
Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

ní CENY 07/2019 

SLEVA 55 %
NA LOŽISKA



Hydraulický lis 20 t Stahovák pružin – sada

Sada přípravku na tlumiče

...a něco z

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

– Robustní dílenský lis s maximální tlakem 20 t.

–  Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou pro 
snadné ovládání.

– Pracovní rozsah 0–910 mm.

– Vnitřní šířka 540 mm.

– Zdvih pístu 185 mm.

– Hmotnost 80 kg.

– Rozměry 1800 x 820 x 700 mm.

–  Sada přípravků pro montáž 
a demontáž pružin.

– Délka šroubovvice 453 mm.

– Rozsah malých čelistí 80-115 mm.

– Rozsah středních čelistí 110-15 mm.

– Rozsah velkých čelistí 140-195 mm.

–  Bezpečnostní systém zabezpečuje 
pružinu v požadovaném tvaru.

– Včetně plastového kufru.

–  Speciální hlavice na montáž 
a demontáž tlumičů nejběžnějších 
evropských i asijských vozidel jako 
např.: VW, Audi, Mercedes, Nissan, 
Seat, Fiat, Ford, Opel, Peugot, Renault, 
Citroen, Toyota, BMW, Volvo.

–  Sada obsahuje:
 hlavice nástrčná, tvar „D“, 5 a 10 mm,
 hlavice nástrčná, 6-ti hran, 8-9-10-11 mm,
 hlavice zástrčná, 6-ti hran, 5-6-7-8 mm,
 hlavice zástrčná, s plochou, 3-3,5-4 mm,
 hlavice zástrčná, XZN M12,
 hlavice zástrčná, Torx T50-60,
 hlavice nástrčné průchozí, 14-16-17- 
 18-19-21-22-24-27 mm,
 hlavice nástrčné s plochou, 
 1-5,2-6-6,3-7-8-9-10-12 mm,
 hlavice průchozí zástrčné s ploškami, 10,5x5-12,5x5-14,5x5-14,5x3 mm,
 hlavice průchozí zástrčná s ploškami a osazením, 14 mm.

Objednat

Objednat

5990 Kč

4790 Kč

Běžná cena: 7095 Kč

Běžná cena: 6762 Kč

Ušetříte

1105 Kč

Ušetříte

1972 Kč

TG TY20001 Objednat

2690 Kč
Běžná cena: 3420 KčUšetříte

730 Kč
FOR 939T1

FOR 908T5

https://maxi.elit.cz/product/detail/13712772/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/4538890/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/4785168/context:0


...a něco z

Rukavice nitrilové box, 
velikosti 7–10

–  Jednorázové rukavice, 
nepudřené, bal. 100 ks.

–  Zdrsněné konečky prstů 
poskytují dobré pohodlí 
a citlivost pro jemnou 
a přesnou manipulaci.

– Bez latexu.

–  Vhodné i pro krátkodobý 
kontakt s potravinami.

–  Doporučené aplikace:
 úklidové práce, lakovny, laboratoře, 
 kontakt s potravinami, kosmetický 
 průmysl, zdravotnictví.

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Objednat

149 Kč
Běžná cena: 200 KčUšetříte

51 Kč
UNI 0006-90S

https://www.elit.cz/novinky.html/18_2754-kvalitni-a-chutna-hotova-jidla-a-vina-az-primo-k-vam-do-servisu/1
https://maxi.elit.cz/product/detail/20748288/context:0

