatické zapnutie nabíjania pri

poklese napätia batérie, ochrana proti

prepólovaniu

12V, 16A

10 - 250Ah

807575

obj. č.TELWIN Digitrony 230 Start
digitálna mikroprocesorová nabíjačka a

štartovací vozík pre olovené, gélové a AGM

akumulátory 

s riadeným a kontrolovaným nabíjaním

digitálny ampérmeter a voltmeter

Prepínač normálneho a rýchleho nabíjania

ochrana proti prebitiu a prepólovaniu

12/24V

nabíjanie 30A

30 - 400Ah

štartovanie max. 180A

829033

obj. č.TELWIN Startronic 330

digitálna mikroprocesorová

nabíjačka a štartovací vozík pre

olovené, gélové a AGM akumulátory 

s riadeným a kontrolovaným 

nabíjaním

chráni riadiacu jednotku vozidla,

ABS, EPS...

režim udržiavacieho zdroja

digitálny ukazovateľ

plynulá regulácia nabíjacieho prúdu

potenciometrom

ochrana proti prebitiu a

prepólovaniu

6/12/24V

nabíjanie 50A

10 - 450Ah

štartovanie max. 230A
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202Z

829560

4010140

829558

207

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

TELWIN Start Plus 6824

FRONIUS Acctiva Professional Flash

TELWIN Start Plus 4824

Zeca 207 

digitálny záťažový tester batérie

12V, 0 - 160 Ah

štartovací vozík s vlastnou batériou

12/24V

normálny štartovací prúd 2000A/12V,

1000A/24V

max. štartovací prúd 000A/12V,

3000A/24V

kapacita vnútornej batérie 130Ah

váha 55kg

napájanie 230V

Invertor

automatická nabíjačka a

udržiavací zdroj s inteligentnou

elektronikou a digitálnym 

ampérmetrom

12V

70A

pre všetky typy batérií

štartovací vozík s vlastnou

batériou

12/24V

normálny štartovací prúd

1600A/12V, 800A/24V

max. štartovací prúd

4400A/12V, 2200A/24V

kapacita vnútornej batérie 50Ah

váha 38kg

napájanie 230V

záťažový tester batérie

12V/5 sec.

D IAGNOST IKAD IAGNOST IKA

Nabíjačka pre fl ashovanie

Osvedčený! Nemerajte bezzáťažovými 
testermi. Nič nezmeriate.

515724

obj. č.ELEKTRON S 500D

záťažový elektrotester batérií

a alternátora s tlačiarňou

ZECA 202

Takto sa skúšajú batérie

829516

obj. č.TELWIN Pro Start 2212

štartovací vozík s vlastnou batériou

12V

normálny štartovací prúd 550A

max. štartovací prúd 1800A

kapacita vnútornej batérie 34Ah

váha 14kg

napájanie 230V

Za málo peňazí veľa muziky

829517

obj. č.TELWIN ProStart 2824 

štartovací vozík s vlastnou batériou

12/24V

normálny štartovací prúd 800A

max. štartovací prúd 2500A

kapacita vnútornej batérie 44/22Ah

váha 16,5kg

napájanie 230V

Aj pre malé nákladiaky
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7535M

185055

8PA006796-031

8PA007732-013

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

MOTEX 7535 M regloskop

MAHA MLT 3000

HELLA Economy D regloskop

HELLA ESEG IV A regloskop

prístroj na nastavenie svetiel

mobilný

regloskop na nastavenie

svetiel s kamerovou optikou

a digitálnym vyhodnotením

plastové kolieska pre pojazd

na rovinnej ploche

prístroj na nastavenie svetiel

+ digitálny luxomer

prístroj na nastavenie svetiel +

analógový luxomer a voltmeter

stojan

8885200076

8885200063

obj. č.

obj. č.WAECO ASC 1000 P WAECO ASC 2000

automatický servisný

prístroj na klimatizácie

10kg flaša

tlačiareň

databáza vozidiel

možnosť pripojenia

externého

preplachovacieho 

zariadenia

odsávané množstvo

chladiva - 30kg/h

kapacita - 4 PKW/h

automatický

servisný prístroj na

klimatizácie

21kg flaša

tlačiareň

databáza vozidiel

možnosť pripojenia

externého

preplachovacieho

zariadenia

odsávané množstvo

chladiva - 30kg/h

kapacita - 5 PKW/h

SERV IS  KL IMAT IZÁC I Í

NASTAVOVAN IE  SVET IELNASTAVOVAN IE  SVET IEL

Pre STK, veľmi presný!
Pre malé dielne, presný, 
nastaviteľná matnica

Masívny.

Pre xenóny, LED-svetlá. 
Pre STK

Výborný vstup do 
klimatizácií Profi !
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8885200095

obj. č.WAECO ASC 2500 Low Emission

automatický servisný prístroj

- R134a na klimatizácie

16kg flaša

tlačiareň

databáza vozidiel

možnosť pripojenia externého

preplachovacieho zariadenia

odsávané množstvo chladiva -

30kg/h

kapacita - 5 PKW/h

systém odsávania chladiva

z oleja

úspora až 10% chladiva.

možnosť v budúcnosti prestavať

na prístroj pre nové chladivo

1234yf! 

Plno automatický proces:
odsávanie a recyklácia chladiva R1234yf (čistota podľa SAE J 2099), 

zmeranie zbytkového tlaku, odvod opotrebovaného oleja, vákuovanie, 

kontrola tesnosti systému, naplnenie čerstvého oleja a UV-aditiva, 3 

separátne pracujúce váhy (8-násobne uložené)

TP-9360

TP-8690X

obj. č.

obj. č.

WAECO

detektor úniku plynu R134a

UV lampa LED - 12V

UV okuliare

auto adaptér

Na každej výmene chladiva 
zachránite 100 g!

8885200080

obj. č. WAECO ASC 

3000

automatický servisný prístroj

na klimatizácie

21kg flaša

tlačiareň

databáza vozidiel

možnosť pripojenia externého

preplachovacieho zariadenia

možnosť odsávať chladivo

v kvapalnom stave

odsávané množstvo chladiva -

30kg/h

kapacita - 156 l/min.

Pre autobusy!

8885200102

obj. č.WAECO ASC 5000 RPA

Plnoo automatický process: 
odsávanie a recyklácia chladiva R1234yf  (čistota podľa SAE J 2099), 

zmeranie zbytkového tlaku, odvod opotrebovaného oleja, vákuovanie 

(doba vákuovanie ide nastaviť aj ručne), kontrola tesnosti systému 

pred zahájením plnenia pomocou dusíku, naplnenie čerstvého oleja a 

UV-aditiva, analýza chladiva, 3 separátne  pracujúce váhy (8-násobne 

uložené)

automatický servisný prístroj -

1234yf na klimatizácie

16kg flaša

tlačiareň

databáza vozidiel

možnosť pripojenia externého

preplachovacieho zariadenia

odsávané množstvo chladiva -

30kg/h

kapacita - 5 PKW/h

systém odsávania chladiva z

oleja - úspora až 10% chladiva

WAECO

Na každej výmene chladiva 
zachránite 100 g = 40 €! 

Nutné!
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8885100062

887200013

8885200060

8885300082

TP-3820-500

TP-3820-0016

8880600008

MER19/34

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

WAECO

WAECO

WAECO

WAECO Refresh-o-mat

WAECO Tracer 

WAECO Tracer

WAECO

R134/a

laserový teplomer

olej do klimatizácie ISO 46

500 ml

ochranný filter prístroja medzi prístroj

a vozidlo

ochrana pred poškodením samotného

prístroja nežiadúcimi látkami a

aditívami

čistiaca sada na čistenie

sekundárneho okruhu

proti baktériám a zápachu

aditívum do klímy 500 ml

aditívum do klímy 475 ml

univerzálny držiak ochranného

filtra

chladivo 12kg flaša,

cena za 1 kg

Potrebujete na 
diagnostiku klím, bŕzd, 
motora. Aj seba zmeriate!

Jediné farbivo, ktoré 
nezalepuje ventily. Ako 
jediné odporúčané pre 
Mercedes!

Profesionáli vedia, že po zadrení 
kompresora to potrebujeme

Ak klíma smrdí
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OLEJEMKARATE

01.000.143

8885300097

01.000.172

8885300096

8887400016

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

Olej Emkarate 

SPIN Purezone

WAECO Refresh-O-Mat Heavy Duty 

SPIN PureO3zone

WAECO Refresh-O-Mat Heavy Duty 

WAECO

olej do chladiva R134a

1 l

vyvíjač ozónu na čistenie

sekundárneho okruhu

proti baktériám a zápachu bez

chemických prísad

napájanie 12V

výkon 0,5g O3/hod.

príslušenstvo pre priame

napojenie na vzduchovody

vyvíjač ozónu na čistenie

sekundárneho okruhu

proti baktériám a zápachu

bez chemických prísad

napájanie 230V

výkon 0,8g O3/hod.

ultrazvukové zariadenie na

čistenie sekundárneho okruhu

náhradná náplň pre Refresh-o-

mat

20 x 100ml

SERV IS  KL IMAT IZÁC I Í

Pre hybridné vozidlá

Svieži vzduch z klímy

Svieži vzduch pri 12V 
napájaní

Pre sanitné vozidlá

8887200031

8887100016

obj. č.

obj. č.WAECO WAECO

olej do klimatizácie ND12 -

100 ml pre 1234yf
chladivo R1234yf - 5kg flaša

AKCIOVÁ CENA !
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1690700000

obj. č.BEISSBARTH Easy 3D

3D –diagnostika podvozku  sa zakladá na stereo kamerovom systéme Beissbarth triangulácia) s dvomi kamerami na koleso. Extrémne vysoká presnosť pre 

zbiehavosť a odklon: ± 2 uhlové minúty. Vysoká presnosť merania a reprodukovateľnosť výsledkov garantovaná vo všetkých pracovných výškach, lebo snímače 

meraných hodnôt sa zdvíhajú nahor spolu so zdvihákom. Rýchle kompletné meranie za menej ako 7 minút až po vytlačenie protokolu. Zobrazenie nameraných 

hodnôt v reálnom čase s porovnaním s požadovanými hodnotami na 19“ TFT-monitore. Hádzanie ráfika pri jazde alebo rolovaní pri meraní na úrovni podlahy, 

nie je potrebné nadvihnutie vozidla. Ľahko prenosné, nárazuvzdorné snímače meraných hodnôt s integrovaným referenčným systémom si pred inštalovaním 

nevyžadujú kalibráciu. Snímače meraných hodnôt sú mobilné, nie je potrebná žiadna obmedzujúca pevná inštalácia.Malá potreba miesta, nie je potrebné miesto 

pred alebo za zdvihákom. Sériovo dodávaná s s veľkou univerzálnou databázou požadovaných údajov vozidiel s viac ako 130 výrobcami vozidiel a aktualizáciou 

cez internet.

elektronická 3D geometria

univerzálny softvér

MS Windows

držiak volantu a brzdy

PC

monitor

tlačiareň A4

Najpresnejšia a tým aj 
najrýchlejšia geometria 
na trhu. Opakovateľnosť 
meraní ± 2 minúty!
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932180109

1690700013

obj. č.

obj. č. BEISSBARTH ML 1800-8 RBEISSBARTH VAS6767 - 3D

elektronická geometria

4-hlavová

8-snímačová

rádiová

softvér Autodata

MS Windows

mechanické otočné platne

univerzálne upínacie hlavy

priemyselné PC

monitor 22“

tlačiareň A4

elektronická 3D geometria

softvér VAS + univerzálny

MS Windows

mechanické otočné platne

magnetické upínacie hlavy

sada prepojovacích káblov

15 m

držiak volantu a brzdy

dva terče pre ACC radar

PC, monitor, tlačiareň A4

3D –diagnostika podvozku podľa zadaní spoločnosti VOLKSWAGEN AG

1000-krát 
osvedčená 
kamerová 
geometria, 
vysoká 
presnosť ±5 
minút

Pre VW, Audi, 
Škoda, Seat

932501210

1690702082

obj. č.

obj. č.BEISBBARTH BEISBBARTH

mechanická otočná platňa

ALU 50mm

nosnosť 1000kg - 1ks
vyrovnávacia podložka

pre otočné platne

1ks

potrebné 4ks

Najlepšie otočné platne 
na trhu

1690311112

1690701051

obj. č.

obj. č.BEISBBARTH Multi Fit BEISBBARTH

upínacia hlava

štandard 13-22“ -

1 sada = 4ks

magnetická upínacia hlava

sada 4ks

Vynikajúca kvalita 
a za 50% z ceny 
Američanov. 

Nikto nemá taký presný 
a rýchly upinák!

GEOMETR IE
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1690701078

1690701029

obj. č.

obj. č. BEISBBARTHBEISBBARTH

adaptér na uchytenie meracích hláv na

zdvihák

sada 2ks

Podľa typu zdviháku - treba upresniť pred

objednaním!

sada prepojovacích káblov 12m

medzi zdvihák a geometriu

Vieme namontovať na každý 
dobrý zdvihák aj montážnu jamu. 
Príslušenstvo k 3D.

Príslušenstvo k 3D

6028636

6027873

obj. č.

obj. č.HOFMANN Geoliner 650 KIT HOFMANN Geoliner 670 KIT 

elektronická 3D geometria

kamery na jednom

stacionárnom stĺpe výškovo

prestaviteľné

korekcia hádzavosti kolesa

rolovaním

držiak volantu, držiak brzdy,

dialkové ovládanie

databanka cca 20.000 vozidiel,

cca 25 rokov spätne dáta

vozidiel 

4 ks držiaky reflektorov spolu

s reflektormi

PC, tlačiareň, monitor, Windows

elektronická 3D geometria

kamery na jednom

stacionárnom stĺpe výškovo

prestaviteľné

korekcia hádzavosti kolesa

rolovaním

držiak volantu, držiak brzdy,

dialkové ovládanie

databanka cca 20.000 vozidiel,

cca 25 rokov spätne dáta

vozidiel 

4 ks držiaky reflektorov spolu s

reflektormi

PC, tlačiareň, monitor, Windows

Pekný štart do 3D 
merania, rýchle meranie

Pre neznačkové servisy 
a menšie servisy je ako 
stvorená!

6027772

obj. č.VAS 6331

elektronická 3D geometria prevedenie VW, AUDI,

SEAT, ŠKODA ako 670 + meracie postupy pdľa

výrobcu

možnosť merania so zdemontovanými kolesami

kompatibilná s ASANETWORK

kamery na jednom stacionárnom stĺpe výškovo

prestaviteľné

korekcia hádzavosti kolesa rolovaním

držiak volantu, držiak brzdy, dialkové ovládanie

databanka cca 20.000 vozidiel, cca 25 rokov

spätne dáta vozidiel

4 ks držiaky reflektorov spolu s reflektormi

PC, tlačiareň, monitor, Windows

GEOMETR IE
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SM40-47

1480004

obj. č.

obj. č. ROTARY SM40-47Giuliano FPL 6740 L29

elektro-hydraulický štvorstĺpový zdvihák 4 t - 4700 mm

elektro-hydraulický štvorstĺpový

zdvihák 4 t - 4800 mm

zabudované dlhé zadné posuvné

platne 1822mm

príkon 230/400V/2,6kW

vybratia na otočné platne

Super cena so servisom od Homolu

Najväčší výrobca zdvihákov prekvapuje úžasnou kvalitou a 
úžasnou cenou. A so servisom od nás

SM65-51

SM65-55

obj. č.

obj. č. ROTARY 

SM65-51

 ROTARY 

SM65-55

elektro-hydraulický štvorstĺpový zdvihák 6,5 t - 5100 mm

3kW/400V

šírka lyžín 650mm

elektro-hydraulický štvorstĺpový zdvihák 6,5 t - 5500 mm

3kW/400V

šírka lyžín 650mm

Na geometriu kupujte zásadne 4-stĺpové zdviháky. 
Presnejšie, ľahšia kalibrácia aj práca mechanika Aj na najdlhšie, naložené dodávky s rázvorom 4350 mm 

a dĺžkou cez 7 metrov
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9429786

SD26PHL

obj. č.

obj. č.Giuliano SB20T

ručné prizdvihávacie zariadenie

pre 4-stĺpové zdviháky 2 t
pneumaticko-hydraulický

prizdvihovač náprav 2,6t

ZDV IHÁKY NA GEOMETR IU

Najlepší prízdvih, aký kedy 
mali. 

402/LS

obj. č.OMCN 402/LS

elektro-hydraulický štvorstĺpový zdvihák 4 t - 5000 mm

vybratia na otočné platne

zabudované zadné posuvné platne

prestavitelné vyrovnávacie plechy

Najpredávanejší zdvihák na Slovensku!

403/C

obj. č.OMCN 403/C 

elektro-hydraulický štvorstĺpový zdvihák 5 t - 5000 mm

vybratia na otočné platne

zabudované zadné posuvné platne

prestavitelné vyrovnávacie plechy

AC-Hydraulic - SD26PHL 

OMCN kvalita minimálne na 20 rokov

AK-SM40-47-7040

obj. č.ROTARY

sada na meranie geometrie pre

SM40-47 - vybratia na otočné

platne

zabudované zadné posuvné

platne

prestavitelné vyrovnávacie

plechy

AK-SM65-55-7040

obj. č.ROTARY
sada na meranie geometrie pre SM65-55 - vybratia na otočné platne

zabudované zadné posuvné platne  prestavitelné vyrovnávacie plechy

AK-SM65-51-7040

obj. č.ROTARY
sada na meranie geometrie pre SM65-51- vybratia na otočné platne

zabudované zadné posuvné platne   prestavitelné vyrovnávacie plechy
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BASE-SGL35-7040

SPOA3TS-EH2

obj. č.

obj. č.ROTARY SGL35 ROTARY SPOA3TS-EH2

elektrohydraulický dvojstĺpový

zdvihák 3,5 t

2,2kW/400V

bez horného prepojenia so

spodným prejazdom

ovládanie cez tlačítka a páku

symetrický

celková výška 3,16m

ramená 0,60 - 1,28m

prejazdná šírka 2,688m

celková šírka 3,32m

elektrohydraulický dvojstĺpový

zdvihák 3 t

4kW/400V

nízkonapäťové ovládanie

asymetrický

prejazdná výška 4,065m

celková potrebná výška 4,23m

ramená 0,536-1,105m

0,837-1,475m

prejazdná šírka 2,56m

celková šírka 3m

Výborný hydraulický zdvihák za neuveriteľnú cenu! Úžasná cena za hydraulický zdvihák v Rotary kvalite!

Dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie 

obsluhy, revízne správy elektro a zdvih. 

 ROTARY SPL 40 a 

50
elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák 4 t, 4kW/400V, asymetrický, prejazdná výška 3,850m, 

ramená 550-1100mm, 876-1472mm, prejazdná šírka 2,558m, celková výška 3,98m

AKCIOVÁ CENA

ý

ROTARY SPLA40-7015 obj. č: SPLA40-7015

elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák 4 t, 4kW/400V, symetrický, prejazdná výška 3,850m,

ramená 700-1500mm, prejazdná šírka 2,558m, celková výška 3,98m

AKCIOVÁ CENA

ROTARY SPL40-7015 obj. č: SPL40-7015

elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák 5 t, 4kW/400V, symetrický, prejazdná výška

4,307m, ramená 750-1700mm, prejazdná šírka 2,935m, celková výška 4,457m

AKCIOVÁ CENA

ROTARY SPL50-7015 obj. č: SPL50-7015

 elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák 5 t, 4kW/400V, symetrický, prejazdná

výška 5,307m, ramená 750-1700mm, prejazdná šírka 2,935m, celková výška 

5,457m  

ROTARY SPL50-7015 EH1000 obj. č: SPL50-7015 EH1000

Dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie 

obsluhy, revízne správy elektro a zdvih. 
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199/G

199/Gamma

obj. č.

obj. č.OMCN 199/GK OMCN 199/Gamma

elektromechanický dvojstĺpový

zdvihák 2-motorový

nosnosť 3,2t

bez prejazdu a bez reťaze

v spodnej časti

dvojmotorový

s elektronickou synchronizáciou

motorov

elektronické riadenie cez

indukčné snímače

bezlankový

asymetrický

ovládanie 24 V so samostatným

tlačítkom „hore“ a „dole“

prejazdná svetlá výška - 4,25m

prejazdná svetlá šíka - 2,50m

max. výška pätky od podlahy -

90 mm

elektromechanický dvojstĺpový

zdvihák 2-motorový 3,5 t

bez prejazdu a bez reťaze

v spodnej časti

dvojmotorový

s elektronickou synchronizáciou

motorov

elektronické riadenie cez

indukčné snímače

bezlankový

asymetrický

ovládanie 24 V so samostatným

tlačítkom „hore“ a „dole“

prejazdná svetlá výška - 4,25m

prejazdná svetlá šíka - 2,65m

max. výška pätky od podlahy -

90 mm

1000-krát osvedčená kvalita. Najviac predávaných 
zdvihákov na Slovensku

Aj pre menšie transportéry

199/Alfa

obj. č. OMCN 199/

Alfa

elektromechanický dvojstĺpový

zdvihák 2-motorový 4 t

bez prejazdu a bez reťaze

v spodnej časti, dvojmotorový

s elektronickou synchronizáciou

motorov

elektronické riadenie cez

indukčné snímače

bezlankový

asymetrický

ovládanie 24 V so samostatným

tlačítkom „hore“ a „dole“

prejazdná svetlá výška - 5m

prejazdná svetlá šíka - 2,7m

max. výška pätky od podlahy -

120 mm

S predĺženým ramenom (opcia) zdvihneme aj najdlhší 
Sprinter

199/RL

obj. č. OMCN 199/

RL

elektromechanický dvojstĺpový

zdvihák 2-motorový 5,5 t

ovládanie 24V

ramená 820 - 1520, 920 -

1800 mm

automatické mazanie

nosných matíc

Sprinter

Crafter

bez prejazdu a bez reťaze

v spodnej časti

dvojmotorový

s elektronickou synchronizáciou

motorov

elektronické riadenie cez

indukčné snímače

bezlankový

symetrický

ovládanie 24 V so samostatným

tlačítkom „hore“ a „dole“

prejazdná svetlá výška - 5m

prejazdná svetlá šíka - 2,8m

max. výška pätky od podlahy -

125 mm

Najlepší zdvihák pre ťažké 
a dlhé transportéry. Úžasne 
masívna konštrukcia
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718
719

obj. č. OMCN 719

elektrohydraulický nožnicový zdvihák 3,5 t-nízke prevedenie 105mm

dĺžka lyžín 1360 - 1900mm

elektrohydraulický nožnicový zdvihák 3,5t-nízke prevedenie 105mm do

zeme

dĺžka lyžín 1360 - 1900mm

552LV

obj. č.OMCN 552 LV

elektrohydraulický nožnicový zdvihák 3 t - pojazdný na kolieskach

nízke prevedenie 100mm

dĺžka lyžín 1400 - 1900mm

OMCN 718
obj. č.

373

obj. č.OMCN 373

2ks predĺžené

ramená pre

zdviháky Alfa, 

Beta, V, W

370

obj. č.OMCN 370

pätky pre transportéry 200 mm
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OMCN

elektrohydraulický nožnicový zdvihák 4 t do zeme, dĺžka lyžín 4600mm, vpredu zabudovaný hydraulický detektor vôle náprav

OMCN 826/I obj. č: 826/I

 elektrohydraulický nožnicový zdvihák 4 t do zeme, dĺžka lyžín 4600mm, vpredu zabudovaný hydraulický detektor vôle
náprav, zabudovaný centrálny prizdvih vozidla 4t - prestaviteľná dĺžka 1420 - 1870 mm

OMCN 825/I obj. č: 825/I

predĺženie pre zdvihák   825/I - 826/I - celková dĺžka zdviháku bude 5055 mm

OMCN 853/A obj. č: 853/A

elektrohydraulický nožnicový zdvihák 5 t do zeme, dĺžka lyžín 4600mm, vpredu zabudovaný hydraulický detektor vôle náprav

OMCN 815/A obj. č: 815/A

predĺženie pre zdvihák 815 - 815/A - celková dĺžka zdviháku bude 4865 mm

OMCN 853 obj. č: 853

predĺženie pre zdvihák 815 - 815/A  - celková dĺžka zdviháku bude 5150 mm

OMCN 853/B obj. č: 853/B

 elektrohydraulický nožnicový zdvihák 5 t do zeme, dĺžka lyžín 4600mm, vpredu zabudovaný hydraulický detektor vôle
náprav, zabudovaný centrálny prizdvih vozidla 4t - prestaviteľná dĺžka 1420 - 1870 mm

OMCN 815 obj. č: 815
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JAB - piestové zdviháky do zeme

504074

obj. č.JAB DuoRam

jednopiestový zdvihák

3,5 t do zeme

ramená Essmann 3,5 t

- AE35

pre rázvor 1800 - 3400

mm

180633

obj. č.JAB Twin Ram 35/1300

dvojpiestový zdvihák

3,5t, 1300 mm

H - ramená 3,5 t -

štandardné prevedenie

1500 - 2000 mm

198014

obj. č.JAB Twin Ram 35 S-2

dvojpiestový zdvihák

karosársky 3,5t, 2300 mm

teleskopické ramená 3,5 t

- štandardné prevedenie

570 - 1116 mm

519183

obj. č.JAB Twin Ram 65 S2 /2500

dvojpiestový zdvihák

karosársky 6,5t, 2500 mm

teleskopické ramená 6,5 t -

štandardné prevedenie 825

- 1900 mm



021

7.048.0451

OLMEC J2P

pneumatický zdvihák 1,8t

výška 165mm

zdvih 330mm

obj. č.

DK20Q

DK20HLQ

obj. č.

obj. č.AC-Hydraulic AC-Hydraulic

ručný hydraulický zdvihák

nosnosť 2t

zdvih 495mm

ručný hydraulický zdvihák

nosnosť 2t

zdvih 795mm

1120/E

1120/F

obj. č.

obj. č. OMCN 1120/EOMCN 1120/F

ručný hydraulický zdvihák 2 t,

zdvih 810mm

ručný hydraulický zdvihák 2 t,

zdvih 520mm

118/A
118

obj. č.

obj. č. OMCN 118/AOMCN 118

ručný hydraulický zdvihák 5 t,

zdvih 550mm
ručný hydraulický zdvihák 7 t,

zdvih 550mm

7.048.0452

OLMEC J2

pneumatický zdvihák 1,8t

výška 165mm

zdvih 330mm

obj. č.

ZDV IHÁKY
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Masívne, dokonalé lisy od OMCN

 ručný hydraulický lis s nastavitelnou rýchlosťou posuvu 10 t s oceľovou platňou
a V-blokom

OMCN 154 obj. č: 154

 ručný hydraulický lis s nastavitelnou rýchlosťou posuvu 15 t s oceľovou platňou
a V-blokom

OMCN 155 obj. č: 155

 ručný hydraulický lis s nastavitelnou rýchlosťou posuvu 20 t s oceľovou platňou
a V-blokom

OMCN 156 obj. č: 156

ručný hydraulický lis s nastavitelnou rýchlosťou posuvu 30 t s manometrom

OMCN P30/SA obj. č: P30/SA

SIF1/A/73

131

obj. č.

obj. č.OMCN SIF1/A/73 OMCN 131

hydraulický demontážny zdvihák

0,4 t

výška 1240mm

zdvih 850mm
pojazdná hydraulická žirafa

s jednočinnou pumpou „séria E“

0,5 t

575 ks predaných 
a servisovaných na 
Slovensku

Spolu viac ako 850 ks 
v prevádzke na Slovensku
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1902141

0551502

obj. č.

obj. č.Giuliano S820 Giuliano SL11

vyvažovačka s digitálnym

displejom

automatické načítavanie dvoch

rozmerov

nožná brzda

automatické zabrzdenie v

mieste nevývažku

plastový kryt

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

sťahovák pneumatík

- poloautomat,

vonkajšie upnutie 12

- 22“

vnútorné upnutie 14 -

24“

max. ø kolesa

1010mm

max. šírka kolesa

330mm

UL - montážna páka

pedálový dofukovač

s tlakomerom

sada PVC ochranných

krytov

na ALU disky

odlučovač

regulátor tlaku

primazávač

prívodná hadica 1,5m

prívodný kábel 1,5 m

príkon 400V/0,55kW

PNEUSERV IS

Výborný začiatok pri vyvažovaní!

1902142

0652502

obj. č.

obj. č. Giuliano 

S830

Giuliano SL22

vyvažovačka s 19“ LCD monitorom,

automatické načitavanie dvoch rozmerov,

nožná brzda,

automatické zabrzdenie v mieste nevývažku,

plastový kryt, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na meranie šírky

kolesa, kliešte na závažia

sťahovák pneumatík

- jednorýchlostný

automat s

pneumatickým

odklopným ramenom,

vonkajšie upnutie 12

- 22“,

vnútorné upnutie 14 -

24“,

max. ø kolesa

1010mm,

max. šírka kolesa

395mm,

montážna páka,

pedálový dofukovač

s tlakomerom, sada 

PVC ochranných 

krytov na ALU disky, 

odlučovač, regulátor 

tlaku, primazávač, 

prívodná hadica 

1,5m, prívodný 

kábel 1,5 m, príkon 

400V/0,55kW
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900F77C02

900F92002

obj. č.

obj. č.

CEMB Focus F77 

vyvažovačka s digitálnym

displejom

automatické načítavanie dvoch

rozmerov

nožná brzda

automatické zabrzdenie

v mieste nevývažku

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

kryt na koleso

vyvažovačka s LCD monitorom

automatické načitavanie dvoch

rozmerov

nožná brzda

automatické zabrzdenie

v mieste nevývažku

plastový kryt 42“

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

 CEMB Focus 

F92

93T0F9280      

93T0F9290 

obj. č.

obj. č.

CEMB Focus F928

sťahovák pneumatík -

poloautomat

vonkajšie upnutie 12 - 22“

vnútorné upnutie 14 - 24“

max. ø kolesa 1010mm

max. šírka kolesa 330mm

UL - montážna páka

sada PVC ochranných krytov na

ALU disky

primazávač, prívodná hadica

1,5m

sťahovák pneumatík -

dvojrýchlostný automat

vonkajšie upnutie 12 - 22“

vnútorné upnutie 14 - 24“

max. ø kolesa 1000mm

max. šírka kolesa 356mm

nožný dofukovač s

tlakomerom

UL - montážna páka

primazávač

prívodná hadica 1,5m

sada PVC ochranných krytov

na ALU disky

UHP2 - prídavné zariadenie

pre pridvihovanie a stlačenie

CEMB Focus F929

Pekný sťahovák 
pre začiatok 
s doplnkovou 
službou

Už vyššia trieda 
než sused hore
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900ER6002

905ER8002

obj. č.

obj. č.CEMB ER60 CEMB ER80 SE

vyvažovačka s digitálnym

displejom

automatické načítavanie dvoch

rozmerov

elektrická brzda

automatické zabrzdenie

v mieste nevývažku a určenie

pozície nalepenia závažia 

laserom v polohe 6 hod. alebo 

pomocou meracieho ramena

LED osvetlenie vnútornej strany

disku

plastový kryt 42“

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

vyvažovačka s digitálnym Touch

displejom

pneumatické upínanie kolesa

(PATENT CEMB)

automatické načítavanie troch

rozmerov

elektrická brzda

automatické zabrzdenie

v mieste nevývažku a určenie

pozície nalepenia závažia

laserom v polohe 6 hod. alebo

pomocou meracieho ramena s

automatickým zablokovaním v

mieste nevývažku

LED osvetlenie vnútornej strany

disku

plastový kryt 42“

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

Nová generácia 
CEMB ER – úžasný 
dizajn a kvalita za 
priaznivé ceny!

Profi  stroj 
s laserovým 
nasvietením

905ER8TC2

obj. č.

vyvažovačka s digitálnym Touch

monitorom

pneumatické upínanie kolesa

(PATENT CEMB)

automatické načítavanie troch

rozmerov

EMS sonar na meranie bočnej

hádzavosti

elektrická brzda

automatické zabrzdenie

v mieste nevývažku a určenie

pozície nalepenia závažia 

laserom v polohe 6 hod. alebo 

pomocou meracieho ramena 

s automatickým zablokovaním 

v mieste nevývažku

LED osvetlenie vnútornej strany

disku

plastový kryt 42“

upínacia hlava

3 ks kuželky

kliešte na meranie šírky kolesa

kliešte na závažia

Super profi  
stroj pre 
rýchlu prácu

900ER8002

obj. č.CEMB ER70

vyvažovačka s digitálnym Touch

monitorom,

automatické načítavanie troch

rozmerov,

elektrická brzda,

automatické zabrzdenie v

mieste  nevývažku a určenie

pozície nalepenia závažia 

laserom v polohe 6 hod. alebo 

pomocou meracieho ramena s 

automatickým zablokovaním v 

mieste nevývažku, 

LED osvetlenie vnútornej strany

disku,

plastový kryt 42“,upínacia hlava,

3 ks kuželky, kliešte na meranie

šírky kolesa, kliešte na závažia

CEMB ER85 SE
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900ER11B2

obj. č.CEMB ER100i 

 vyvažovačka s farebným dotykovým TOUCH SCREEN monitorom,

automatické načitavanie všetkých rozmerov laserom, meranie radiálnej a

axiálnej hádzavosti pomocou sonaru, štatistický softvér, elektrická brzda,

pneumatické upínanie kolesa (PATENT CEMB), automatické zabrzdenie v

mieste nevývažku, určenie polohy nalepenia závažia laserom, automatické

natočenie kolesa do nalepovacej polohy, meranie hĺbky a kuželovitosti

dezénu, funkcia rozloženia kolies na nápravy podľa množstva závaží, zjazdenia

dezénu a hádzavosti kolesa, zobrazenie grafu hádzania disku a pneumatiky,

funkcia umiestnenia závažia na ľubovolnú pozíciu s automatickým prepočtom

hmotnosti závažia - pre disky neštandardných tvarov, možnosť vytlačenia 

protokolu s celkovým vyhodnotením kolesa, hodiny, denné a celkové počítadlo, 

plastový kryt 42“, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na meranie šírky 

kolesa, kliešte na závažia pneumatický zdvihák na koleso New Zero Weight 

lift - nosnosť 80 kg nový zdvihák s automatickým zdvihom a spúšťaním 

riadený procesorom vyvažovačky podľa prebiehajúceho pracovného cyklu, 

automatické, presné vycentrovanie kolesa na kužeľ vyvažovačky, nulová váha“ 

kolesa pre mechanika, žiadne nadstavovanie alebo ovládanie potrebné pre 

fungovanie

To, čo druhí 
diagnostikujú za 
viac ako minútu, 
máme hotové za 
7 sekúnd
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0-11463001

0201966I

0-11467001/D

obj. č.

obj. č.

obj. č.SICE S43 SICE S45 TL

sťahovák pneumatík -

poloautomat 2-rýchlostný

INVERTOR

vonkajšie upnutie 11 - 22“

vnútorné upnutie 13 - 25“

UL - montážna páka

odlučovač

sada PVC ochranných krytov na

ALU disky

regulátor tlaku

primazávač

prívodná hadica 1,5m

prívodný kábel 1,5 m

max. šírka kolesa

406mm

pedálový

dofukovač s

tlakomerom

sada PVC

ochranných krytov

na ALU disky

odlučovač

regulátor tlaku

primazávač

prívodná hadica

1,5m

prívodný kábel 1,5 m

príkon 400V/0,8-

1,1kW

sťahovák pneumatík -

automatická vyzúvacia pätka

2-rýchlostný INVERTOR

automat

vonkajšie upnutie 12 - 24“

vnútorné upnutie 14 - 27“

automatická a manuálna

vertikálna aretácia ramena

UL - montážna páka

sada PVC ochranných krytov na

ALU disky

odlučovač

regulátor tlaku

primazávač

prívodná hadica 1,5m

prívodný kábel 1,5m

 Giuliano 

Crossage

585 kusov na 
Slovensku.

Profi  stroj 
pre značkové 
servisy a 
pneuservisy

Novinka u Homolu – úžasne 
masívny stroj pre veľké 
a drahé disky!

110PFC

obj. č.DU QUESNE Pro-Fit NEW

nový sťahovák pneumatík-

poloautomat

vonkajšie upnutie 11 - 23“

KIT RF - sada vyzúvacích hadíc

prívodná hadica 1,5m

prívodný kábel 1,5 m

5 NAJ – najrýchlejší na pneumatiky RunFlat, 
najmohutnejší, najlepší odraz na gumu, naj pre ľahké 
nákladiaky do 17,5“, najškaredší

sťahovák pneumatík - superautomat s

pneumatickou vyzúvacou pätkou

pneumatické prídavné ramená

pre disky 10 - 34“

max. ø kolesa 1200mm
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Wulkan360P

03.002.41

Wulkan200

obj. č.

obj. č.

obj. č. WULKAN 360P

SPIN Nitroservice 3600

umývačka kolies, pre kolesá

ø560-800 mm

šírka kolesa 135-360 mm

objem nádrže na vodu 300 l.

Spôsob umývania 

tlaková voda a plastové granule

prístroj na výrobu dusíka

3600 l/hod. pri 10 bar

90 l nádoba

umývačka kolies

pre kolesá ø560-800 mm

šírka kolesa 135-305 mm

objem nádrže na vodu150 l.

Spôsob umývania 

tlaková voda a plastové

granule

Solídny umývací účinok s plastovými granulami pre 
menšie kolesá Aj pre väčšie kolesá SUV

Ak môžete, fúkajte 
pneumatiky hlavne 
nákladiakov, dusíkom

8-11100320

obj. č.SICE PT 250 TL

prídavné zariadenie pre

pridvihovanie a stlačenie

pneumatiky

Run Flat pre S45TL

 WULKAN 200 

Sťahováky SICE S43 + 
S45 spolu s ramenom sú 
predurčené na zarábanie 
peňazí
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41FF79255

200456405

200009405

164400500

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

CEMB RL

HAWEKA Quick Plate

HAWEKA  World Kit 

HAWEKA Duo Expert

prítlačná PVC príruba pre ALU

disky

sada 3 ks univerzálnych

upínacích hláv pre ALU disky

sada typových upínacích hláv

4 ks

4,5,6,7 - dierové

5 sád kolíkov

2 ks závesná tabula na stenu

dištančný krúžok pre ALU

Offroad

centrovací systém pre ALU

disky

FEMAS

centrovací kužel s veľmi jemným stúpaním, ø40 mm

FEMAS C1 obj. č: 3001335

centrovací kužel s veľmi jemným stúpaním, ø40 mm

FEMAS C2 obj. č: 3001331

centrovací kužel s veľmi jemným stúpaním, ø40 mm

FEMAS C3 obj. č: 3001334

centrovací kužel s veľmi jemným stúpaním, ø40 mm

FEMAS C4 obj. č: 3001332
 centrovací kužel s veľmi jemným
stúpaním, na hriadeľ ø40 mm všade 

FEMAS C5 obj. č: 3001333

Určite potrebujete pre 
niektoré ALU disky
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50180/0

50181020

647A4495

58250020

647A4560

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

ASTURO Super PG/CEE OM 

SW 730N/20 + SW 735/20

FORCE

SW 735/20

FORCE

tlakomer a dofukovač 0 - 6 bar

OVERITEĽNÝ

Overenie tlakomeru Asturo /

Blitz - povinné podľa zákona!

obj. č CERO110 - cena po 

zľave 21 €

momentový kľúč

14x18mm

40 - 200 Nm

momentový kľúč 30-210Nm 1/2“

overenie momentového kľúča v rozsahu do 200 Nm - nutné!

obj. č CER9010 - cena po zľave 50 €

račňa ku momentovému kľúču

1/2“

14x18mm

momentový kľúč 70-350Nm 1/2“

overenie momentového kľúča v rozsahu do 500 Nm - nutné!

obj. č CER9010 - cena po zľave 57 €

Musíte mať v každom 
pneuservise. Veľmi presný!

Najlepší momentový kľúč 
na trhu. Životnosť 15 rokov. 
Made in Germany!

Vymeniteľný nástavec ku 
kľúču Stahlwille

Štandardný pružinový kľúč. Overiteľný Štandardný pre väčšie momenty. Overiteľný

150400091

405400108

805400000

obj. č.

obj. č.

obj. č.

HAWEKA HAWEKA Uni Lug

HAWEKA Pro Bike II Standard

centrovací kužel 120 - 174

mm + príruba pre ľahké

transportéry upínacia hlava pre bezdierové

disky

upínacia hlava na motocykle

Pre starých Francúzov 
nevyhnutné. Aby ste 
nemusel robiť dieru do 
disku

Sprinter a Crafter bez 
toho nevyvážite

Motocyklové kolesá 
musíte vyvažovať.
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FIAC AB Long Life INDUSTRIAL

kompresor 10 bar

100 l nádoba

270 l/min.

1000 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/1

400V/2,25kW

FIAC AB 100-3C Long Life INDUSTRIAL obj. č: 1521000000

Nízkootáčkový, žiadny vrtuľník!

kompresor 10 bar

200 l nádoba

350 l/min.

980 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/1

400V/3kW

FIAC AB 200-4F Long Life INDUSTRIAL obj. č: 1521990000

kompresor 10 bar

270 l nádoba

600 l/min.

900 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/4kW

FIAC AB 300-5,5F Long Life INDUSTRIAL obj. č: 1523670000

kompresor 10 bar

500 l nádoba

750 l/min.

1000 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/5,5kW

FIAC AB 500-7,5F Long Life INDUSTRIAL obj. č: 1531550000
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FIAC

KOMPRESORY

1692930000

obj. č.FIAC SCS 951-300 Silent 66dB

Tichý!
kompresor odhlučnený 10 bar

270 l nádoba

777 l/min.

1090 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/5,5kW

1693630000

obj. č.FIAC SCS 500-300 Silent 68dB
Tichší než skrutkový!

kompresor odhlučnený 10 bar

270 l nádoba

450 l/min.

1130 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/3kW

1693660000

obj. č.FIAC SCS 600-300 Silent 69dB

Vyšší výkon!

kompresor odhlučnený 10 bar

270 l nádoba

625 l/min.

1516 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/4kW

1692920000

obj. č.FIAC SCS 951-500 Silent 66dB 

Super tichý!

kompresor odhlučnený 10 bar

500 l nádoba

777 l/min.

1090 ot/min.

počet valcov/kompresia 2/2

400V/5,5kW

1529640000

obj. č.FIAC ABV 300-670

kompresor 10 bar,

270 l vertikálna

nádoba,

650 l/min.

1000 ot/min.,

počet valcov/

kompresia 2/2,

400V/4,1kW

1687910000

obj. č.FIAC NEW Silver 3/90

skrutkový kompresor

10 bar,

90 l nádoba,

270 l/min.,

400V/2,2kW

Pre menšie 
prevádzky!
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7325

8941276201

obj. č.

obj. č.ZECA 7325 CP 7620 KM -1/2“, 576Nm

navijak elektrického kábla 20m

230V

3000 W

pneumatický uťahovák a

povolovač kolies v kufríku so

sadou orechov 14, 16, 17, 19, 

22mm

PNEUMAT ICKÉ NÁRAD IE

880200
4315

obj. č.Mavel Roll Mega ZECA 4315

navijak pneumatickej hadice

15+1 m

Ø 12mm

15 bar

navijak elektrického kábla 15m

230V

1800 W

obj. č.

Lepšie, ako keď sa hadice váľajú po zemi!

Najpredávanejší!

FIAC - skrutkové kompresory

1691341000

obj. č.FIAC NEW Silver 10/500
skrutkový kompresor 10 bar

500 l nádoba

860 l/min.

400V/7,5kW

1691220000

obj. č.FIAC NEW Silver 7,5/300 
Vyšší výkon!
skrutkový kompresor 10 bar

270 l nádoba

720 l/min.

400V/5,5kW

1691250000

obj. č.FIAC NEW Silver 10/300
skrutkový kompresor 10 bar

270 l nádoba

860 l/min.

400V/7,5kW

1691100000

obj. č.FIAC NEW Silver 5,5/200
Vhodný pre servisy s trvalým odberom vzduchu
skrutkový kompresor 10 bar

200 l nádoba

450 l/min.

400V/4kW



034

T024587

4109

6081D

52042

8941077630

K4032

6151940790 

601001

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

CP 749-1/2“, 850Nm

FORCE

FORCE

MBX

CP 7763-3/4“, 1627Nm

FORCE

CP 9790 KIT

WS 90

pneumatický uťahovák a

povolovač kolies

sada zosilených orechov 1/2“

11,12,13,14,16,17,19,21,22,

24 mm

sada zosilených orechov

predĺžených 3/4“ -  26, 27,

29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

pneumatická brúska na

gumoasfalty s troma kotúčmi

11 mm a unášačom 11 mm

3500 ot./min.

pneumatický uťahovák a

povolovač kolies

sada zosilených orechov

predľžených poplastovaných

1/2“ - 17,19,21mm

pneumatická vŕtačka + sada

vrtákov 1,5 - 6,5mm

odfrézovavačka bodových

zvarov 1300 ot./min.

PNEUMAT ICKÉ NÁRAD IE

Pozri uťahovací moment 
a pritom aký malý 
uťahovák! Úžasné! 
Aj pre LKW

Pre LKW potrebujete 
800-100 l vzduchu

Ak si to nekúpite, 
rozbijete biele orechy!

Vhodné do úzkych 
kolových otvorov. 
Nepoužívať na 
štandardné práce!

Nikto ju neukradne 
a nepožičia na domov. 
Nemá vzduch.

Dá dolu lepidlá a nálepky 
bez poškodenia laku!

Vy to kľudne robte 
vŕtačkou ako pračlovek. 
My to robíme VarioDrillom. 
To najlepšie, čo kedy WS 
vymysleli!
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120010

obj. č.WS WPS 2000

pneumatická pílka 12000 kmitov/min.

6151957321

6151959123

obj. č.

obj. č.

CP 9121AR

CP 9123

pneumatická uhlová brúska

12000 ot /min.

ø125mm

pneumatická uhlová brúska

7500 ot /min.

ø180mm

12908
12633

obj. č.

obj. č.Pressol 12908 Pressol 12633

sacia tlaková striekačka 1l

celokovová

ručná „DEKALAMITKA“ na

mazacie tuky

500 cm3

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

13012
8332

obj. č.Pressol 13012 CEMO

ručná teleskopická pumpa na

olej 60-200 l sud

ručná teleskopická pumpa na

Ad-Blue 60-200 l sud

obj. č.

Ak chcete meniť čalúnenie a sklá od vypálených častíc 
– Flexujte. Ak chcete robiť rýchlo a presne, tak s WPS
2000!

Aj do priemyslu!

Pre ťažké nasadenie!

10.000 ks na Slovensku!
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000920000

42065/C5

44065/C5

7583

64064

44060/C5

46065/C5

7688

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

Dumbox 000920000 

RAASM 42065/C5

RAASM 44065/C5

CEMO SW2 

RAASM 64064

RAASM 44060/C5

RAASM 46065/C5

CEMO SW4

nádoba na nový olej - 5 l

zberná nádoba na starý olej

65 l

zberná nádoba na starý olej

65 l + odsávačka + odmerný

valec

záchytná vaňa pre dva 200 l

sudy

D120xŠ81xV36 cm

pneumatická pumpa na vazelínu

pre 50l sud ø370-420mm

vozík

hadica

výdajná pištol

zberná nádoba na starý olej

65 l + odsávačka

kombinované vypúšťacie

a odsávacie zariadenie 65 l

s výklopnou záchytnou vaňou

záchytná vaňa pre štyri

200 l sudy

D120xŠ121xV28,5 cm

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pozor! Nie odmerná 
nádoba, iba orientačné 
značky množstva!

Potrebujete hlavne pri 
nákladných autách!

Made in Italy! 
Ergonomická, netečie 
odvšadiaľ. 

Ideálne aj s odsávačkou!

Aby ste mali dôkaz, čo 
ste odsali a koľko. 

Ak robíte výmenu oleja 
a auto máte na zemi

Dodržujte zákony! Dodržujte zákony!
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CEMO - Výborné, ľahké!

CEMO - Ľahké, bezpečné a prejde cez dvere skladu!

7380
7881

obj. č.

obj. č.CEMO 7380 CEMO 7881

dvojplášťová nádoba na olej - ALU-PLAST

1000 l

dvojplášťová nádoba na olej - ALU-PLAST

1500 l

7328
7329

obj. č.

obj. č.CEMO 7328 CEMO 7329

dvojplášťová nádoba na olej - PLAST-PLAST

2000 l

dvojplášťová nádoba na olej - PLAST-PLAST

2350 l
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ZVÁRAČKY

820056

852031

821055

821060

obj. č.

obj. č.

obj. č.

TELWIN Digital Mig 222 Twin Synergic TELWIN - Technology TIG 222 AC/DC-HF/LIFT

TELWIN Telmig 180/2 Turbo TELWIN Telmig 203/2 Turbo

dvojhorákový synergetický

zvárací zdroj MIG/MAG

CO2

20-220 A

200A/30%

140A/60%

max. hrúbka drôtu:

železo-INOX: 0,6-1 mm,

hliník: 0,8-1 mm

 Cu-Si 3%: 0,8-1 mm

V cene je horák MIG/MAG 3m,

horák pre malú cievku priamo

na horáku, redukčný ventil.

mikroprocesorom riadený

pulzný zdroj na zváranie TIG

MMA jednosmerným a

striedavým prúdom AC/

DC s vysokofrekvenčným 

generátorom pre bezkontaktné 

(HF) alebo kontaktné (LIFT) 

zapaľovanie oblúka. Invertor je 

vybavený modernými funkciami 

na automatickú reguláciu 

prúdu oblúka Hot-Start, Arc-

Force (nastaviteľné podľa typu 

elektródy) a na bezprúdové 

odtrhnutie elektródy pri jej 

prilepení Anti-Stick. Napájanie 

230 V

výkon – zaťažovateľ pri 24%

200 A pri teplote okolia 40 °C,

zaťažovateľ pri 60% 100 A pri 

teplote okolia 40 °C

v cene sada pre zváranie

metódou TIG - horák 4m, káble,

redukčný ventil

zvárací zdroj MIG-MAG CO2 - 170A, 230V,
zvárací prúd 30-170A
zaťažovateľ 140A/20%
pre cievku drôtu - max. 15kg
Max. hrúbka drôtu: Fe: 0,6 / 0,8 mm,

nerez: 0,8 mm, hliník: 0,8 / 1,0 mm,
horák na oceľ 2,5 m pevne zabudovaný
drôt Fe 0,8mm - 0,2kg
RV bez ukazovateľa

zvárací zdroj MIG-MAG CO2 - 200A,
230/400V

zvárací prúd 25-200A
zaťažovateľ 160A/25%
pre cievku drôtu - max. 15kg
Max. hrúbka drôtu: Fe: 0,6 / 0,8 / 1 mm,

nerez: 0,8 mm, hliník: 0,8 / 1,0 mm,
horák na oceľ 3 m s eurokoncovkou
drôt Fe 0,8mm - 0,2kg
RV bez ukazovateľa

obj. č.

Pre malé dielne Dobrý zdroj

Pre profesionálov. 

Pre 
najkvalitnejšie 
WIG, TIG zváranie 
volfrámovou 
elektródou. Al, 
nerez, oceľ. Na 
tenké plechy.

CEMO

plniaca armatúra pre Chemo 7388 a 7328

CEMO 5322 obj. č: 5322

plniaca armatúra pre Chemo 7327 a 7329

CEMO 7332 obj. č: 7332

Aby nič 
nevytieklo!
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ELEKTRON

515832

obj. č.

paket pre M20 - jednostranná

naváracia pištol Dinse

rýchlo vyťahovacie kladivo

U - podložky 100 ks

nahrievacia elektróda

515375

obj. č.ELEKTRON
transportný vozík pre M20

515793

obj. č.ELEKTRON MULTISPOT M20 

ELEKTRON

230V/16A karosárska bodová

zváračka - 3000 A

Dinse zásuvka

pre naváranie nitov, skrutiek,

podložiek...

pre vyťahovanie tenkých

plechov

Je možné pripojiť vyťahovačku

preliačin AP95!

Výborné trafo, 
toto si kúpte. 
S Airpullerom 
a pákou. Robte 
ako profi 

502002

351060

obj. č.

obj. č.

WS Bi-Puller

WS MAXI LIFT

 ťažný prípravok 9-hákový

+ kladivo

prípravok na

vyťahovanie väčších

preliačin s hákmi

353007

obj. č.WS - trafo

pre AP 95 - 230/400 V

351001

obj. č.WS AP 95

vyťahovačka malých preliačin

pre trafo a M20

Najlepšie zariadenie na 
svete spolu s trafom a 
pákou



040

802604

802498

obj. č.

obj. č.

TELWIN

jednostranná naváracia pištoľ

s rýchlovyťahovacím kladivom

a sadou naváracích podložiek, 

skrutiek ...

prídavné trafo na Inverspotter

13000 pre použitie

jednostrannej naváracej pištole

ZVÁRAČKY

823076

obj. č.TELWIN Inverspotter 13000

invertorová

karosárska bodová

zváračka - 8000 A s 

trafom na kliešťach

obojstranné

bodovacie kliešte

s 5m prívodným 

káblom chladené 

vzduchom

max. hrúbka plechu

3+3mm

napájanie 400V/16A

TELWIN Studder 4000

Pre menšie dielne stačí 
aj na bodovanie

823077

obj. č.TELWIN Inverspotter 14000

invertorová

karosárska

bodová zváračka 

- 14000 A

s trafom na

kliešťach

obojstranné

bodovacie kliešte

s 5m prívodným 

káblom chladené 

vodou

max. hrúbka

plechu

3+3+3mm

napájanie

400V/32A

Profi  bodovka pre veľké dielne

803172

obj. č.TELWIN - „C“ 

„C“ rameno 550mm

Inverspotter 14000

803171

obj. č.TELWIN - „C“

„C“ rameno 300mm

Inverspotter 14000



041ZVÁRAČKY

802645

835010

802650

2018000

100416

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

TELWIN - „O“

TELWIN Smart Inductor 5000

TELWIN

Looser

Alesco 800

„O“ držiak na kliešte pre

rameno s balancérom

indukčný ohrievač 2,4kW

rameno s balancérom

pre Inverspotter 14000

elektrický odporový nahrievač

indukčný ohrievač výstup 8 kW

Na nahrievanie 
spojovačiek, matíc, čapov. 
Lepšie ako autogén!

Na nahrievanie spojovačiek, matíc, čapov. Profi  stroj. 
Nepotrebujete autogén!

354

obj. č.OMCN 354

rozpínacia

sada 12 t s

rýchlospojkou

700000

obj. č.WS X-PRESS 800 

hydaulická

nitovačka

a odnitovávačka



042 ROVNAC IE  STOL ICE

X110.3800.3

obj. č.CELETTE X-ONE

rovnacia stolica,

rám 3,67m,

4ks klemy,

nožnicový zdvihák 2,5t,

dózer 10t,

zdvih 1,4m.

SVN05.3112

obj. č.CELETTE Sevenne

rovnacia stolica na štyroch kolesách, rám 4,37m,

Sevenne - výkyvný ťažný dózer Sevenne 10 t so vzduchovo-

hydraulickou pumpou a predlžovacím nástavcom,

4ks uchytávacie klemy,

vozík na príslušenstvo.

GR04F.3822.3

obj. č.CELETTE Griffon Evolution 

rovnacia stolica pre MZ systém,

rám 4,35m ,

4ks uchytávacie klemy,

nožnicový zdvihák 2,8t - zdvih 1,32 m,

nožnicový prizdvih 2,8t,

nájazdové rampy,

2 ks stojany pod auto,

Sevenne - výkyvný ťažný dózer Sevenne 10 t so vzduchovo-

hydraulickou pumpou a predlžovacím nástavcom.

Ďaľšie príslušenstvo na vyžiadanie



043NÁRADIE

SWSADA

obj. č.STAHLWILLE - sada náradia mechanik 236 - dielna



044 NÁRADIE

10218-199

obj. č.FORCE 10218 - 199 - sada náradia mechanik 199 dielna



045NÁRADIE

10218-448

obj. č.FORCE 10218 - 448 - sada náradia mechanik 448 dielna



046 NÁRADIE

10318-509

obj. č.FORCE 10318 - 509 - sada náradia mechanik 509 dielna



047

8211

74620011

61917

74620002

76500001

61915

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

obj. č.

FORCE

SW 1068

FORCE

SW 1015

SW 12005

FORCE

gola sada 1“, 12 -

hran - 38, 41, 46,

50, 54, 55, 58,  60, 

63, 65, 67, 70, 71, 

75, 77, 80 mm

kľúč na olejové filtre

- trojnožka LKW

sada kľúčov na olejové filtre

veľká

kľúč na olejové filtre -

trojnožka PKW

kľúč na olejové filtre s gurtňou

sada kľúčov na olejové filtre

malá

NÁRAD IE

6201

obj. č.FORCE

gola sada 3/4“,

6 - hran - 19,

21, 22, 23, 24, 

26, 27, 29, 30, 

32, 35, 36, 38, 

41, 46, 50 mm

8141

obj. č.FORCE

gola sada 1“,

12 - hran - 36,

41, 46, 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 

80 mm



048

908T5

obj. č.FORCE

sťahovák pružín -

sada pre  pružiny

70-195mm, max.

sila 20 kN, zdvih

45-290mm

3 páry klem - 70-

120; 100-150;

140-195mm

627370

obj. č.FORCE

sťahovák pružín - 1 pár

927B1
5061

obj. č.

obj. č.FORCE FORCE

sada prípravkov na

brzdové valčeky sada kľúčov na

olejové vane

5082
907G1

obj. č.

obj. č.Force Force

sada kľúčov

na brzdové

trubky

sada klieští na hadicové spony

6027772

obj. č.OMCN - pracovné stoly
 OMCN 1002 - pracovný stôl 1500mm s dvoma

zásuvkami a kovovou doskou

 OMCN 1002/PL - pracovný stôl 1500mm s dvoma

zásuvkami a drevenou doskou

 FORCE 6540206 - zverák 150 mm

s otočnou základňou

NÁRADIE



BRATISLAVA 

+421 905 200 100
homola@homola.sk

RUŽOMBEROK 
+421 905 300 100 
ruzomberok@ homola.sk

KOŠICE 
+421 915 700 100
kosice@homola.sk

PRAHA 
+420 725 499 333
smejkal@homola.cz

BRNO 
+420 724 533 533
homola@homola.cz

www.homola.sk




