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Tavahind:  233 €
Kampaaniahind:  147 €

Ribiliste rihmarataste universaalne
tõmmitsakomplekt. Saab kasutada koos
kõikide haaratsitega.

Rihmarataste
tõmmitsakomplekt,
8-osaline

Artikli nr
K10178

Kuulpoltide ja -laagrite eemaldamiseks ja kinnitamiseks
ilma avadeta jne. Saab kasutada ilma löökmutrivõtmeta.
Ühildub komplekti K10188 otsakutega, hüdraulilise presssilindriga
K10194 ja pikendusega K10197, K10198 ning
tsentreerimisotsakuga K10199.

Laagrite pressvorm

Haardesügavus
mm
245

Artikli nr
K10249 Tavahind:  376 €

Kampaaniahind:  230 €

Tikkpoldi tõmmitsate 
komplekt, 4-osaline

Neli kroomvanaadiumterasest tikkpoldi 
tõmmitsat kuuskantvõtme haarde ja 
sisemise 1/2" kinnitusega.

Tavahind:  47 €
Kampaaniahind:  29 €

Artikli nr
K179

Rattalaagri tööriist, 78 mm rattalaager

78 mm rattalaagrite ohutuks paigaldamiseks/eemaldamiseks, 
II põlvkond. Paljudel uutel autodel on rattalaagrid ja -rummud 
koostatud ühe sõlmena. Sellistel juhtudel läheb laagrite 
kahjustamise ärahoidmiseks tarvis eritööriistu. Antud komplekti 
saab kasutada 78 mm läbimõõduga laagrite paigaldamiseks.
Sobib muuhulgas ka: Ford Focus 04– / Mazda 3 03– Volvo C30, 
C70, S40, V50

Tavahind:  517 €
Kampaaniahind:  313 €

Artikli nr K10354

Õlilehter

Muudab õlivalamise lihtsamaks,
sest lehter kinnitub õlitäiteava
külge universaalsete
vedrukinnititega, mis sobivad
enamiku sõidukite täiteavadega.

Artikli nr
K10630

Tavahind:  45 €
Kampaaniahind:  28 €
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Õli�ltrivõti, Ø 65–110 mm

50 mm pikkune õli�ltrivõti, rihveldatud 
käpad kroomitud ja karastatud terasest.

Tavahind:  21 €
Kampaaniahind:  13 €

Artikli nr K6251

Voolikutangide komplekt, 2-osaline

Vee-, õhu- ja kütusevoolikute sulgemiseks ette nähtud 
libisemisvastase kattega mokkadega isesulguvad tangid. 
Valmistatud sädemevabast tugevdatud plastist.

Artikli nr K257

Tavahind:  24 €
Kampaaniahind:  15 €

6-osaline komplekt enamiku kruvipeade jaoks. Kruvikeeraja kummeeritud pikad ja suure 
läbimõõduga käepidemed tagavad maksimaalse väändejõu. Tänu käepideme esiosa väikesele 
mõõdule on kruvide kinni- ja lahtikeeramine kiire.

Kruvikeerajate komplekt, 6-osaline

Artikli nr  K63070
Tavahind:  41 €
Kampaaniahind:  23 €

Suur valik kruvikeerajaid, mille abil saab 
keerata peaaegu kõiki voolikuklambri 
6-kant kruvipeasid. Kruvikeeraja pikad ja 
suure läbimõõduga kummeeritud käepidemed 
tagavad maksimaalse väändejõu. Tänu käepideme 
esiosa väikesele läbimõõdule on kruvide kinni- ja 
lahtikeeramine kiire. Vastupidav spiraaltera kuuskantpadruniga.

Voolikuklambri 
kruvikeerajate 
komplekt, 4-osaline

Artikli nr
K63013

Tavahind:  41 €
Kampaaniahind:  24 €

Tornide komplekt, 6-osaline

Silindriline torn kaheksakandilise varrega. 
Tarnitakse metallkarbis.

Artikli nr 
K10519

Tavahind:  36 €
Kampaaniahind:  22 €

Padrunvõtmete komplekt, 
24-osaline, toll

Lai valik 1/2“ tööriistu, kaasa arvatud eriti 
tihedasammuline kummeeritud pidemega 
narre. Üheskoos on need abiks paljude 3/8“ 
kuni 1 1/4“ tolli vahemikus poltidega seotud 
probleemide lahendamisel. 
Mõõtmed: 320 × 320 × 80 mm.

Artikli nr K25009

Tavahind:  123 €
Kampaaniahind:  73 €



Mehaanikukomplekt 2 täieliku padrunvõtmete komplekti (1/4” ja 1/2”)
ning nii lehtsilmus- kui ka liigendvõtmetega. Lisaks sisaldab üle 30 erineva
otsakutööriista. Mõõdud: 350 x 350 x 85 mm

Artikli nr K25015

Mehaanikukomplekt, Tavahind:  225 €
Kampaaniahind:  139 €
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Pidurivedeliku tester

Pliiatsikujuline testimistööriist, mis näitab lihtsal moel, 
kas pidurivedelikku on kogunenud vett. Löögikindel 
konstruktsioon. Valmistatud vastavalt CE direktiivide 
nõuetele. Ette nähtud vedelikele DOT 2 - DOT 3 - DOT 4. 5 
dioodiga indikaator. Toiteallikas: 1 x 1,5 V AAA.

Artikli nr K10346Tavahind:  32 €
Kampaaniahind:  20 €

Pidurisadula tööriist, 
universaalne

Pidurikolbide lihtsaks tagasisurumiseks 
kolbe või kummikatteid kahjustamata.

Artikli nr
K240

Tavahind:  36 €
Kampaaniahind:  22 €

Pidurivõtmete komplekt, mm

Mutrivõtmed avaga toru/vooliku jaoks. 
Sobivad piduritorustikule ja kliimatorudele.

Artikli nr K2952

Tavahind:  15 €
Kampaaniahind:  9 €

Kamasa Tools Otsfrees 25000 p/min

Paindlik, sirge otslihvija reguleeritava võimsusega, et oleks mugav 
töödata nii suuremate, kui väiksemate pindadega. Sisseehitatud 
pööreteregulaatoriga, Päästik varustatud turvalukustiga, spindlilukk 
mugavaks otsikute vahetuseks.

Artikli nr K9833

Tavahind:  94 €
Kampaaniahind:  60 €

Vastupidav ja ergonoomiline narremutrikeeraja, mis sobib nt väljalaskesüsteemija
siduritöödeks. Vastupidav lukustusmehhanism, kummeeritud pea ja
planetaarmehhanism tagavad pikema kasutusea. Reguleeritav töömoment ja
mugav reevers-lüliti. Võimsuse täpne reguleerimine.

Artikli nr
K9897

Narremutrikeeraja 3/8”, 390 mm

Tavahind:  240 €
Kampaaniahind:  163 €



Tööriistakäru, 7 sahtlit, hall 

Tööriistakäru, tugev kahekordsest terasest
seinakonstruktsioon. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad
tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega.
Tööriistade raskusemõjul käru ümbermineku võimaluse
vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli.
Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel
sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis
võimaldab kappi teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid.
Suured, kuullaagritega rattad (TPR), millest kahel
pidurdusfunktsioon, 127 x 50 mm. Komplekti kuuluvad
ka puitplaat ja vastupidav kummimatt tööpinna jaoks
ning õhemad matid kõikide sahtlite jaoks. Kõikide
sahtlite vastupidavust on testitud 40 kg koormusega
50 000 tsüklist koosneva katse käigus. Käru vastupidavust
on testitud raputusteel 300 kg koormusega 20 km
pikkusel distantsil.
Maksimumkoormus sahtli kohta: 40 kg
Kogu ratastega kärukomplekti maksimumkoormus: 700 kg
Käru mõõdud (koos ratastega),
K x L x S: 993 x 723 x 481mm
Mõõtmed, käru, K x L x S: 75/154 x 569 x 410 mm
Tühikaal: 67 kg
Värv: RAL9006

Artikli nr K7627S

Tavahind:  1700 €
Kampaaniahind:  1199 €
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Artikli nr K7628S

Sõiduki mehaanikule kohandatud väga põhjalik tööriistakäru. 7 laia sahtliga käru, millest 2 alumist sahtlit on muude tööriistade 
jaoks tühjaks jäänud. Komplektis on töökindel kummist matt tööpind ja õhemad matid kõigile sahtlitele. Korraliku tööpinnaga, väga põhjalik, liikuv tööriistakäru.
Max sahtli koormus: 40 kg
Max koormus tervele tööriistakärule: 1000 kg
Mõõtmed KxLxS (koos ratastega): 993 x 1091 x 481 mm
Sahtlite mõõtmed KxLxS: 75/120/155 x 308/569/960 x 410 mm

Tööriistakäru 1/2 "-3/8" -1/4 "tööriistadega

Tavahind:  2999 €
Kampaaniahind:  1499 €

Käru sisaldab:

K10768 tööriistakäru, kesklukk, 7 sahtlit
K26152 miinuskruvikeerajad
K26153 kruvikeerajad: PH, PZD
K26041 kruvikeerajad: Torx  T8-T30
K26044 kruvikeerajad: , miinus+PH läbiva teraga
K26043 tangid: külglõikurid, kombineeritud tangid, pikkade otsadega näpitsad, kullinokad 
K26045 tangid: välised ja sisemised lukustusrõngatangid
K26049 lehtslimusvõtmed: narrega 8-19 mm
K26050 lehtsilmusvõtmed: 8-24 mm
K26051 lehtslimusvõtmed: 25-32 mm
K26052 liigendvõtmed: 8-19 mm
K26053 padruntööriistad 1/4 ": lühikesed ja pikad padrunid
K26062 Insex & Torx *: 1/4 " padrunotsakud
K26057 hülsi tööriist 3/8 ": narre, kardaan, pikendus, süüteküünla padrunid
K26058 lühikesed ja pikad padrunid 3/8 ": 8 - 22 mm
K26064 lühikesed ja pikad padrunotsakud 3/8 ": sisekuuskant
K26065 lühikesed ja pikad padrunotsakud 3/8 ": Torx  T ja E
K26054 hülsi tööriist 1/2 ": narre, kardaan, pikendus, süüteküünla varrukad
K26074 padrunvõtmed: 1/2 "10-34 mm
K26056 jõudpadrunvõtmed, pikad: 1/2 "10-24 mm
K26061 lühikesed ja pikad padrunotsakud 1/2 ": kuuskant
K26063 lühikesed ja pikad padrunotsakud 1/2 ": XZN / Torx  T ja E
K26046 lõiketööriistad: viilid, puurid, käärid, nuga
K26047 löökriistad: haamer, torn, põrkevabahaamer
K26030 sahtli sisemine universaalne sahtel 1/3

Käru sisaldab:

K10360 7 sahtliga tööriistakäru, CLASSIC seeria. 
K26152 miinuskruvikeerajate komplekt.
K26153 kruvikeerajate komplekt: PH, PZD.
K26041 Torx kruvikeerajad T8-T30.
K26043 tangide komplekt.
K26045 lukustusrõnga tangide komplekt.
K26050 lehtsilmusvõtmed: 8-24 mm.
K26052 liigend padrunmutrivõtmed: 8-19 mm.
K26053 padruntööriistad 1/4".
K26062 sisekuuskant & torx 1/4".
K26057 padruntööriistad 3/8".
K26058 padrunvõtmed lühikesed ja pikad 3/8": 8-22 mm. 
K26064 padrunotsakud 3/8": sisekuuskant.
K26065 padrunotsakud 3/8": Torx: T ja E.
K26054 padruntööriistad 1/2".
K26074 padrunvõtmed 1/2", 10 - 34 mm.
K26056 pikad jõupadrunvõtmed: 1/2" 10 - 24 mm. 
K26030 tühi sahtlisisu: 1/3 sahtel.


