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Puksipressi tööriistakomplekt

Universaalne pressvormi komplekt müratute laagrite,
pukside ja võllitihendite demontaažiks ja montaažiks.
Pukse saab kasutada ka töökojapressides.

Artikli nr
K10188

34-82 
mm

Tavahind:  707 €
Kampaaniahind:  317 €

Rattalaagrite press

Pressvormi universaalkomplekt rattalaagrite
demontaažiks ja montaažiks. Väldib laagrite
kahjustamistmontaaži ajal. Laagritele läbimõõduga
60–85 mm. Sobib muu hulgas automarkidele VW, Audi,
Seat, Ford, Opel, BMW.

Artikli nr
K10204

25 pcs.

Tavahind:  467 €
Kampaaniahind:  239 €

Rihmarataste
tööriistakomplekt

Komplekt sisaldab 18 eritööriista
rihmarataste eemaldamiseks
vabajooksuga rummudelt.
Sobib kasutamiseks enamiku
generaatorite korral (nt Bosch,
Valeo, Magnetti Marelli jne).

Artikli nr
K10631

Tavahind:  104 €
Kampaaniahind:  53 €

Süütepooli tööriist VAG, 4 osa

Komplektis on neli erinevat tööriista 
VAG-mootori süütepoolide lahtikeeramiseks.
Sobib mh 4-, 5-, 6-, 8-, 12-sil. mootoritele, 
sh FSI-mudelitele.

Tavahind:  58 €
Kampaaniahind:  29 €

Artikli nr
K202

Õli�ltritangid, iselukustuvad

Iselukustuvad, reguleeritava 
haardeulatusega, kiiravanevad 
multifunktsionaalsed tangid.

Tavahind:  30 €
Kampaaniahind:  14 €

Artikli nr
K142

Õli�ltrivõti, 46 mm

VAG Haldexi diferentsiaalülekannete
õli�ltrivõti. OEM number T10066. Artikli nr

K10670

Tavahind:  45 €
Kampaaniahind:  22 €

Piduritorude tangid

Vasest või terasest piduritorude painutustangid. 
Eriti sobivad sõiduki osa reguleerimiseks. 
Toru mõõtmed: 1/4", 3/16", 4,75 mm, 6,00 mm

Tavahind:  54 €
Kampaaniahind:  27 €

Artikli nr
K10200

Otsikupadrunid pidurisadulate jaoks, 
kuuskantpea, mm

Otsikupadrunid pidurisadulate jaoks, kuuskantpea, mm.

Tavahind:  8 €
Kampaaniahind:  4 €

Artikli nr
K10684
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Kuulliigendi pressitööriist, Volvo

Volvo kuulliigendi paigaldustööriist, lihtsustab tööd 
ja vähendab uue kuulliigendi kahjustamise ohtu.
Sobib muuhulgas mudelitele S60 (2000–2009), S80 
(1998–2006), V70/XC70 (1999–2007), XC90 2002–2014.

Artikli nr
K480

Tavahind:  140 €
Kampaaniahind:  70 €

Kummeeritud käepide pöörleva otsaga. 
Hariliku ja ristpeaga kruvidele.

Minikruvikeerajate komplekt

Artikli nr  K6352

Tavahind:  13 €
Kampaaniahind:  6 €

Eriti pikkade kruvikeerajate komplekt kõige levinumate kruvipeade jaoks. 
Kruvikeeraja pikad ja suure läbimõõduga kummeeritud käepidemed tagavad 
maksimaalse väändejõu. Tänu käepideme esiosa väikesele läbimõõdule on 
kruvide kinni- ja lahtikeeramine kiire.

Eriti pika teraga kruvikeerajate 
komplekt, 4-osaline

Artikli nr
K63032

Tavahind:  45 €
Kampaaniahind:  23 €

Suur valik kruvikeerajaid enamiku TORX®-kruvipeade jaoks. 
Kruvikeeraja pikad ja suure läbimõõduga kummeeritud 
käepidemed tagavad maksimaalse väändejõu. 
Tänu käepideme esiosa väikesele läbimõõdule 
on kruvide kinni- ja lahtikeeramine kiire.

Kruvikeerajate komplekt TORX®, 
6-osaline

Tavahind:  38 €
Kampaaniahind:  19 €

Artikli nr  K63066

Väga kerge, kõigest 1,8 kg. Efektiivse mootoriga, kuni 25% võimsam, 
patendeeritud "Double Air Intake".
Kinnikeeramisel max pöördemoment 1356 Nm ja lahtikeeramisel 2200Nm.
Väga hea tööriist kitsastes oludes kasutamiseks pikkus 150mm. 

Uue tüübi pneumaatiline 
1/2" suruõhumutrikeeraja

Tavahind:  275 €
Kampaaniahind:  150 €

Artikli nr  K9901

Lõikur

Lõiketööriist lõiketöödeks kitsastes kohtades, nt väljalaskesüsteemi 
tööde tegemisel.  Kahesuunalise pöörlemisega, mis võimaldab 
suunata sädemed soovitud suunas. Ohutuslukustusega varustatud 
võimsuseregulaator on täisvõimsuse asendi korral korpusega ühetasane.

Artikli nr  9813

Tavahind:  134 €
Kampaaniahind:  67 €

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:  259 €
Kampaaniahind:  141 €
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Lõikur, 400 mm

Eriti pikk lõikur tööde jaoks kitsastes tingimustes (nt esiosa ja käigukast). Võimas 1,0 hj (0,7 kW) mootor 
ja mootorimüra efektiivne summutamine. Lõikeketta kaitse on lihtsasti seatav 8 erinevasse asendisse ilma 
tööriistu kasutamata. Kummist käepide ja pöörlev õhuliitmik.

Tavahind:  299 €
Kampaaniahind:  153 €

Artikli nr
K9836

Mehaanikukomplekt, mis sisaldab Kamasa Toolsi
parimate tööriistade laia valikut. Komplekt sisaldab kahte
padrunvõtmete komplekti (1/4" ja 1/2"), kruvimistööriistade
laia valikut, 30 erinevat otsakutööriista, eriti pikki
lehtsilmusvõtmeid, näpitstange ja reguleeritavat võtit.
Kokku 97 tööriista paljude erinevate mehaaniliste probleemide
lahendamiseks. Mõõdud: 350 x 350 x 85 mm.

Mehaanikukomplekt, 
89-osaline, mm

Artikli nr
K25014

Tavahind:  232 €
Kampaaniahind:  120 €

Tõeliselt võimalusterohke ja suurim mehaanikukomplekt Kamasa Toolsi
valikus, mis rahuldab enamiku vajadusi. Komplekti kuuluvad spetsiaalsed
tööriistad Torx*-i ja kuuskantpea lahenduste jaoks. Mehaanikukomplektis
on kokku 3 padrunvõtmete komplekti (1/4”, 3/8” ja 1/2”) suure
valiku padruniotsakute, avasilmusvõtmete ning lühikeste ja pikkade
padrunitega ning laia valiku lehtsilmusvõtmetega (6–22 mm), pikenduste,
liigendite ja otsaku-tööriistadega. Lisaks on kolm eriti tihedasammulist ja
kaheosalise pidemega narrevõtit. Mõõdud: 480 x 480 x 110 mm.
* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.

Mehaanikukomplekt, 166-osaline, mm

Tavahind:  461 €
Kampaaniahind:  250 €

Artikli nr K25018
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Tööriistakäru, 5 sahtlit, roheline

Tööriistakäru, tugeva kahekordse seinaga
teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult
väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega.
Tööriistade raskuse mõjul käru ümbermineku võimaluse
vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid
on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud
asendis ka transpordilukk, mis võimaldab käru teisaldada
ilma, et sahtlid avaneksid. Suured, tööstuslikud rattad (TPR),
kahel pidurdusfunktsioon, 127 x 50 mm. Puidust plaat ja
vastupidav kummimatt tööpinnale ning õhemad matid
kõigile sahtlitele. Kõik sahtlid on läbinud 40 kg koormuse
juures 50 000 tsükliga vastupidavustesti. Kogu ratastega
kärukomplekti maksimaalne koormus: 700 kg. Käru
vastupidavust on testitud 300 kg koormuse juures 20 km
pikkuse katsega rulltestril.Sahtli maksimaalne koormus: 40 kg
Mõõdud, käru (koos ratastega), K x L x S: 850 x 723 x 481mm
Mõõtmed, sahtlid, K x L x S: 75/154 x 569 x 410 mm
Kaal tühjana: 54 kg

Artikli nr K7642S

Käru sisaldab:

K10358 - 5 sahtliga tööriistakäru, roheline.
K26040 - kruvikeerajad  "-", PH ja PZ.
K26041 - kruvikeerajad TORX.
K26043 - tangide komplekt.
K26046 - lõiketööriistade komplekt.
K26047 - lööktööriistade komplekt.
K26050 - lehtsilmusvõtmete komplekt 6-23 mm.
K26053 - 1/4" Padruntööriistad ja padrunid.
K26054 - 1/2" Padruntööriistad.
K26074 - 1/2" Padrunid 10-34 mm.
K7102 - otsakute komplekt mininarrega.

Tavahind:  1271 €
Kampaaniahind:  799 €

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

Tööriistakäru + pealiskapp 1/2 "-3/8" -1/4 "tööriistadega
Sõiduki mehaanikule kohandatud väga põhjalik tööriistavarustus. 
7 sahtli käru ja 3 sahtliga pealiskapp, millest 2 sahtlit on muude 
tööriistade jaoks tühjaks jäetud.
Käru tarnitakse kummist pealismatiga. Ulatuslik mobiilsete 
tööriistade hoiukoht, mis võtab vähe põrandapinda.
Tööriistade koguarv: 316 tk
Värv: hall RAL9006 
Maksimaalne koormus sahtli kohta: 40 kg
Maksimaalne koormus kärule: 700 kg
Mõõtmed, käru (koos ratastega), K x L x S: 1360 x 723 x 481 mm
Mõõtmed, sahtlid, K x L x S: 75/154 x 569 x 410 mm

Artikli nr K7642S

Käru sisaldab:

K10360 - tööriistakäru, 7 sahtlit.
K10365 - pealiskapp, 3 sahtlit.
K26152 - miinuskruvikeerajad.
K26153-kruvikeerajad: PH, PZD.
K26041-kruvikeerajad: Torx * 8-30.
K26044 - kruvikeerajad, läbiva teraga, miinus ja PH.
K26043 - tangide komplekt.
K26045 - välised ja sisemised lukustusrõnga tangid.
K26049 - lehtsilmusvõtmed narrega 8-19 mm.
K26050 - lehtsilmus mutrivõtmed: 8–24 mm.
K26051 - lehtsilmus mutrivõtmed: 25-32 mm.
K26052 - liigend mutrivõtmed: 8-19 mm.
K26053 - 1/4" padruntööriistad: lühikesed ja pikad padrunid.
K26062 - 1/4" sisekuuskant ja TORX padrunvõtmed. 
K26057 - 3/8" padruntööriistad.
K26058 - 3/8" padrunvõtmed 8-22 mm: lühikesed ja pikad padrunvõtmed.
K26064 - 3/8" sisekuuskand padrunvõtmed: lühikesed ja pikad.
K26065 - 3/8" TORX ja E padrunvõtmed.
K26054 - 1/2" padruntööriistad.
K26074 - 1/2" padrunvõtmed 10-34mm: lühikesed.
K26056 - 1/2" padrunvõtmed 10-24 mm: pikad, löögikindlad.
K26061 - 1/2" sisekuuskant padrunvõtmed: lühikesed ja pikad.
K26063 - 1/2" XZN / Torx ja E padrunvõtmed.
K26046 - lõiketööriistade komplekt.
K26047 - löökriistade komplekt.
K26030 - 1/3 sahtlisisu.

Tavahind:  2762 €
Kampaaniahind:  1699 €


