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úvodní slovo

vážení obchodní partneři,

od jara letošního roku došlo k několika změnám  
v nabídce vybavení pro pneuservis.  
Vzhledem k tomu, že se zásoby prvního vydání  
pomalu tenčí, rozhodli jsme se pro aktualizaci,  
tj. II. vydání katalogu se spotřebním materiálem pro 
specializované pneuservisy a další zákazníky, kteří  se 
těmito službami zabývají.
Katalog je přehledně uspořádán s cílem rychlého 
vyhledávání v tomto sortimentu. Najdete zde cca 
200 nejdůležitějších položek od vyvažovacích závaží, 
ventilků, nezbytné chemie a drobného nářadí 
potřebného pro pneuservis.
V budoucnu budeme nabídku průběžně aktualizovat 
o aktuální novinky, případně zařadíme další produkty 
dle vašich potřeb.
Vždy aktuální ceny naleznete v elektronickém 
katalogu STAkis.

Ondřej Šťastný
Produktový manažer

Tisková chyba vyhrazena.
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obj. číslo     název balení

přezouváme

zinkové naklepávací závaží pro ocelové disky - eco

10180998  ECONOMY LINE 5 g 100 ks
10180999 ECONOMY LINE 10 g 100 ks
10181000 ECONOMY LINE 15 g 100 ks
10181001 ECONOMY LINE 20 g 100 ks
10181002 ECONOMY LINE 25 g 100 ks
10181003 ECONOMY LINE 30 g 100 ks
10181004 ECONOMY LINE 35 g 50 ks
10181005 ECONOMY LINE 40 g 50 ks
10181006 ECONOMY LINE 45 g 50 ks
10181007 ECONOMY LINE 50 g 50 ks
10417938 PREMIUM LINE (HGS METALLTECHNIK) 60 g 50 ks

zinkové naklepávací závaží pro alu disky - eco

10181010  ECONOMY LINE 5 g 100 ks
10181011  ECONOMY LINE 10 g 100 ks
10181012  ECONOMY LINE 15 g 100 ks
10181013  ECONOMY LINE 20 g 100 ks
10181014  ECONOMY LINE 25 g 100 ks
10181015  ECONOMY LINE 30 g 100 ks
10181016  ECONOMY LINE 35 g 50 ks
10181017  ECONOMY LINE 40 g 50 ks
10181018  ECONOMY LINE 45 g 50 ks
10181019  ECONOMY LINE 50 g 50 ks
10181021  ECONOMY LINE 60 g 50 ks

zinkové naklepávací závaží pro univerzální ocelové disky - 
standard typ 84

10602018  STANDARD LINE 5 g 100 ks
10602019  STANDARD LINE 10 g 100 ks
10602020  STANDARD LINE 15 g 100 ks
10602021  STANDARD LINE 20 g 100 ks
10602022  STANDARD LINE 25 g 100 ks
10602023  STANDARD LINE 30 g 100 ks
10602024  STANDARD LINE 35 g 50 ks
10602025  STANDARD LINE 40 g 50 ks
10602028  STANDARD LINE 45 g 50 ks
10602031  STANDARD LINE 50 g 50 ks

zinkové naklepávací závaží pro ocelové disky (francouzské) - 
standard typ 164

10126689  STANDARD LINE 5 g 100 ks
10126690  STANDARD LINE 10 g 100 ks
10126691  STANDARD LINE 15 g 100 ks
10126692  STANDARD LINE 20 g 100 ks
10126693  STANDARD LINE 25 g 100 ks
10126694  STANDARD LINE 30 g 100 ks
10126695  STANDARD LINE 35 g 100 ks
10126696  STANDARD LINE 40 g 100 ks
10126697  STANDARD LINE 45 g 100 ks
10126698  STANDARD LINE 50 g 100 ks
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obj. číslo     název balení

přezouváme

nalepovací závaží - economy line steel

10602511 ECONOMY LINE Steel 397G 60 g (pásek 12x5 g) - barva šedá 100 ks
10602513 ECONOMY LINE Steel 397S 60 g (pásek 12x5 g) - barva černá 100 ks
10602516 ECONOMY LINE Steel 397U 60 g (pásek 12x5 g) - barva stříbrná 100 ks
10602514 ECONOMY LINE Steel 397S - barva stříbrná (Perfect Equipment) - kotouč 1 000 ks

zinkové nalepovací závaží - standard line

10473789 STANDARD LINE ZN 371 60 g (pásek 12x5 g) - barva šedá 100 ks
10473794 STANDARD LINE ZN 371G - barva stříbrná - kotouč 1 000 ks

master cut
Držák kotoučů ECO, STANDARD LINE s integrovanou řezačkou. Připevnění na zeď nebo přímo  
na stojan. 

10542613 Držák kotoučů ECO, STANDARD LINE s integrovanou řezačkou 
10542645 Stojan pro kotouče 

nalepovací závaží - oem line

10638296 OEM LINE Steel 355, barva šedá - kotouč 1 000 ks
10638299 OEM LINE Steel 355, barva černá - kotouč 1 000 ks
10638300 OEM LINE ZN 356, barva šedá - kotouč 1 000 ks
10638305 OEM LINE ZN 356, barva černá - kotouč 1 000 ks
10120504 OEM LINE ZN 363 45 g (3x10g + 3x5 g) - barva šedá 100 ks

závaží pro nákladní pneumatiky

10006461  OEM LINE 525/50 g 100 ks
10006462  OEM LINE 525/75 g 100 ks
10006463  OEM LINE 525/100 g 100 ks
10006464  OEM LINE 525/150 g 100 ks
10006465  OEM LINE 525/200 g 100 ks
10006466  OEM LINE 525/250 g 100 ks
10056272  OEM LINE 530/25 g RL 100 ks
10006236  OEM LINE 530/50 g RL 100 ks
10006237  OEM LINE 530/75 g RL 100 ks
10006238  OEM LINE 530/100 g RL 100 ks
10006239  OEM LINE 530/150 g RL 100 ks
10006240  OEM LINE 530/200 g RL 100 ks
10008645  OEM LINE 530/250 g RL 100 ks

kleště na závaží kol

10710472 Kleště na závaží kol - odstraňování, řezání a naklepávání závaží, 245 mm (Kunzer) 
10225039 Kleště na závaží kol - 250 mm (Vigor) 
10786346 Kleště na závaží kol - samootvírací, řezání, odstraňování závaží, 250 mm (KS Tools) 

10710472

10120504
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obj. číslo     název balení

přezouváme

sada škrabek pro odstranění nalepovacích závaží 

 � Sada 4 praktických škrabek na závaží v plastovém boxu. Pro snadné a bezpečné odstranění lepených 
závaží z vysoce kvalitního a odolného plastu.

 � Šířky – 19, 22, 25, 38 mm

10404017 Sada škrabek pro odstranění nalepovacích závaží 4 ks, vhodné pro odstraňování etiket - Vigor 
10270779 Sada škrabek pro odstranění nalepovacích závaží 4 ks - Kunzer 

bezdušové ventily snap-in economy line

10110526  ECONOMY LINE TR 412, 33 mm  100 ks
10110493  ECONOMY LINE TR 413, 43 mm 100 ks
10110494  ECONOMY LINE TR 414, 49 mm 100 ks
10110528  ECONOMY LINE TR 418, 61,5 mm 100 ks

bezdušové ventily alliGator premium line snap-in

10009452  Bezdušové ventily Alligator PREMIUM LINE TR 413, 43 mm   100 ks
10009450  Bezdušové ventily Alligator PREMIUM LINE TR 414  49 mm 100 ks
10003829  Ventilová vložka Alligator PREMIUM LINE krátká TR C1 100 ks

bezdušové ventily alliGator standard line snap-in

10160896  Bezdušové ventily Alligator STANDARD LINE TR 413, 43 mm  100 ks
10160897  Bezdušové ventily Alligator STANDARD LINE TR 414, 49 mm 100 ks
10160898  Bezdušové ventily Alligator STANDARD LINE TR 414L, 57 mm 100 ks
10160899  Prémiové bezdušové ventily Alligator STANDARD LINE TR 418, 61,5 mm 100 ks

kovové  ventily eco

10016520  Ventil kovový ECONOMY LINE pro PKW 37MS 11,3   1 ks
10015732  Ventil kovový ECONOMY LINE pro PKW 42MS 11,3 1 ks
10043664  Ventil kovový ECONOMY LINE pro PKW 42MS 11,3 1 ks
10084588  Ventil kovový ECONOMY LINE pro PKW 42MS 11,3 1 ks

ventilové ČepiČky

10003772  Ventilková čepička AL  100 ks
10042023  Ventilová čepička červená 100 ks
10042024  Ventilová čepička zelená 100 ks
10042025  Ventilová čepička žlutá 100 ks
10003973  Ventilová čepička černá 100 ks

nářadí pro ventily

10008643  Páka na montáž bezdušových ventilů  
10003843  Šroubovák na ventily - oboustranný, kovový poniklovaný, plastová rukojeť 

10008643

10003829

10270779
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opravné sady hříbkŮ

10714365  SERVICE KIT - 25x opravný hříbek + 2x 25ml tuba cement + 1x HSS frézka 3 mm   
10714366  SERVICE KIT - 20x opravný hříbek + 2x 25ml tuba cement + 1x HSS frézka 4,5 mm 
10714367  SERVICE KIT - 20x opravný hříbek + 2x 25ml tuba cement + 1x HSS frézka 6 mm 
10714368  SERVICE KIT - 20x opravný hříbek + 2x 25ml tuba cement + 1x HSS frézka 8 mm 
10710540  JUMBO BOX - PNCO, 3 mm 50 ks
10710541  JUMBO BOX - PNCO, 4,5 mm 40 ks
10710542  JUMBO BOX - PNCO, 6 mm 40 ks
10710543  JUMBO BOX - PNCO, 8 mm 20 ks

opravné knoty

10729684  Opravné knoty 100 mm - pro osobní vozidla 50 ks
10729685  Opravné knoty 200 mm - pro nákladní vozidla 25 ks

opravné záplaty - radiální pneu

10710487  Opravná záplata pro radiální pneumatiky PRO 110 72x51 mm  20 ks
10361769  Opravná záplata pro radiální pneumatiky PRO 112 87x72 mm 25 ks
10710488  Opravná záplata pro radiální pneumatiky PRO 114 104x67 mm 10 ks
10710489  Opravná záplata pro radiální pneumatiky PRO 120 122x75 mm 10 ks

opravné záplaty - diaGonální pneu

10710493  Opravná záplata pro diagonální pneumatiky PBO-SUPER 63 mm  40 ks
10710503  Opravná záplata pro diagonální pneumatiky PBO-3 87 mm 10 ks
10710504  Opravná záplata pro diagonální pneumatiky PBO-4 111 mm 10 ks
10710505  Opravná záplata pro diagonální pneumatiky PBO-5 152 mm 10 ks

opravné záplaty pneu - univerzální

10710824  Záplata pneu univerzální 43x43 mm  80 ks
10710825  Záplata pneu univerzální 55x55 mm 80 ks
10710814  Záplata pneu univerzální 30 mm 120 ks
10710817  Záplata pneu univerzální 70 mm 120 ks
10710816  Záplata pneu univerzální 50 mm 80 ks

záplaty na duše

10710865  Záplata na duše 33 mm  40 ks
10710866  Záplata na duše 40 mm 40 ks
10710868  Záplata na duše 50 mm 45 ks
10710869  Záplata na duše 70 mm 40 ks
10710870  Záplata na duše 90 mm  15 ks
10710871  Záplata na duše 111 mm 15 ks
10710920  Záplata na duše ovál 152x65 mm 15 ks
10710919  Záplata na duše ovál 70x30 mm 45 ks
10710910  Záplata na duše ovál 45x20 mm 120 ks
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univerzální montážní pasta, bílá

 � Vhodná pro použití na pneumatikách pro os., nákl. vozidla, LUV, motocykly
 � Chemicky neutrální pryž, ocel a hliník, neobsahuje silikon, škodlivé tuky nebo minerální soli,  
neutrální vůně, barva a 100 % biologicky odbouratelný

 � Výborná mazací schopnost, vynikající pro všechny typy montáží a demotáží
 � Zjednodušuje proces montáže, chrání pneumatiku a ráfek a montážní stroj
 � Po montáži rychle schne a zabraňuje úniku vzduchu mezi pneumatikou  
a ráfkem 

10710476  Univerzální montážní pasta bílá 1 kg
10710477  Univerzální montážní pasta bílá 3,5 kg
10710479  Univerzální montážní pasta bílá 5 kg
10710482  Univerzální montážní pasta bílá 10 kg
10105734  Štětec na montážní pastu - plochý  

univerzální montážní pasta, Černá 

 � Zvláště vhodná pro černé hodně používané plechové ráfky
 � Neobsahuje silikon, škodlivé tuky nebo ropné přísady
 � Velmi dobrá mazací schopnost, velmi vhodná pro všechny běžné montáže a demontáže pneumatik
 � Snižuje zatížení na pneumatiku, ráfek a montážní stroj
 � Dobře zasychá po montáži, nedochází k posunu pneumatiky
 � Neutrální vůně a barva 100 % biologicky odbouratelná

10844294  Univerzální montážní pasta černá 5 kg

montážní vosk run-flat, Černý

 � Vynikající vlastnosti pro snadnou montáž a demontáž osobních a run-flat pneumatik.
 � Kromě toho pasta umožňuje bezpečné zajištění patky pneumatiky na disku kola - teplotní rozsah: 
-15 až +50°C

10711903  Montážní VOSK - RUN FLAT  5 kg

montážní pasta uhp-run flat, modrá

 � Vhodná pro montáž osobních, motocyklových a run-flat pneu
 � Řeší problémy při instalaci extrémně širokých pneumatik na standardních montážních strojích
 � Zvýšené mazací schopnosti v počáteční fázi
 � Rychleschnoucí, zabraňuje úniku vzduchu mezi pneumatikou a ráfkem

10710483  Montážní pasta UHP-RUN FLAT modrá 5 kg
10017005  Štětec na montážní pastu - kulatý 

montážní vosk

 � Usnadňuje montáž a demontáž pneumatik a  zajišťuje pevné usazení pneumatiky na disku.
 � Výhodou této černé verze je, že rezidua na černé pneumatice jsou téměř neviditelné. 

10711901  Montážní vosk - bílý 5 kg
10711902  Montážní vosk - černý 5 kg

buffer sprej

 � Chemický čistič
 � Odstraňuje nečistoty a zbytky silikonu z vnitřní strany pneumatiky nebo duše před zdrsněním plochy.

10710950 Buffer sprej 500 ml
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montážní sprej
Sprej pro snadnou aplikaci montážní tekutiny do prostorů těžko přístupných pro štětec.  

10729604  Montážní sprej (Prema) 400 ml
10711905  Montážní sprej - OEM Line (Hofmann) 400 ml

odstraňovaČ zbytkŮ lepidla po závaží
Speciální sprej pro snadné očištění zbytku lepidla nalepovacích závaží. 

10729686 Odstraňovač zbytků lepidla po závaží 500 ml

vulkanizaČní cement fast dry - pfco (k použití s pcno 
opravnými hříbky)

 � Rychleschnoucí cement
 � Je určen k použití s opravnými materiály PREMA PCNO - s opravnými hříbky
 � Minimální čas zaschnutí nezávisle na teplotě a vlhkost místnosti 

10717935 Vulkanizační cement FAST DRY - PFCO (k použití s PCNO opravnými hříbky) 25 ml

vulkanizaČní cement oranGe (pco)

 � Je vhodný jak pro vulkanizaci za studena tak za tepla - rozsah teplot 18°C - 150°C
 � Určen k použití s opravnými materiály PREMA

10710924 Vulkanizační cement ORANGE (PCO) 240 ml
10710925 Vulkanizační cement ORANGE (PCO) 966 ml

utěsňovaČ patek
Utěsňovací prostředek na starší a vícekrát přezouvané bezdušové pneumatiky. Použití před 
nafouknutím pneumatiky. 

10729608 Utěsňovač patek 1 l

talkum
Mastek - používá se pro pneumatiky s duší. Zabraňuje přilepení duše k pneumatice.  
Chrání před odřením duše. 

10710962 Talkum 500 g

pasta na ruce phc-5000

 � Vysoce výkonná pasta na mytí rukou, krémová konzistence
 � Šetrná k pokožce rukou, vhodná pro každodenní použití
 � Odstraňuje nejodolnější nečistoty - oleje, tuky, pryskyřice
 � Neucpává odtok umyvadla

10710966 Pasta na ruce PHC-5000 5 kg
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víČko na lepidla se štětcem 

Použití pro:
 � PCO-8 
 � PLOS-16

10710949 Víčko na lepidla se štětcem 

brusná kuliČka pěnová  

 � Ø 38 mm

10024240 Brusná kulička pěnová  

vybrušovací prst na ocelové kordy

 � Ø 8 mm
 � Délka 25 mm

10018288 Vybrušovací prst na ocelové kordy 

brusný kužel

 � 20x65 cm

10004250 Brusný kužel 

hm frézka špiČatá
Frézky z tvrdého kovu na opravy radiálních i diagonálních pneumatik s dělenými břity.  
Použití i do vysokootáčkových brusek.

10012631 HM frézka špičatá  Ø 3 mm, TYP PCC-1 
10041417 HM frézka špičatá  Ø 4,5 mm, TYP PCC-1,5 
10012776 HM frézka špičatá  Ø 6 mm, TYP PCC-2 
10012633 HM frézka špičatá  Ø 8 mm, TYP PCC-3 
10099434 HM frézka špičatá  Ø 10 mm, TYP PCC-4 

fréza ruČní
Pro úpravu průpichu před použitím opravných knotů nebo hříbků.

10714422 Fréza ruční 90 mm 
10714426 Fréza ruční 200 mm 

opravná sada
Vhodné pro rychlé nouzové opravy. 

Sada obsahuje:
 � 20x opravný knot 100 mm 
 � Cement PFCO-25 PREMA 
 � Ruční fréza
 � Zavaděč s rukojetí + 1 náhradní
 � Nožík a metr

10729681 Opravná sada - osobní vozidla 
10729682 Opravná sada - truck 

10012776

10714422

10729681



11

obj. číslo     název balení

přezouváme

zavaděČ
Nástroj pro závádění opravných knotů.

10714420 Zavaděč - osobní pneu 75 mm 
10714421 Zavaděč - nákladní pneu 230 mm 

kleště na sundavání krytek šroubŮ

 � Optimální stažení krytek kolových šroubů u hliníkových disků, např. u AUDI, VW a OPEL.
 � Hroty čelistí kleští vytvarované pro krytky.
 � Povrch: leštěný chrom, rukojeť namáčená. 

10113940 Kleště na sundavání krytek šroubů 

měřiČ tlaku v pneumatikách

10795570 Měřič KS Tools - kalibrovaný, doporučený tlak 6,3 bar, rozsah 0-10 bar, hadice 400 mm 
10187661 Měřič Hazet - doporučený tlak 6,3 bar, rozsah 0-12 bar, hadice 400 mm 
10728988 Měřič EWO - AIRSTAR, ověřitelný, rozsah 0-12 bar, krok 0,05 bar, hadice 1.5 m 
10728993 Měřič EWO - AIRSTAR, ověřitelný, rozsah 0-12 bar, krok 0,05 bar, hadice 3 m 

diGitální hloubkoměr
Digitální hloubkoměr pro měření dezénu pneumatik. 

10165508 Digitální hloubkoměr - Rozsah 0-9,99 mm 
10602358 Digitální hloubkoměr - Rozsah 0-27 mm, pro měření brzdových destiček a obložení 

křída pro znaČení pneumatik

 � Kvalitní křída na bázi parafínových vosků a olejů.
 � Teplotně stabilní.
 � Snadné odstranění pomocí benzínu. 

10005051 Křída pro značení pneumatik - bílá 1 sada
10003700 Křída pro značení pneumatik - žlutá 1 sada

sada nářadí tpms

 � Momentový šroubovák utahovací moment 0,4 – 1,4 Nm
 � 1/4“ momentový klíč utahovací moment 1 – 9 Nm
 � 2x nástavec 1/4“ 11 a 12 mm
 � Bit-nástavec pro ventilky
 � 3x nástavec torx T10,T15,T20

10644503 Sada nářadí TPMS 

10187661

10714420
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sada nářadí tpms
 � 1/4“ momentový klíč 2-10 Nm
 � 2x 1/4“ momentový šroubovák 1.4 Nm, 3.3 Nm
 � 2x moment. šroubovák na ventilky 2,25 mm a 0,45 mm
 � Průbojník 2 mm
 � Rukojeť 1/4“ + 3x nástavec TORX T10,T15,T20
 � 1/4“ Bit na ventilkovou sadu
 � 2x gola nátavec 1/4“ SW11X50 mm, SW12X50 mm
 � Prodlužovací nástavec 1/4“ 50 mm
 � Plastová montážní páka 190 mm

10637155 Sada nářadí TPMS 

rázový utahovák 1/2“

 � Max. povolovací moment: 1690 Nm
 � 3 stupně nastavení max: 510/680/931 Nm
 � Spotřeba vzduchu: 128 l/min
 � Váha: 1,99 kg
 � provedení CrMo
 � Plastová ochrana proti poškození ALU disků

10795200 Rázový utahovák 1/2“ 

pneumatický rázový mini utahovák 1/2“

 � Extra malý - délka pouze: 113 mm
 � Extra lehký: 1,3 kg
 � Extra silný: max. povolovací moment: 850 Nm
 � Doporučený utahovací moment: 650 Nm
 � Spotřeba vzduchu: 127 l/min.
 � Umožňuje práci v omezených prostorech
 � Jumbo Hamer - regulátor výkonu

10609000 Pneumatický rázový mini utahovák 1/2“ 
10831348 Silikónový obal pro 9012 M a 9011 M - poloprůhledné provedení, montáž bez použití nářadí 

rázový utahovák v edici stahlGruber 9012 spc

 � Vysoký přísun energie díky nově vyvinutému vzduchovému motoru, jakož i efektivnímu vedení 
vzduchu a zlepšený odpovídající moment vzduchového motoru.

 � Max. povolovací moment: 850 Nm
 � Spotřeba vzduchu: 127,4 l/min.
 � Váha: 2,6 kg
 � Provozní tlak: 6,3 bar 

10574676 Rázový utahovák v edici Stahlgruber 9012 SPC 

rázový utahovák 1/2“ 9012 el-spc 

 � Nová funkce přepínání jednou rukou (doprava/doleva)
 � Provozní tlak: 6,3 bar
 � Dvojitý kladivový úderník
 � Max. povolovací moment: 1700 Nm
 � Spotřeba vzduchu: 139 l/min.
 � Váha: 1,89 kg

10608998 Rázový utahovák 1/2“ 9012 EL-SPC  
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obj. číslo     název balení

přezouváme

dlouhá kovaná hlavice 17 mm 
hazet 904 s lG-17

Speciálně pro montáž a demontáž kol s disky AMG resp.hliníkové sportovní disky s hluboko uloženými 
šrouby kol.

10100867 Dlouhá kovaná hlavice 17 mm - Hazet 904 S Lg-17 

dlouhá kovaná hlavice 19“ 
hazet 904 s lG-19

Speciálně při montáži kol a montáži na SUV, jako např. Porsche Cayenne, Macan; Audi Q7, Q5; VW 
Touareg

 � S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro o-kroužek.

10881603 Dlouhá kovaná hlavice 19“ - Hazet 904 S Lg-19 

nástavce hazet 903 slG

903 SLG kované šestihranné 1/2“, hlavice mají ochranný potah, který zabraňuje poškození hliníkových 
disků při montáži/demontáži kolových šroubů zejména při použití pneumatického utahováku. Vyznačují 
se dlouhým provedením a barevným rozlišením rozměrů. 

 � Hlavice 903 SLG-21 se používá zejména u japonských automobilů a vozů Smart For-Four. 
 � Hlavice 903 SLG-22 nalézá uplatnění u vozů Opel Insignia.

10156007 Sada nástavců 17, 19, 21 mm 
10644511 Sada nástavců 3x17 mm 
10644512 Sada nástavců 3x19 mm 
10070146 Nástavec 15 mm 
10035819 Nástavec 17 mm 
10035820 Nástavec 19 mm 
10043017 Nástavec 21 mm 
10231017 Nástavec 22 mm 

nástrČná hlavice na šrouby hliníkových diskŮ mercedes-benz 
hazet 905 slG-17

Zvláštní profil 17 mm a ochranný plastový potah na hybridní kolové šrouby AL disků MB
 � Např. pro vozy Mercedes-Benz třídy C typ 204, 204X, třídy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, třídy M typ 
164, třísy S typ 221, 222, třídy CL typ 216 

 � Dlouhé provedení (86 mm)
 � S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro o-kroužek.

10732710 Nástrčná hlavice na šrouby hliníkových disků Mercedes-Benz - Hazet 905 SLg-17 

nástrČná hlavice na šrouby hliníkových diskŮ hyundai a kia 
hazet 905 slG-21

Např. Hyundai i30, Tuscon, příp. Kia
 � Dlouhé provedení (86 mm)
 � S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro o-kroužek

10831354 Nástrčná hlavice na šrouby hliníkových disků Hyundai a Kia - Hazet 905 SLg-21 
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přezouváme

sada nástavcŮ 17/19/21

Sada nástavců pro Alu disky 17,19, 21 mm v praktické krabičce

10082962 Sada nástavců 17/19/21 

sada na bezpeČnostní šrouby

Sada pro uvolnění bezpečnostních matic nebo šroubů kol, stejně tak pro použití při povolování matic  
a šroubů s poškozeným šesti-hranem. Speciální konická konstrukce nástavců s levým závitem.

10100979 Sada na bezpečnostní šrouby 

momentový klíČ 20-200 nm

 � Momentový klíč 1/2“ s rozsahem 20-200 Nm, Vhodný pro dotahování šroubů a matic kol.

10087538 Momentový klíč 20-200 NM 

speciální montážní páka

Páka s ergonomickým prohnutím, pro snadné zachycení spodní patky pneumatiky při jejím zouvání. 

10036425 Speciální montážní páka 

vozík pneumatik „smartcart“

 � Vozík na pneumatiky s patentovaným úchytným systémem. 
 � Velmi rychlé naložení a vyložení pneumatik bez zbytečného šlapání na pedál. 
 � Odpružení vozíku velmi zpříjemňuje jeho obsluhu při manipulaci s pneumatikami, perfektně filtruje 
nerovnosti povrchu. 

 � Lehký - 20kg
 � Pro široký rozsah pneumatik: 14-20‘‘
 � Nosnost: 200 kg
 � Nejrychlejší naložení a vyložení pneu ze všech vozíků.

10841233 Vozík pneumatik „SMARTCART“

pneuservisní rukavice jackson safety® G40

 � Optimální úchop - zdrsněný polyuretanový nátěr
 � Bezešvá, pletená,nylonová tkaniny - flexibilita a pohodlí
 � Vysoká odolnost proti roztržení, oděru, dlouhá životnost
 � Tenký materiál - ideální  pro manipulaci s drobnými díly

10170785 Pneuservisní rukavice - vel. M (8)
10163808 Pneuservisní rukavice - vel. L (9)
10163809 Pneuservisní rukavice - vel. XL (10)
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přezouváme

stahlGruber cz s.r.o. 
Průmyslová 1385
253 01 Hostivice
Česká republika

Telefon: +420 225 983 200

www.stahlgruber.cz


