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Przydatna pomoc podczas rozwiązywania codziennych problemów
dotyczących naprawy i renowacji samochodów.

 – Doposażenie w czujniki parkowania
 – Zestaw tarcz dociskowych
 – Przepływomierz powietrza
 – Pokrowce ochronne na siedzenia, kierownicę i błotniki

W temacie innych przyrządów / narzędzi 
odwiedź naszą stronę internetową.
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Narzędzia

PDC 01 130600_1

Zestaw narzędzi do czujników parkowania

13 ‑częściowy zestaw narzędzi do dokładnego wiercenia, sztancowania i frezowa‑
nia otworów w celu dopasowania czujników parkowania.

 – Krawędzie otworów pozbawione zadziorów
 – Wiercenie bez zarysowania lakieru
 – Dokładne dopasowanie
 – Łatwa obsługa

Narzędzie do sztancowania, okrągłe 18,0 mm
Narzędzie do sztancowania, okrągłe 20,5 mm
Narzędzie do sztancowania, okrągłe 22,0 mm
Narzędzie do sztancowania, okrągłe 26,0 mm
Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–12 mm
Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–20 mm
Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–32 mm
6 -częściowy zestaw frezów HSS, trzonek 6 mm

Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego

DPS 01_LR 400004_2

Zestaw tarcz dociskowych

Płyta stosowana na prasie warsztatowej, służąca do prac demontażowych 
i montażowych, obciążenie 30 t. Uniwersalna płyta mocowana w 3 punktach 
nie przechyla się i nie luzuje zapewniając stabilne miejsce pracy. Z trzpieniami 
o regulowanej wysokości.

DFLp  -

Przepływomierz powietrza

Seria DFLp przeznaczona jest do sprawdzania małych sprężarek. 

Zastosowanie: 
np. zawieszenie, układy SCR pracujące ze sprężonym powietrzem (w dużych 
silnikach mobilnych) itp. 

DFLp 4...30_LR DFLp 5...50_LR

Nr artykułu 061121_1 06122_1

Zakres pomiarowy 
przepływu

4...30 l/min 5...50 l/min

Kalibracja: w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu atmosferycznym 

Medium: powietrze (wyłącznie)

Zakres pomiaru ciśnienia: 0...25 bar

Wejście: szybkozłącze rury z poliamidu, 8 mm

Wyjście: 3/8“, otwarte

Wskazówka: 
DFLp xx NIE jest przeznaczony do sprawdzania sprężarek w pneumatycznych 
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układach hamulcowych. Do tego zalecane jest urządzenie LEITENBERGER‑ VPG 
02 (na zapytanie). 
Inne wersje na zapytanie. 

Pokrowce ochronne

KS 01 130501

Fartuch ochronny na błotnik

Fartuch ochronny na błotnik, idealny 
podczas prac serwisowych. Kształt 
z wycięciem na koło, mocowanie za 
pomocą magnesów zabezpieczonych 
materiałem.

Materiał
 –  Sztuczna skóra z materiałową 
podszewką

 – Przyjazny dla środowiska
 – Zmywalny

Dostawa w torbie foliowej

LES 01 130504

Pokrowiec ochronny na 
kierownicę

Pokrowiec ochronny na kierownicę, 
idealny podczas prac serwisowych. 
Dopasowany do wielu rozmiarów 
kierownic dzięki biegnącej dookoła 
gumowej taśmie.

Materiał: 
 – Niebieska bawełna
 – Odporny na rozdarcie i przetarcie
 – Przyjazny dla środowiska
 – Można prać

Dostawa w torbie foliowej

SIS 01 130503

Pokrowce ochronne na 
siedzenia

Pokrowce ochronne na siedzenia o er‑
gonomicznym dopasowanym kształcie 
i częścią przeznaczoną na zagłówek.

Materiał: 
 – Niebieska bawełna
 – Odporny na rozdarcie i przetarcie
 – Przyjazny dla środowiska
 – Można prać

Dostawa w torbie foliowej

 


