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WERTTEILE

WRX880 WER

8400,00 zł | Rata od 225,00 zł

Wertteile
WRX 880*

•
•
•
•

Podnośnik 2-kolumnowy
elektrohydrauliczny 4000 kg

•

Specyfikacja:
• Udźwig 4000 kg
• Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu
• Maksymalne obniżenie punktu uchwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym
• Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa
• Wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Certyfikat CE
• Wysokość 2924 mm

•
•
•
•
•
•

11 200,00 zł | Rata od 312,00 zł

•

Czas unoszenia/opuszczania ≈50 s
Maksymalna wysokość unoszenia 1900 mm
Minimalna wysokość ramienia 92 mm
Zakres długości ramion r630 ~ r890 mm
oraz r800 ~ r1490 mm
Szerokość między kolumnami (wewnętrzna)
2832 mm
Szerokość między kolumnami (zewnętrzna)
3442 mm
Maksymalna szerokość pojazdu 2610 mm
Moc silnika elektrycznego 2,2 kW
Zasilanie 3~400 V + N + PE 380 V
Poziom głośności ≤ 70 dB (a)
Ciśnienie oleju 20 MPa
Zestaw stożków podwyższających.

WRX2500 WER

Wertteile
WRX 2500
Podnośnik
2-kolumnowy
elektromechaniczny
2500 kg
Specyfikacja:
• Wysokość podnoszenia: 2000 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 90 mm
• Szerokość całkowita: 3160 mm
• Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
• Zasilanie: 400 V/4,0 kW
• Usztywniająca rama fundamentowa
• Kubeczki z olejem smarującym
• Podwójne nakrętki nośne wykonane
z nylatronu NSM
• Napęd elektromechaniczny
• Walcowane na zimno śruby nośne
• Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości
z zabezpieczeniem termicznym
• Przeniesienie napędu: łańcuchem
• Nakrętki nośne z kontrolą zużycia
• Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V
• Automatyczna blokada ramion
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* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

www.wertteile.com
WRX3000 WER

Wertteile
WRX 3000

WERTTEILE

13 300,00 zł | Rata od 368,00 zł

Podnośnik 2-kolumnowy
elektromechaniczny 3000 kg
Specyfikacja:
• Wysokość podnoszenia: 1940 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
• Szerokość całkowita: 3450–3750 mm
• Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
• Zasilanie: 400 V/2 x 2,6 kW
• Bardzo cichy
• Kubeczki z olejem smarującym
• Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
• Bardzo szeroki rozstaw kolumn – prześwit regulowany
w zakresie 2,6 ÷ 2,94 m
• Zasada działania: napęd śrubowy
• Supergładkie – walcowane na zimno śruby nośne
• Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem
termicznym
• Elektroniczna synchronizacja pracy

15 500,00 zł | Rata od 432,61 zł

WRQ350 WER

Wertteile
WRQ 350*
Podnośnik
czterokolumnowy
diagnostyczny
o udźwigu 3,5T
Specyfikacja:
• Udźwig: 3500 kg
• Zasilanie: 400v/50 hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 1820 mm
• Wysokość startowa: 220 mm
• Długość platform: 4260 mm
• Szerokość platform: 490 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Poziom hałasu: ≤ 76 db
• Temperatura pracy: 5–40 °c
• Masa: 1040 kg
Opcjonalnie:
• Dźwignik osi hydrauliczny o udźwigu 2 ton WRJ200H

www.gordon.com.pl

* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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WERTTEILE

WRN280 WER

5300,00 zł | Rata od 147,23 zł

Wertteile
WRN 280
Podnośnik nożycowy
mobilny 2800 kg
• Wygoda przy wprowadzaniu auta
• Podnośnik może być wpychany pod podwozie z boku lub można przejechać nad nim
• W porównaniu z innymi podobnymi
produktami, podnośnik ten ma większą
wysokość podnoszenia wygodną do konserwacji
• Pozycja robocza wykorzystująca blokadę
mechaniczną i podwójne zabezpieczenie
siłownikami hydraulicznymi
• Konstrukcja nie wymaga przymocowania
do podłoża podczas obsługi
Dane techniczne:
• Minimalna wysokość 96 mm
• Minimalna wysokość robocza 120 mm
• Szerokość 1080 mm

7200,00 zł | Rata od 200,02 zł

•
•
•
•

• Udźwig 2800 kg
• Masa 400 kg
• Zasilanie 400/50 Hz

Maks. szerokość robocza 1280 mm
Maks. wysokość robocza 1200 mm
Długość całkowita 2200 mm
Długość platformy 1680 mm

WRN300 WER

Wertteile
WRN 300
Mobilny podnośnik
elektrohydrauliczny
niskiego podnoszenia
3000 kg
• Stabilna konstrukcja nośna z mechaniczną
blokadą wysokości zwalnianą pneumatycznie
• Platformy o regulowanej długości synchronizowane mechanicznie
• W standardzie gumowe podkładki dystansujące
• Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą
EN 1493:2010.
Dane techniczne:
• Udźwig: 3000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Zasilanie pneumatyczne: 6–8 bar
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 110–1000 mm
• Długość platform: 1400–1900 mm
• Poziom hałasu: <70 db
• Waga: 550 kg
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* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

www.wertteile.com

Wertteile
WRM 500
Montażownica
do aut osobowych,
dostawczych
i motocykli
Specyfikacja:
• Zasilanie 400 V
• Moc silnika 0,75 kW

www.gordon.com.pl

•
•
•
•
•

Zewnętrzne mocowanie felgi 10–21 cali
Wewnętrzne mocowanie felgi 12–24 cali
Szerokość felgi 3–14 cali
Nacisk zbijaka 2500 kg
Maksymalna średnica koła 41 cali
(1040 mm)
• Maksymalna szerokość koła 14 cali
(355 mm)
• Ciśnienie pracy 8–10 bar.

Opcjonalnie
ramię
pomocnicze
WRR 50
Cena: 2300,00 zł

980,00 zł

WRZ80 WER

WERTTEILE

WRM500 WER

5000,00 zł | Rata od 99,00 zł

Wertteile
wrz 80
Zlewarko-wysysarka
90 l ze zbiornikiem
kontrolnym
8 l + misa zlewowa
Dane techniczne
• Pojemność zbiornika głównego 90 litrów
• Pojemność tacy zbierającej 5 litrów
• Pojemność szklanego zbiornika 8 litrów
• Wysokość 1730 mm
• Poziom hałasu ≤ 70 dB

* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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WERTTEILE

WRW250 WER

4200,00 zł | Rata od 76,00 zł

Wertteile WRW 250
Wyważarka przeznaczona
do kół aut osobowych,
dostawczych oraz
motocykli
Specyfikacja:
• Wyświetlacz LED
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
• 3 funkcje ALU
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Hamulec nożny

Dane techniczne:
• Zasilanie 230 V
• Moc silnika 0,2 kW
• Dokładność wyważania +/- 1 g
• Maksymalna waga koła 60 kg
• Prędkość wyważania 200 obr./min
• Maksymalna średnica obręczy 24 cale
• Maksymalna szerokość obręczy 20 cali
• Czas pomiaru ≤ 8 s
• Poziom hałasu ≤ 70 dB.

Opcjonalnie:
• Adapter do kół nieprzelotowych
• Adapter do kół motocyklowych
• Stożek do felg o dużym otworze centrującym

WRW350 WER

5000,00 zł | Rata od 99,00 zł

Wertteile WRW 350
Wyważarka przeznaczona
do aut osobowych,
dostawczych i motocykli
Specyfikacja:
• Automatyczny pomiar odległości i oraz wielkości koła
• Automatyczna kalibracja i funkcja autodiagnostyki,
• Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD
• Opatentowany intuicyjny panel sterujący
• Plastikowa osłona działająca w systemie
START/STOP
• Intelligent Brake System wskazujący punkt
umieszczenia ciężarka
• Procedura wyważania statycznego, dynamicznego, funkcja podziału i ukrywania ciężarka
• Sześć zaawansowanych programów ALU/
ALU-S
• Graficzny wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka
• Hamulec pomocniczy ułatwiający aplikację
ciężarka
• Wyważarka posiada dodatkowe ramię do
pomiaru szerokości felgi
• Hamulec nożny

Dane techniczne:
• Zasilanie 230 V
• Moc silnika 0,2 kW
• Dokładność wyważania +/- 1 g
• Maksymalna waga koła 60 kg,
• Prędkość wyważania 200 obr./min
• Maksymalna średnica obręczy 24 cale
• Maksymalna szerokość obręczy 20 cali
• Czas pomiaru ≤ 8 s
• Poziom hałasu ≤ 70 dB

Opcjonalnie:
• Adapter do kół nieprzelotowych
• Adapter do kół motocyklowych
• Stożek do felg o dużym otworze centrującym
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* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

www.wertteile.com

Wertteile
WRS 319

WERTTEILE

WRS319 WER

2800,00 zł | Rata od 95,00 zł

Szafka narzędziowa
z wyposażeniem
319 elementów–7 szuflad
SZUFLADA 1:
Zestaw 19 szt. kluczy nasadowych
z uchwytem 1/4”:
• nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 ;10; 11; 12;
13; 14 mm
• przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne
• przedłużacze: 50 mm oraz 100 mm
• grzechotka 1/4” (pokrętło zapadkowe)
• rękojeść wkrętakowa
Zestaw 31 szt. kluczy nasadowych
z uchwytem 3/8”:
• nasadki sześciokątne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
• nasadki do świec: 16 i 21 mm
• zestaw nasadek Torx wewnętrznych: E10,
E11, E12, E14, E16, E18, E20
• przegub uniwersalny
• pokrętło poprzeczne
• przedłużki: 75 mm oraz 150 mm
• grzechotka 3/8” (pokrętło zapadkowe)
Zestaw 26 szt. kluczy nasadowych
z uchwytem 1/2”:
• nasadki sześciokątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
30, 32 mm
• przegub uniwersalny
• pokrętło poprzeczne
• przedłużacze 125 mm i 250 mm
• pokrętło zapadkowe
SZUFLADA 2:

SZUFLADA 3:

Zestaw 8 wkrętaków:
• płaskie: 6x38, 5x100, 4x100, 6x150 mm
• krzyżowe: 6x38, 5x100, 6x100, 6x150 mm
Zestaw 13 kluczy typu Torx:
• T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50, T55, T60, T70
Zestaw 42 elementów składających się z:
• 10 szt. kluczy trzpieniowych kątowych z kulką
- długich: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
• nasadka 1/4” długa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• końcówka wkrętakowa płaska 4; 5,5; 7
• końcówka wkrętakowa krzyżowa PH 1, PH 2,
PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
• końcówka typu Torx T8, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40
• końcówka imbusowa sześciokątna 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
• Nasadka 1/2” z trzpieniem T50, T60, T70,

www.gordon.com.pl

• Zestaw bitów 10*35 mm: H4, H5, H6, H7, H8,
H10, H12, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55,
M5, M6, M7, M10, M12
• Zestaw bitów 10*75 mm: H4, H5, H6, H7, H8,
H10, H12, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55,
M5, M6, M7, M10, M12
• Zestaw imbusów: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
• Zestaw bitów 50 mm: (1) H2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6,
SL3, (2 )SL 4, 5, 6, 6, 7, PH 1, 2, 3, (3) T10, 15, 20,
25, S0, 1, 2, 3
• Zestaw bitów 25 mm: (1 T8, 10, 15, 20, 25, 27,
30, 40, (2) (+) 0, 1, 2, 3, S0, 1, 2, 3, (3)H2, 3, 4, 5,
5.5, 6, 0, 1, (4) 2, 3-3, 4, 5, 6, 7, AD
• Zestaw bitów: 3, 4, 5, 6, 6, 7, (+) 0, 1, 1, 2, 30, 1, 2, 3:1,
15, 20, 25, 27, 30, H 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, AD
• adaptery do bitów 5 szt.
• szczypce uniwersalne 200 mm
• szczypce wydłużone 200 mm

• obcinaki boczne 185 mm–zestaw 4 szt.
szczypiec do pierścieni Segera
SZUFLADA 4:
• 4 sztuki wkrętaków płaskich: SL 3x75, SL
4x100, SL 5,5x125, SL 6,5x150
• 2 sztuki wkrętaków krzyżowych: PH 1x100,
PH 2x100
• zestaw 7 wkrętaków precyzyjnych
• 4 wkrętaki płaskie: 2x40, 2,5x40, 3x40, 1,8x40
• 3 wkrętaki krzyżowe: PH000x40, PH00x40, PH0x40
• zestaw kluczy imbusowych TORX: T5, T8,
T10, T20, T25, T27, T30, T40
• zestaw 17 szt. Kluczy płasko oczkowych
w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
• zestaw 8 szt. kluczy oczkowych dwustronnych
odgiętych w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11,
12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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WERTTEILE

Rata od 74,00 zł

Wertteile
500
3,0/270
WRT 5.27

Wertteile
500
3,0/200
WRT 5.20

Wertteile
800
5,5/500
wrt 8.50

Kompresor tłokowy

Kompresor tłokowy

Kompresor tłokowy

Dane techniczne:
• Napięcie 400 V
• Cylindry 2/1
• Wydajność teoretyczna 500 l/min
• Wydajność praktyczna 390 l/min
• Ciśnienie 9 bar
• Moc 3,0 kW
• Pojemność zbiornika 270 l
• Waga 185 kg
• Długość 1650 mm
• Wysokość 1150 mm
• Szerokość 660 mm

Dane techniczne:
• Sprężarka tłokowa żeliwna
• Pojemność zbiornika 200 l
• Cylindry/stopnie 2/2
• Napięcie zasilania 400 V
• Wydajność 500 l/min
• Ciśnienie 9 bar
• Moc 3,0 kW
• Waga 130 kg
• Długość 1550 mm
• Wysokość 1000 mm
• Szerokość 560 mm

Dane techniczne:
Moc 5,5 kW
• Wydajność teoretyczna 800 l/min
• Wydajność praktyczna 680 l/min
• Ciśnienie 10 bar
• Napięcie 400 V
• Zbiornik 500 l
• Waga 225 kg
• Długość 2000 mm
• Wysokość 1250 mm
• Szerokość 620 mm

Kompresory śrubowe Wertteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajność na wyjściu 850 l/min–seria SK 5,5 P/8
moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajność na wyjściu 700 l/min–seria SK 5,5 P/10
moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajność na wyjściu 550 l/min–seria SK 5,5 P/13
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajność na wyjściu 1150 l/min–seria SK 7,5 P/8
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajność na wyjściu 1000 l/min–seria SK 7,5 P/10
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajność na wyjściu 850 l/min–seria SK 7,5 P/13
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajność na wyjściu 1650 l/min–seria SK 11 P/8
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajność na wyjściu 1500 l/min–seria SK 11 P/10
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajność na wyjściu 1200 l/min–seria SK 11 P/13
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajność na wyjściu 2250 l/min–seria SK 15 P/8
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajność na wyjściu 2150 l/min–seria SK 15 P/10
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajność na wyjściu 1600 l/min–seria SK 15 P/13

Możliwość doboru do kompresora zbiornika 270 lub 500 litrów oraz stacji przygotowania powietrza (osuszacza) z filtrami wstępnymi i dokładnymi:
• dla SKTG 5,5 osuszacz WDF 53 • dla SKTG 7,5 osuszacz WDF 100 (przy kompresorze 13 bar osuszacz WDF 53) • dla SKTG 11 osuszacz WDF 155 (przy
kompresorze 10 oraz 13 bar osuszacz WDF 100) • dla SKTG 15 osuszacz WDF 155.
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* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

www.wertteile.com
WRK10 WER

Wertteile
WRk 10

WERTTEILE

8000,00 zł | Rata od 223,28 zł

Automatyczna stacja
diagnostyki i napełniania
instalacji A/C
Dane techniczne
• Czynnik chłodzący: R134a
• Kompresor 300 g/min
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:
• Dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Wymiary: 900x650x577 mm
• Ciężar: 70 kg
• Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt
–10 kg R134a
• Filtr o złożonym sicie molekularnym
+ mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa – 70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Przewody 2,5 m
• Drukarka termiczna (opcja)
Funkcje
• Odzysk czynnika chłodzącego
zawartego w A/C
• Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
mechanicznych
• Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• Separacja oleju od czynnika zawartego
w układzie
• Pomiar ilości odzyskanego czynnika
• Test obecności resztek czynnika w układzie
• Osuszanie układu za pomocą specjalnej
pompy próżniowej
• Test szczelności układu
• Automatyczny lub półautomatyczny wtrysk
oleju i kontrastu w ilości założonej przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
• Odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• Możliwość pracy w trybie manualnym
• Diagnostyka układu wraz z wydrukiem
(opcja)
• Nieskomplikowany i tani serwis

www.gordon.com.pl

* Ceny nie zawierają transportu i montażu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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WERTHER POLSKA
WERTTEILE

740,00 zł

WRU20 WER

490,00 zł

WRD50 WER

Wertteile
WRD 50
Dźwignik skrzyni biegów
Dane techniczne:
• Wysokość minimalna: 1130 mm
• Wysokość maksymalna: 1940 mm
• Waga: 30 kg
• Udźwig 500 kg

1990,00 zł

Wertteile
WRU 20
Żuraw warsztatowy
Dane techniczne:
• Ręczna pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 2170mm
• Łańcuch z hakiem
• Składana konstrukcja
• Zakres udźwigu od 0,5 do 2 ton

Wertteile
WRP 30
Prasa hydrauliczna
Dane techniczne:
• Ręczna pompa hydrauliczna
• Chromowany manometr
• Maksymalny nacisk 30 T
• Skok siłownika: 150 mm
• Zakres pracy: 820 mm
• Ciężar: 147 kg
• Konstrukcja skręcana

1900,00 zł
1250,00 zł

Dane techniczne:
• Ręczna pompa hydrauliczna
• Chromowany manometr
• Maksymalny nacisk 20 t
• Skok siłownika: 145 mm
• Zakres pracy: 1035 mm
• Ciężar: 90 kg
• Konstrukcja skręcana
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WRP20S WER

WRP20 WER

Wertteile
WRP 20
Prasa hydrauliczna

WRP30 WER

Wertteile
WRP 20S
Prasa hydrauliczna
Dane techniczne:
• Chromowany manometr
• Maksymalny nacisk 20 T
• Skok siłownika: 145 mm
• Ręczna pompa hydrauliczna
• Ciężar: 135 kg
• Konstrukcja spawana

* Ceny nieceny
Wszystkie
zawierają
zawarte
transportu
w niniejszym
i montażu.
katalogu
Wszystkie
są cenami
ceny
netto
zawarte
i należy
w niniejszym
do nich doliczyć
katalogu
23%
są VAT.
cenami
Ceny
netto
mogą
i należy
ulec zmianie
do nich w
doliczyć
przypadku
okoliczności
23%
VAT. Ceny
niezależnych
mogą ulec od
zmianie
hurtowni.
w przypadku
Katalog ma
okoliczności
charakterniezależnych
poglądowy i od
nie hurtowni.
stanowi oferty
Katalog
w rozumieniu
ma charakter
przepisu
poglądowy
prawa.
i nie stanowi
Zdjęciawniektórych
oferty
rozumieniu
produktów
przepisu prawa.
mogą odbiegać
Zdjęcia niektórych
od ich rzeczywistego
produktów wyglądu.
mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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SCRUBTEC
343.2 B
COMBI
107405167

1949,00 zł

MAXXI II
55-2WD

TW300 CAR
Mocny, kompaktowy ekstraktor do dywanów i wykładzin
o dużej pojemności, łatwy
do przenoszenia i transportu. Idealny do czyszczenia
średniej wielkości powierzchni. Nie tylko
czyści ekstrakcyjnie
ale również odsysa z
dywanu usunięte zabrudzenia. Dodatkowe oprzyrządowanie czyni
go przydatnym do wielu aplikacji.

Odkurzacz MAXXI II - wydajny, ergonomiczny i łatwy w obsłudze.
Bezpieczna i łatwa praca dzięki
specjalnie zaprojektowanej
głowicy silnika. Zbiornik
może być opróżniany
za pomocą węża spustowego bez demontażu głowicy silnika
lub poprzez jego
podniesienie i przechylenie przy użyciu
jednej ręki (system
kołyskowy). Oddzielny
wózek z kołami ułatwia transport.

106174806

11 895,00 zł

MC 5M-250
1050 PE PLUS

60441

3127,00 zł

FLOORTEC
BK 900M

303000006

2640,00 zł

rata od 59,46 zł

BK 900 M to solidna
zamiatarka prowadzona zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich
powierzchni. Wyposażono ją
w duży, łatwy do opróżniania zbiornik.
Urządzenie znakomicie spisuje się przy sprzątaniu m.in. piasku, liści, kamyków, kapsli i niedopałków.

rata od 293,94 zł

MC 5M - myjka spalinowa
do wykorzystania w miejscach gdzie brak jest
podłączenia do energii
elektrycznej. Możliwość
zasysania wody pozwala na pobieranie wody z
naturalnych zbiorników takich, jak jeziora, czy rzeki. Idelne rozwiązanie dla
rolników, a także doskonała inwestycja dla firm
budowlanych oraz firm zajmujących się wynajmem maszyn.

107146705

5451,00 zł

MC 4M-160
720

rata od 133,99 zł

107146404

4356,00 zł

rata od 107,08 zł

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana
do zastosowań o średniej intensywności czyszczenia. Specjalnie zaprojektowany, nowy
pistolet natryskowy, obrotowy uchwyt na przewód oraz
zewnętrzny system dozowania detergentu, dzięki któremu rzeczywiste ciśnienie w dyszy jest dużo
wyższe. Doskonały wybór dla małych i średnich
obiektów rolnych, spółdzielni mieszkaniowych,
warsztatów i firm wynajmujących pojazdy.

Myjnia
samochodowa
SH AUTO
5M-100/500 D
400/3/50 EU

rata od 1160,00 zł

www.gordon.com.pl

Myjki wysokociśnieniowe MC
5M są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami dla
wymagających Klientów w
motoryzacji, rolnictwie, przemyśle i budownictwie. Łączą
w sobie niezrównany poziom
mobilności i łatwości obsługi
z solidną konstrukcją i wieloma praktycznymi
funkcjami użytkowymi.

107146940

16 115,00 zł

rata od 358,23 zł

MH 4M-220
1000 FAX 400/3/50

107370880

46 975,00 zł

MC 5M-180
840 400/3/50 EU

Doskonałe osiagi maszyna
uzyskuje dzięki zastosowaniu gorącej wody i wydajnego
kotła EcoPower. Ponado system kontroli poprawia komfort użytkowania i obsługi.

rata od 324,00 zł

NILFISK

9087315020

17 000,00 zł

SCRUBTEC 343.2 to
prowadzony automat
szorująco-zbierający
przeznaczony
do
lekkich i średnich prac
w garażach, warsztatach, małych magazynach, pomieszczeniach biurowych
i przemysłowych, który posiada cechy i funckjonalność dużo większych maszyn ale zachowujący łatwość użytkowania i dużą zwrotność.

128470451

3177,00 zł

MC 2C-140
610 P EU

rata od 78,51 zł

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa. Oferuje świetną
efektywność pracy, profesjonalny osprzęt, poręczność
i łatwość magazynowania.
Wyposażona w mosiężną
głowicę pompy, przeznaczona do półprofesjonalnego, rutynowego czyszczenia np.
w warsztatach lub na
małych budowach.

107146759

9853,00 zł

MC 6P-180
1300 FAXT
400/3/50 EU

rata od 243,48 zł

MC 6P to przemysłowa zimnowodna myjka wysokociśnieniowa o bezkonkurencyjnej trwałości, wysokiej
wydajności czyszczenia i
optymalnej ergonomii do
wszechstronnego zastosowania. Jest bezkonkurencyjna w grupie urządzeń do trudnych zastosowań w przemyśle ciężkim i spożywczym,
rolnictwie i transporcie.

107145027

12 943,00 zł

rata od 319,84 zł

MH 2M-155
/660 400/3/50 EU
Gorącowodne myjki MH 2M
to połączenie solidności,
wytrzymałości i wydajności znanych z większych
myjek wysokociśnieniowych. Kocioł EcoPower,
czujnik płomienia, czujnik
niskiego poziomu paliwa, ceramiczne tłoki w połączeniu
z łatwością przechowywania
i transportu oraz łatwą pracą tworzą niewątpliwą mieszankę korzyści.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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rata od 349,89 zł

0 684 400 560

12 000,00 zł

rata od 228,19 zł

Dane techniczne:
• Moduł łączy się z komputerem PC lub laptopem bezprzewodowo za pośrednictwem
łączności Bluetooth
• Kompleksowa i szybka diagnostyka
• Multimetr 1-kanałowy
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru

17 400,00 zł

0 684 400 590

16 400,00 zł

rata od 311,86 zł

Tester
diagnostyczny
KTS 590

Dane techniczne:
• Oscyloskop 2-kanałowy i multimetr 2-kanałowy
• Oscyloskop w KTS 590 umożliwia wykonywanie pomiarów diagnostycznych pozwalających na identyfikację usterek układów elektronicznych, w których częstotliwość zmian
wielkości mierzonych jest bardzo wysoka
• Moduł łączy się z komputerem PC lub laptopem bezprzewodowo za pośrednictwem
łączności Bluetooth
• Kompleksowa i szybka diagnostyka
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru

Tester
diagnostyczny
KTS 560

23 900,00 zł

0 684 400 912

rata od 454,48 zł

0 684 400 350

rata od 330,88 zł

Tester diagnostyczny
KTS 350
Dane techniczne:
• KTS 350 to samodzielny tester diagnostyczny
ukryty w DCU100+ z ekranem dotykowym 10”
i z wbudowanym interfejsem diagnostycznym
• Szybka diagnoza i ułatwiona naprawa
• Pełna diagnostyka pojazdów: diagnoza sterowników,
lokalizowanie usterek, naprawa i serwisowanie
• Szybka i prosta obsługa za pomocą ekranu
dotykowego
• Możliwość natychmiastowego przełączenia
z diagnozy sterowników do wyszukiwania
usterek (naprawy komponentów) i odwrotnie
• Skrócenie czasu naprawy opłacalne dla warsztatu
• Poręczna obudowa
• Zasilanie możliwe poprzez kabel OBD z pojazdu
• Kompletna diagnoza ECU tak jak w przypadku modułów KTS 560/590
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru
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0 684 400 460

18 400,00 zł

Tester diagnostyczny
KTS 960
Dane techniczne:
• Zestaw obejmujący tablet DCU 220 i bezprzewodowy moduł diagnostyczny KTS 560
z multimetrem 1-kanałowym.
• Mobilny zestaw do diagnostyki
• Możliwość wykorzystania w dowolnym miejscu w warsztacie lub podczas jazdy próbnej
• Kompaktowy, zasilany akumulatorem moduł
pomiarowy KTS 560 łączący się radiowo z tabletem DCU 220
• Bluetooth standard klasy 1 o zasięgu do 100 m
• Sterowanie i aktywacja instalacji poprzez
zintegrowany software DDC
• Automatyczne wyszukiwanie modułu KTS
• Test łączności bezprzewodowej za pomocą
wbudowanego nadajnika sygnałów
• Program testujący połączenie bezprzewodowe
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru
Dane techniczne DCU 220:
• Procesor Intel Core i5-6200U 2.3 GHz, system Windows 10 Pro 64 Bit, pamięć operacyjna 8 GB DDR4 rozszerzalna do 16 GB,
dysk twardy 256 GB SSD
• Wyświetlacz: ekran kolorowy 11,6“ dotykowy, rozdzielczość 1366 x 768 dpi
• Zasilanie: 2 akumulatory litowo-jonowe,
z funkcją Hot-Swap
• Wyposażenie: multimedia, Bluetooth 4.0
klasy 1, WLAN IEE 802.11ac
• Porty: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Gigabit LAN
RJ45, HDMI, Audio, kamera HD

Tester
diagnostyczny
KTS 460
Dane techniczne:
• Zestaw diagnostyczny obejmujący tablet
DCU 100+ o ekranie dotykowym 10” i bezprzewodowy moduł diagnostyczny KTS 560
z multimetrem 1-kanałowym.
• Szybka diagnoza i ułatwiona naprawa
• Pełna diagnostyka pojazdów: diagnoza sterowników, lokalizowanie usterek, naprawa i serwisowanie
• Szybka i prosta obsługa za pomocą ekranu
dotykowego
• Możliwość natychmiastowego przełączenia
z diagnozy sterowników do wyszukiwania
usterek (naprawy komponentów) i odwrotnie
• Skrócenie czasu naprawy opłacalne dla warsztatu
• Poręczna obudowa
• Multimetr 1-kanałowy
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru
Dane techniczne DCU100+:
• System operacyjny Windows 10IoT, pamięć
operacyjna 4 GB, dysk twardy 256 GB SSD
• Wyświetlacz kolorowy TFT z ekranem dotykowym, rozdzielczość 1024 x 600 dpi
• Wyposażenie multimedia, Bluetooth klasa
1, WLAN IEE802.11b/g/n zewnętrzny napęd
DVD, zasilacz 12 V, akumulator

0 684 400 922

27 900,00 zł

rata od 530,55 zł

Tester
diagnostyczny
KTS 980

Dane techniczne:
• Zestaw diagnostyczny o rozszerzonych możliwościach obejmujący tablet DCU 220 i bezprzewodowy moduł diagnostyczny KTS 590
z oscyloskopem 2-kanałowym i multimetrem
2-kanałowym. Moduł z oscyloskopem umożliwia wykonywanie precyzyjnej diagnostyki.
• Mobilny zestaw do diagnostyki
• Możliwość wykorzystania w dowolnym miejscu w warsztacie lub podczas jazdy próbnej
• Kompaktowy, zasilany akumulatorem moduł
pomiarowy KTS 590 łączący się radiowo z tabletem DCU 220
• Diagnoza sterowników z najlepszym wyposażeniem
• Zintegrowany 2-kanałowy multimetr i 2-kanałowy oscyloskop
• Pomiar rezystancji z rozszerzonym zakresem pomiarowym
• Pomiar napięcia z rozszerzonymi funkcjami
pomiarowymi
• Optyczne i akustyczne rozpoznawanie stanu oraz
kontrolowanie połączenia bezprzewodowego
• Kontroler ciągłości obwodów do lokalizowania usterki
• Pomiar diod do badania komponentów
• Możliwość adaptacji cęgów prądowych FSA
• Obsługa protokołu DoIP oraz pełne wsparcie Pass Thru

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

BOSCH

Akcja
ograniczona
czasowo
lub do wyczerpania
zapasów

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Urządzenia do obsługi
klimatyzacji ACS/AC
- czynnik R134a:
• Możliwość wyboru między trybem szczegółowym a szybkim rozpoczęciem pracy
• Automatyczne sterowanie operacją odzyskiwania recyklingu
• Obsługa automatyczna lub manualna
• Recykling wielofazowy
• Programowana faza podciśnienia
• Automatyczne ponowne napełnianie
• Zintegrowany, pilotowany test ciśnienia w systemie
• Automatyczne wysysanie i wprowadzanie
oleju z użyciem elektronicznej wagi
• Automatyczny wtrysk środka UV do lokalizacji
nieszczelności
• Automatyczne usuwanie niekondensowanych gazów
• Programowana obsługa
• Oprogramowanie w wielu językach
• Inteligentne sterowanie ilością wprowadzanego czynnika
• Zintegrowany program przepłukiwania (w połączeniu z zewnętrznym zestawem)

11 800,00 zł

ACS 511/ AC 595
Dane techniczne:
• ACS 511 na czynnik R134a jest przeznaczony
dla warsztatów o mniejszej ilości klientów wymagających usługi serwisowania klimatyzacji
• Wewnętrzny zbiornik na czynnik - 8 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 70 l/min
• 3 zbiorniczki na olej świeży, zużyty, UV
• Wbudowana drukarka termiczna

S P00 000 070
S P00 000 041

S P00 000 069
S P00 000 043

rata od 427,51 zł

rata od 383,03 zł

ACS 652/ AC 695
Dane techniczne:
• W pełni zautomatyzowany (brak zaworów na
pulpicie) ACS 652 na czynnik R134a jest przeznaczony dla warsztatów o średniej i dużej ilości pojazdów wymagających usługi serwisowania klimatyzacji i służy do obsługi klimatyzacji
w samochodach osobowych i użytkowych.
ACS 652 jest kompatybilny z układami klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
• Wewnętrzny zbiornik na czynnik - 20 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 170 l/min
• 4 zbiorniczki na olej świeży (PAG/ POE), zużyty, UV
• Wbudowana drukarka termiczna

14 900,00 zł

ACS 561

S P00 000 100

rata od 368,20 zł

• W pełni automatyczna obsługa klimatyzacji
• Możliwość wyboru trybu ręcznego
• Funkcja przepłukiwania węży
serwisowych przy obsłudze
systemów A/C pojazdów hybrydowych i elektrycznych
• 3 osobne pojemniki na olej świeży
(PAG/ POE) i zużyty - brak na UV
• Funkcja wytwarzania wysokiego podciśnienia
• Zintegrowany program płukania z opcjonalnym zestawem
• Automatyczne spuszczanie nieskondensowanych gazów
• Łatwy w obsłudze filtr wewnętrzny
• Obsługa serwisowa: łatwy w obsłudze filtr-osuszacz i wymiana oleju w pompie podciśnieniowej
• Wewnętrzny zbiornik na czynnik - 8 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 70 l/min
• Opcja: Baza danych (cena: 210,00 zł)
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13 700,00 zł

rata od 291,60 zł

17 300,00 zł
15 500,00 zł

S P00 000 001
S P00 000 016

ACS 752/ AC 788
Dane techniczne:
• ACS 752 to w pełni automatyczne urządzenie do
obsługi klimatyzacji (brak zaworów na pulpicie),
przystosowane także do samochodów hybrydowych i elektrycznych. Dzięki zastosowaniu wysokiej technologii pomiarowej i w pełni automatycznemu procesowi obsługi ACS 752 gwarantuje,
iż prace serwisowe prowadzone przy układach
klimatyzacji są przyjazne środowisku. ACS 752
spełnia wymagania narzucone standardem SAE
J-2788: wysoka dokładność napełniania i odzyskiwania zapewniają wysoką czystość czynnika.
• Wewnętrzny zbiornik na czynnik - 20 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 170 l/min
• 4 zbiorniczki na olej świeży (PAG/ POE), zużyty, UV
• Wbudowana drukarka termiczna
• Kolorowy wyświetlacz VGA

17 300,00 zł

ACS 661

S P00 000 071

S P00 000 002
S P00 000 023

rata od 338,55 zł

ACS 611/ AC 690
Dane techniczne:
• ACS 611 na czynnik R134a jest wydajnym
urządzeniem do serwisowania klimatyzacji
i służy do obsługi klimatyzacji w samochodach osobowych i użytkowych.
• Wewnętrzny zbiornik na czynnik - 20 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 170 l/min
• 3 zbiorniczki na olej świeży, zużyty, UV
• Wbudowana drukarka termiczna

11 500,00 zł

AC 590

S P00 000 006

rata od 284,18 zł

Dane techniczne:
• AC 590 na czynnik R134a
jest wydajnym urządzeniem
do serwisowania klimatyzacji i służy do obsługi klimatyzacji w samochodach
osobowych i użytkowych
• Wewnętrzny zbiornik na
czynnik - 20 kg
• Pompa podciśnienia o wydajności 170 l/min
• Brak drukarki termicznej - opcja
• 2 zbiorniczki na olej świeży, zużyty - brak UV

Urządzenia do obsługi
klimatyzacji ACS/AC
- czynnik R1234yf:
• Po wprowadzeniu na rynek w 2011 roku
pierwszych modeli pojazdów z klimatyzacją przystosowaną do nowego czynnika
R-1234yf Bosch ściśle współpracował z przemysłem motoryzacyjnym w celu opracowania
nowego urządzenia do serwisowania klimatyzacji. Zaawansowane technicznie urządzenie
ACS 661/ 561 zapewnia niezawodne serwisowanie w warsztacie i wspiera ochronę środowiska naturalnego.

rata od 427,51 zł

• W pełni automatyczna obsługa klimatyzacji
• Możliwość wyboru trybu ręcznego
• Funkcja przepłukiwania węży serwisowych
przy obsłudze systemów A/C pojazdów
hybrydowych i elektrycznych
• 4 osobne pojemniki na olej świeży (PAG/
POE), zużyty i UV
• Funkcja wytwarzania wysokiego podciśnienia
• Elektroniczna kontrola wymiany powietrza
wewnętrznego
• Zintegrowany program płukania z opcjonalnym zestawem
• Automatyczne spuszczanie nieskondensowanych gazów
• Obsługa serwisowa: łatwy

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

w obsłudze filtr
osuszacz
i wymiana oleju
w pompie podciśnieniowej
• Wewnętrzny
zbiornik na
czynnik - 20 kg
• Pompa podciśnienia
o wydajności
170 l/min
• Wbudowana
drukarka termiczna

www.gordon.com.pl

1 694 100 557

rata od 165,44 zł

11 800,00 zł

1 694 100 561

rata od 224,39 zł

BOSCH

8700,00 zł

Wyważarka
WBE 4120 D/ DT
Dane techniczne:
• Statyczne i dynamiczne programy wyważania
• Wyświetlacz LED - wersja D; monitor TFT 19” - wersja DT
• Mechaniczny uchwyt szybkomocujący
• Funkcja wyważania opony względem obręczy zintegrowana w oprogramowaniu
• Możliwość umieszczania ciężarka w sposób
niewidoczny za ramionami obręczy
• Funkcja oprogramowania kilku użytkowników urządzenia
• Pedał hamulca do unieruchomienia koła
podczas zakładania ciężarka

11 200,00 zł

1 694 100 000

14 000,00 zł

1 694 100 283

rata od 212,98 zł

Wyważarka
WBE 4200/ 4400

Dane techniczne:
• Statyczne i dynamiczne programy wyważania
• Wyświetlacz LED - wersja 4200; monitor TFT
19” - wersja 4400
• Funkcja programowania kilku użytkowników
urządzenia
• Określenie niewyważenia na feldze i kole

16 700,00 zł

1 694 100 479

20 400,00 zł

1 694 100 480

rata od 309,96 zł

Wyważarka
WBE 4240/ 4245

Dane techniczne:
• Statyczne i dynamiczne programy wyważania
• Mechaniczny uchwyt mocujący - wersja 4240;
pneumatyczny uchwyt szybkomocujący - 4245
• Programowane przyciski funkcyjne
• Obsługa opon o dużej średnicy obręczy do 30’’
• Określenie niewyważenia na feldze i kole
• Dzielona osłona koła, zajmująca mniej miejsca
• Funkcja programowania kilku użytkowników urządzenia
• Możliwość umieszczenia ciężarka w sposób
niewidoczny za ramionami obręczy

23 500,00 zł

1 694 100 481

26 600,00 zł

1 694 100 482

rata od 446,88 zł

Wyważarka
WBE 4440 S10/ 4445 S10

Dane techniczne:
• Statyczne i dynamiczne programy wyważania
• Mechaniczny uchwyt mocujący - wersja 4440;
pneumatyczny uchwyt szybkomocujący - 4445
• Programowane przyciski funkcyjne
• Obsługa opon o dużej średnicy obręczy do 30’’
• Określenie niewyważenia na feldze i kole
• Dzielona osłona koła, zajmująca mniej miejsca
• Funkcja programowania kilku użytkowników urządzenia

www.gordon.com.pl

•
•
•
•
•

Osłona koła w zakresie dostawy
Szerokość obręczy koła 1” – 20”
Średnica obręczy koła 10” – 24”
maks. średnica koła 820 mm
maks. masa koła 65 kg

• Możliwość umieszczenia ciężarka w sposób
niewidoczny za ramionami obręczy
• Pedał hamulca do unieruchomienia koła
podczas zakładania ciężarka
• Ręczne pozycjonowanie ciężarka w 3 pozycjach (12 / 3 / 6)
• Duże, głębokie niecki na ciężarki
• Osłona koła zajmująca mało miejsca
• EASYFIX – pozycjonowanie ciężarka z automatycznym pomiarem średnicy i odległości
• Opcjonalnie: zewnętrzne ramię do automatycznego pomiaru szerokości obręczy
• Szerokość obręczy możliwa do pomiaru 1” - 20”
• Średnica obręczy możliwa do pomiaru 10” - 27”
• maks. masa koła 70 kg
• maks. średnica koła 1200 mm

• Wyświetlacz LED
• Pedał hamulca do unieruchomienia koła podczas zakładania ciężarka
• Opcjonalny laser pozycjonujący i pierścień
świetlny do oświetlenia od wewnątrz obręczy
i do ułatwienia mocowania ciężarka
• Czas pomiaru tylko sześć sekund
• Zewnętrzny nastawnik do automatycznego
pomiaru szerokości koła
• System rejestrowania dla programu wyważania, ciężarków nasadzanych i przyklejanych
• System ALUDATA dla ciężarków nasadzanych
z automatycznym pomiarem średnicy i odstępu oraz z automatycznym zatrzymywaniem
ramienia w wymaganej pozycji
• Szerokość obręczy możliwa do pomiaru 1”– 21”
• Średnica obręczy możliwa do pomiaru 10” – 30”
• maks. masa koła 80 kg
• maks. średnica koła 1200 mm

• Możliwość umieszczenia ciężarka w sposób
niewidoczny za ramionami obręczy
• Czytelny monitor TFT 19”
• Pedał hamulca do unieruchomienia koła podczas zakładania ciężarka
• Opcjonalny laser pozycjonujący i pierścień
świetlny do oświetlenia od wewnątrz obręczy
i do ułatwienia mocowania ciężarka
• Czas pomiaru tylko sześć sekund
• Zewnętrzny nastawnik do automatycznego
pomiaru szerokości koła
• System rejestrowania dla programu wyważania, ciężarków nasadzanych i przyklejanych
• System ALUDATA dla ciężarków nasadzanych
z automatycznym pomiarem średnicy i odstępu oraz z automatycznym zatrzymywaniem
ramienia w wymaganej pozycji

•
•
•
•

Szerokość obręczy możliwa do pomiaru 1”– 21”
Średnica obręczy możliwa do pomiaru 10” – 30”
maks. masa koła 80 kg
maks. średnica koła 1200 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BOSCH

10 990,00 zł

1 694 100 461

rata od 208,99 zł

15 400,00 zł

1 694 100 469

rata od 292,85 zł

Montażownica TCE
4400-22/ 4400-22 S44
Dane techniczne:
• Montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną, odpowiednia do niewielkich
warsztatów
• Wygodna pozycja pracy dzięki umieszczeniu
z boku łopaty do odrywania
• Stabilne centrowanie obręczy bez wstępnego ustawiania
• Obracanie koła w lewo / prawo - dwie prędkości pracy
• Opcjonalna kolumna dodatkowa TCE 330
z ramieniem pomocniczym do opon niskoprofilowych i RFT - wersja 4400-22 S44
• Średnica obręczy mocowanej zewnętrznie 10” - 22”
• Średnica obręczy mocowanej wewnętrznie
12“ - 25”
• Szerokość obręczy 3” - 11”
• Maksymalna średnica koła 1000 mm
• zasilanie 400 V

19 990,00 zł

1 694 100 531

rata od 380,13 zł

22 150,00 zł

1 694 100 533

rata od 421,20 zł

Montażownica TCE
4430-24 S44 EC
4435-24 S44 EC
Dane techniczne:
• Nowa montażownica zaprojektowana z wykorzystaniem analizy FEM (Metoda Elementów Skończonych), bioniki oraz metody DFM
(mechanika powstawania zniszczeń)
• Wersja 4435 posiada inflator do pompowania opon bezdętkowych umieszczony nad
szczękami zaciskowymi
• Wersje Ergo Control posiadają automatyczny siłownik odrywacza dwufunkcyjny - brak
konieczności przytrzymywania rękoma

20 900,00 zł

1 694 100 397

rata od 397,43 zł

23 100,00 zł

1 694 100 399

rata od 439,27 zł

Montażownica TCE
4470 S44 EC
4475 S44 EC
Dane techniczne:
• Nowa montażownica zaprojektowana z wykorzystaniem analizy FEM (Metoda Elementów Skończonych), bioniki oraz metody DFM
(mechanika powstawania zniszczeń)
• Wersja 4475 posiada inflator do pompowania opon bezdętkowych umieszczony nad
szczękami zaciskowymi
• Wersje Ergo Control posiadają automatyczny siłownik odrywacza dwufunkcyjny - brak
konieczności przytrzymywania rękoma
• Odchylana pneumatycznie kolumna montażowa - przeprojektowana i wzmocniona
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• Odchylana pneumatycznie kolumna montażowa przeprojektowana i wzmocniona
• Nowy stół ze specjalnymi ślizgami, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu
• Większy siłownik uchyłu kolumny
• Konstrukcja G-frame – specjalnie wzmocniony sworzeń kolumny wraz z przekonstruowanym korpusem
• System „Cross jaws” – poprzecznych szczęk zaciskowych - stabilny system zaciskania obręczy
• Układ przeciwbieżnych siłowników - optymalne wyrównanie sił między szczękami zaciskowymi
• Dwie prędkości pracy
• Szerokość obręczy 3” - 12,5”
• Maks. średnica opony 1200 mm
• Średnica obręczy (mocowanie wew.) 12” – 28”
• Średnica obręczy (mocowanie zew.) 10” – 24”
• zasilanie 400 V
• 4 lata gwarancji

• Nowy stół ze specjalnymi ślizgami, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu
• Większy siłownik uchyłu kolumny
• Konstrukcja G-frame – specjalnie wzmocniony
sworzeń kolumny wraz z przekonstruowanym
korpusem
• System „Cross jaws” – poprzecznych szczęk zaciskowych - stabilny system zaciskania obręczy
• Układ przeciwbieżnych siłowników - optymalne
wyrównanie sił między szczękami zaciskowymi
• Dwie prędkości pracy
• Szerokość opony 3” - 15”
• Maks. średnica obręczy 1200 mm
• Średnica obręczy (mocowanie wewnętrzne)
13” – 32”
• Średnica obręczy (mocowanie zewnętrzne)
12” – 28”
• zasilanie 400 V
• 4 lata gwarancji

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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1 690 320 106

Urządzenia do pomiaru
geometrii kół
FWA 4455 S1
• Modułowe urządzenia dla warsztatów rozpoczynających profesjonalne badanie ustawienia kół.
• FWA 4455 S1: zestaw z 8 czujnikami CCD,
transmisja bezprzewodowa 433 MHz, z czujnikami kompensacji bicia obręczy
• Modułowy zestaw przeznaczony dla warsztatów dysponujących już komputerem PC,
laptopem lub tabletem (zastosowana transmisja radiowa i komunikacja Bluetooth). Nadaje się do obsługi zawieszeń samochodów
osobowych i dostawczych. Najwyższa precyzja pomiarów (zaawansowana technika
*promocja obowiązuje do 15.12.2017 r. lub do wyczerpania zapasów

36 900,00 zł*

1 690 320 123

rata od 701,69 zł

Urządzenia do pomiaru
geometrii kół
FWA 4455 S5
Dane techniczne:
• Zestaw z 8 czujnikami CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz, z czujnikami kompensacji bicia obręczy kół - możliwy pomiar
poprzez przetaczanie auta lub na uniesionych
kołach. Nadaje się do obsługi zawieszeń samochodów osobowych i dostawczych. Najwyższa
precyzja pomiarów (zaawansowana technika
z 8 kamerami CCD - dokładność do 2’), niskie
wymagania dotyczące wielkości stanowiska
- nie wymaga miejsca przed podnośnikiem;
idealne na kanał. Współpracuje z DAS 1000 do
kalibracji kamer i radarów VAG i innych.
Wyposażenie standardowe:
• Wózek Bosch i skrzynka pomiarowa (BNet)
• PC, mysz, monitor, klawiatura DE, drukarka
• 4 x zaciski Multi-Fit (do felg 13” - 22”)
• 2 x obrotnice aluminiowe
• 4 x wypełnienia do obrotnic
• 4 x głowice pomiarowe CCD
• pakiet oprogramowania z danymi fabrycznymi i licencją
• blokada kierownicy i pedału hamulca

www.gordon.com.pl

rata od 480,15 zł

z 8 kamerami CCD), niskie wymagania dotyczące wielkości stanowiska - nie wymaga
miejsca przed podnośnikiem; idealne na kanał. Współpracuje z DAS 1000 do kalibracji
kamer i radarów VAG i innych

BOSCH

25 250,00 zł

Wyposażenie standardowe:
• 4 głowice pomiarowe (8 czujników radiowych)
• 4 stacje do ładowania z przewodami
• adapter Bluetooth
• klucz dongle oraz licencja na dane fabryczne
• pakiet oprogramowania z danymi fabrycznymi
• instrukcja instalacji
Wyposażenie dodatkowe:
• zaciski Multi-Fit (do felg 13” - 22”) - 4 szt.
[1 690 311 112] - cena 4100 zł
• obrotnice mechaniczne [1 690 311 002]
(1 szt.) - cena 1900 zł (potrzebne 2 szt.)

13 900,00 zł

1 692 822 307

rata od 387,95 zł

Podnośnik
2-kolumnowy
elektromechaniczny
VLE 2130EL
Dane techniczne:
• Brak łącznika podłogowego
• Łącznie z zestawem zasilania: dwa złącza sprężonego powietrza (po jednym przy kolumnie)
oraz gniazdo 230 V przy kolumnie głównej
• Czas podnoszenia tylko 45 sekund
• Kompletna osłona silników elektrycznych
w celu wytłumiania hałasu
• Nośność 3 t
• Silniki napędowe 2 x 3,0 kW
• Materiał nakrętki nośnej specjalny brąz
• Prowadzenie wózków 6 rolek
• Wysokość bez górnej poprzeczki 2550 mm
• Szerokość zewnętrzna 3200 mm
• Szerokość przejazdu 2290 mm
• Odległość między kolumnami wewnątrz 2630 mm
• Długość ramion nośnych przednich 420 – 830 mm
• Długość ramion nośnych tylnych 770 – 1350 mm
• Min. wysokość łap 85 mm
• Zakres regulacji podkładek 30 mm
• Średnica podkładek 130 mm
• Maks. wysokość podnoszenia 2005 mm

od 16 900,00 zł

1 692 821 4xx

rata od 471,68 zł

Podnośnik
2-kolumnowy
elektrohydrauliczny
VLH 2140
Dane techniczne:
• Brak łącznika podłogowego
• Zakryty agregat hydrauliczny firmy Bosch
Rexroth o niskiej emisji hałasu
• Zakres dostawy obejmuje: 4 tuleje podwyższające 50 mm oraz 4 tuleje podwyższające
100 mm z uchwytami na kolumny
• Nośność 4 t
• Silniki napędowe 2 x 2,2 kW
• Wysokość całkowita - zależnie od wersji: 4,0;
4,2; 4,4; 4,65 m
• Szerokość zewnętrzna 3035 mm
• Szerokość przejazdu 2240 mm
• Odległość między kolumnami wewnątrz
2565 mm
• Długość ramion nośnych przednich – w zależności od wersji: 570 - 890 mm lub 726
– 1447 mm
• Długość ramion nośnych tylnych – w zależności od wersji: 930 – 1480 mm lub 726 –
1447 mm
• Min. wysokość łap 100 mm
• Średnica podkładek 120 mm
• Maks. wysokość podnoszenia 1851 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BOSCH

38 000,00 zł

Próbnik wtryskiwaczy EPS 118
Próbnik wtryskiwaczy przeznaczony do testowania
wtryskiwaczy
Common
Rail elektromagnetycznych
CRI, CRIN oraz piezoelektrycznych CRI. Dedykowany dla warsztatów niespecjalizujących się w serwisie
układów Diesla, chcących
wdrożyć nową usługę prostego sprawdzania działania wtryskiwaczy. Dzięki
EPS118 możliwa jest ocena poprawności działania
i przydatności wtryskiwacza.

20

rata 722,61 zł

0 683 803 180

• w pełni automatyczne badanie
wtryskiwaczy
• łatwe i szybkie mocowanie
wtryskiwacza
• intuicyjny interfejs obsługowy
• wysokie pokrycie wtryskiwaczy w zainstalowanej
bazie danych kontrolnych
(obejmuje marki Bosch,
VDO/ Siemens, Delphi,
Denso)
• ciśnienie kontrolne do
1800 bar
• przystosowane do sieci
WLAN
• prezentacja kształtu strugi
paliwa

• przejrzysta prezentacja
wyników badania, łatwo
zrozumiała dla warsztatu
i klienta
• możliwość wydruku protokołu badania
• niewielkie gabaryty urządzenia - 60 x 60 cm
Wyposażenie dodatkowe:
• zestaw dodatkowy do
wtryskiwaczy CRI (Denso,
Delphi, Siemens, VDO)
[1 687 010 518]
- cena 2850,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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GWS 17-125 CI

739,00 zł

Szlifierka
GWS 17-125 CI
Professional
Dane techniczne:
• Moc nominalna 1700 W
• Prędkość obrotowa bez obciążenia 11 500 rpm
• Średnica tarcz 125 mm
• Waga 2,4 kg

Wiertarka
udarowa
GSB 13 RE

739,00 zł

Opalarka
GHG 660 LCD
Professional

Dane techniczne:
• Moc nominalna 750 W
• Prędkość obrotowa bez obciążenia 11 000 rpm
• Średnica tarcz 125 mm
• Waga 1,8 kg

Dane techniczne:
• Moc nominalna 2300 W
• Ciężar bez kabla 0,97 kg
• Temperatura robocza 50 - 660 °C
• Wydatek powietrza 250 - 500 l/min
• Bezstopniowa regulacja temperatury

899,00 zł

GSR 18-2-LI Plus 2x2Ah

1449,00 zł

GSR 18-2-LI Plus 2x4Ah

979,00 zł

GSR 12V-15 FC Flex

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
GSR 12V-15
FC Flex
Professional
Dane techniczne:
• Napięcie akumulatora 12 V
• Ciężar z akumulatorem 0,8 kg
• Maks. moment obrotowy 30 Nm
• 2x akumulatory GBA 12 V 2,0 Ah
• Wymienny uchwyt wiertarski GFA 12-B

GDX 18 V-EC

Akumulatorowa
wkrętarka
udarowo-obrotowa
GDX 18 V-EC
Professional
Dane techniczne:
• Napięcie akumulatora 18 V
• Uchwyt do końcówek zewnętrzny
czworokątny 1/2”
• Pojemność akumulatora 4 Ah
• Ciężar z akumulatorem 1,7 kg
• Maks. moment obrotowy 185 Nm

www.gordon.com.pl

GSR 180-LI

GSR 12V-15 FC Set

Dane techniczne:
• Napięcie akumulatora 18 V
• Pojemność akumulatora 2x 1,5 Ah
• Ciężar z akumulatorem 1,6 kg
• Maks. moment obrotowy 54 Nm

665,00 zł

GBH 2-24 DRE

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
GSR 12V-15 FC Set
Professional

Młot udarowo-obrotowy
z uchwytem
SDS-plus GBH
2-24 DRE Professional

Dane techniczne:
• Napięcie akumulatora 12 V
• Ciężar z akumulatorem 0,8 kg
• Maks. moment obrotowy 30 Nm
• 2x akumulatory GBA 12 V 2,0 Ah
• Wymienny uchwyt wiertarski GFA 12-B
• Wymienny uchwyt do końcówek wkręcających GFA 12-X
• Wymienny uchwyt kątowy GFA 12-W
• Wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi GFA 12-E

Dane techniczne:
• Moc nominalna 790 W
• Energia udarowa 2,7 J
• Waga 2,8 kg
• System montażu narzędzi SDS-plus

1889,00 zł
2089,00 zł

645,00 zł

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
GSR 180-LI
Professional

Dane techniczne:
• Napięcie akumulatora 18 V
• Ciężar z akumulatorem 1,49 kg
• Maks. moment obrotowy 63 Nm

Dane techniczne:
• Moc nominalna 600 W
• Prędkość obrotowa bez obciążenia
0 – 2800 min.
• Moc na wyjściu 301 W
• Waga 1,8 kg

GHG 660 LCD

Szlifierka
GWS 750-125
Professional

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
GSR 18-2-LI
Plus

GSB 13 RE

329,00 zł

569,00 zł

Myjka
ciśnieniowa
GHP 5-55
Professional
Dane techniczne:
• Maks. ciśnienie
130 bar
• Moc nominalna
2200 W
• Ciśnienie robocze
115 bar
• Maks. temperatura
dopływu 50 °C
• Długość przewodu 5 m
• Długość węża 8 m

BOSCH

GWS 750-125

279,00 zł

GHP 5-55

1229,00 zł

GPO 14 CE

Polerka
GPO 14 CE
Professional
Dane techniczne:
• Moc nominalna 1400 W
• Gumowy talerz szlifierski Ø 180 mm
• Waga 2,5 kg

699,00 zł

GSA 1100 E

Piła szablasta
GSA 1100 E
Professional
Dane techniczne:
• Moc nominalna 1100 W

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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TEXA

DO72A100116000

6900,00 zł

rata 130,50 zł

D127X0

13 400,00 zł

rata 302,35 zł

Navigator TXTs
(bez oprogramowania)

Obsługiwane funkcje:
• Odczyt i kasowanie kodów błędów
• Odczyt stanów i parametrów pracy
• Testy elementów wykonawczych
• Regulacje i kodowanie sterowników
• Obsługa protokołu PASS THRU

Niezwykle wytrzymały tablet warsztatowy o 12-calowym dotykowym ekranie.
Dedykowany do współpracy ze wszystkimi oprogramowaniami TEXA IDC5 (CAR,
TRUCK, BIKE, AGRI, CONSTRUCTION,
MARINE). Obsługuje wszystkie interfejsy
diagnostyczne TEXA.
Dane techniczne:
• 12-calowy ekran o rozdzielczości
2160x1440
• Procesor Intel® Quad Core N3160
• 8 GB pamięci RAM
• Dysk SSD 250 GB
• Bluetooth® 4.0 Low Energy
• Dwupasmowe Wi-Fi
• Dwie kamery 5 Mpix
• Możliwość montowania modułów magnetycznych: USB 3.0, Thermographic,
Ethernet Broad R/DoIP LAN

D10840

TEXA TPS
• Odczyt, klonowanie
i kodowanie czujników
TPMS
• Możliwość komunikacji
z IDC4 oraz IDC5
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1940,00 zł

4300,00 zł

rata 81,33 zł

Interfejs diagnostyczny przeznaczony
do bezprzewodowej diagnostyki samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych
i budowlanych, motocykli łodzi. Współpracuje z jednostkami TEXA: AXONE 4
Mini, AXONE Neno, oraz jest kompatybilny z oprogramowaniem IDC5 na PC.

Axone Nemo

DO866100113000

D101X0

5590,00 zł

rata 105,73 zł

Navigator Nano S
(bez oprogramowania)
Interfejs diagnostyczny przeznaczony do
bezprzewodowej diagnostyki samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami TEXA AXONE: S, 4 Mini, Neno, oraz
jest kompatybilny z oprogramowaniem
IDC5 na PC.
Obsługiwane funkcje:
• Odczyt i kasowanie kodów błędów
• Odczyt stanów i parametrów pracy
• Testy elementów wykonawczych
• Regulacje i kodowanie sterowników

Z11013

6400,00 zł

rata 121,05 zł

Axone 4 Mini
Niezwykle wytrzymały tablet warsztatowy
o 7-calowym dotykowym ekranie. Przeznaczony do diagnostyki samochodów
osobowych, dostawczych i motocykli. Obsługuje wszystkie interfejsy diagnostyczne TEXA (wymaga zakupu oprogramowania IDC5 CAR PM lub IDC5 BIKE PM).
Obsługiwane funkcje:
• 7-calowy ekran o rozdzielczości
1280x800
• Procesor Cortex A8 1Ghz
• Dysk SSD + obsługa kart SD
• Zintegrowany moduł Bluetooth, Wi-Fi
• Bateria 5200 mAh Li-ION

Axone S TPS
+ IDC4A Fast Fit
Oprogramowanie IDC4a FAST FIT:
• Odczyt i kasowanie błędów
• Kasowanie inspekcji serwisowych
• Regeneracja filtra cząstek stałych
• Wymiana klocków (elektryczny hamulec postojowy)
• Zerowanie czujnika kąta skrętu
• I wiele innych regulacji i kodowań
Oprogramowanie IDC4a CAR (opcja):
• Pełna diagnostyka samochodów osobowych
• Diagnostyka SUPERCAR
• Diagnostyka samochodów dostawczych
• Diagnostyka motocykli

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

1500,00 zł

S12610

od 9000,00 zł

TPS KEY

AGR96T

Obsługiwane funkcje:
• Odczyt, klonowanie
i kodowanie czujników TPMS

12 900,00 zł

rata 284,31 zł

Stacja
do obsługi
klimatyzacji
Konfort 707R
– R1234yf
Obsługiwane funkcje:
• Obsługa układów
z czynnikiem R1234yf
• Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
• BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
• Zbiornik wewnętrzny 10 kg
• Jednostopniowa pompa próżniowa
• Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
• Wysoka skuteczność odzyskiwania
czynnika (ponad 95%)
• System blokady wagi
• Automatyczne podawanie olejów
(funkcja sterowana czasowo)
• Obsługa serwisowa pojazdu w trybie
automatycznym
• Wielojęzyczne oprogramowanie
• Automatyczna kompensacja długości
przewodów serwisowych
• Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
Opcjonalnie:
• Drukarka termiczna, zestaw identyfikatora czynnika
Z10480

12 040,00 zł

rata 265,36 zł

Stacja do obsługi
klimatyzacji
Konfort 705r
–R134a
OFF ROAD
Obsługiwane funkcje:
• Obsługa układów z czynnikiem R134a
• BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na
karcie SD
• Zbiornik wewnętrzny 10 kg
• Jednostopniowa pompa próżniowa
• Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
• Automatyczne podawanie olejów
(funkcja sterowana czasowo)
• 2 zawory sterowania manualnego

www.gordon.com.pl

2670,00 zł

Aktualizacje
oprogramowania
TEXPACK CAR

(współpracuje
z TEXA AXONE 4 Mini,
AXONE S, AXONE NEMO)

Z12110

AGA00

Kalibracja
Systemów ADAS
(systemów wspomagania
kierowcy)
Dane techniczne:
• Zestaw paneli do kalibracji kamer, radarów i czujników w pojazdach: Mercedes, Grupa VAG, Honda, Nissan, Infiniti, KIA, Hyundai, Renault, Smart
• Panele dedykowane do współpracy
z oprogramowaniem TEXA IDC4 oraz
IDC5 – oprogramowanie zawiera instrukcje stosowania paneli, przygotowaną dla każdej marki i modelu pojazdu.

14 290,00 zł

Z0851000112000

rata 314,94 zł

Stacja do obsługi
klimatyzacji
KONFORT 710R
Ogólna charakterystyka:
• Obsługuje układy z czynnikiem R134a
• Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
• Zbiornik wewnętrzny 10 kg
• Dwustopniowa pompa próżniowa
• Wysoka precyzja podawania +/- 15 g
• Wysoka skuteczność odzyskiwania
czynnika (ponad 95%)
• Automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo)
• 2 zawory sterowania manualnego przewodów serwisowych
• Wielojęzyczne oprogramowanie (w tym
polskie)
• Baza danych pojazdów: osobowych,
ciężarowych, maszyn rolniczych
Opcje: Drukarka termiczna, zestaw do
profesjonalnego płukania układów A/C.

TEXA

D10940

3010,00 zł

Aktualizacje
oprogramowania
TEXPACK TRUCK
AGA00AG

1290,00 zł

Aktualizacje
oprogramowania
TEXPACK OHW
AGR96B

1500,00 zł

Aktualizacje
oprogramowania
TEXPACK BIKE
20 640,00 zł

Z0675000110000

Stacja
do obsługi
klimatyzacji
KONFORT 760R

rata 454,90 zł

Ogólna
charakterystyka:
• Obsługuje układy z czynnikiem R134a
lub R1234yf
• Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej
rozdzielczości
• Zarządzanie bazą danych oraz usługami
dostępnymi poprzez kartę Secure Digital
• Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
• Zbiornik wewnętrzny 30 kg, system blokady wagi
• Dwustopniowa pompa próżniowa, rozwinięty interfejs graficzny
• Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
• Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające wprowadzeniu wody do układu
(patent)
• Automatyczne i precyzyjne podawanie
olejów
• Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej (patent)
• Automatyczna kontrola dokładności
pomiaru czynnika (patent)
• Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
• Wielojęzykowe oprogramowanie (w tym
polskie)
• Baza danych pojazdów: osobowych,
ciężarowych, maszyn rolniczych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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CDIF/3

Nowoczesny
tester diagnostyczny
CDIF/3 jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku
diagnostycznego. Dzięki uważnej i bliskiej współpracy
z użytkownikami udało się stworzyć niezwykle nowoczesny
i perspektywiczny tester, który z wielkim zapasem spełnia
oczekiwania współczesnych warsztatów samochodowych.

Do każdego nowego
zestawu CDIF/3 tablet
i powerbank gratis!
Tablety
dodawane
do
zestawów
są rekomendowane do pracy z CDIF/3 i zostały
przetestowane w warunkach warsztatowych.
Powerbank sprawdza się w sytuacjach,
gdy nie możesz naładować swojego
urządzenia mobilnego tradycyjnym sposobem.
Nasz akumulator pozwala na czterokrotne
naładowanie tabletu!
Minimalne parametry tabletu to: Procesor
MTK8321 Quad core 1,3 GHz, system
Android 5.1 Lollipop, pamięć RAM 1 GB,
wbudowana pamięć flash 8 GB, wbudowany
modem 3G.

Promocja ważna do 31 sierpnia 2017 lub wyczerpania zapasów. * Tablet oraz powerbank wysyłane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu zarejestrowania urządzenia w Strefie Użytkownika.

5499,00 zł

CDIF/3 PODS

rata 104,00 zł

Zestaw CDIF/3
• interfejs diagnostyczny CDIF/3
• oprogramowanie oraz instrukcja
wraz z kablem USB i kartą microSD 4GB
• adapter J1962 16-pin
• torba narzędziowa

www.cdif3.com
/CDIF3 |
/3CDIF
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7199,00 zł

Zestaw
CDIF/3
Expert

CDIF/3 EXPERT

rata 136,16 zł

• oprogramowanie
oraz instrukcja
wraz z kablem USB
i kartą microSD 4GB
• adapter J1962 16-pin
• kabel zasilający do oscyloskopu,
generatora i sterownika
• podstawowy zestaw kabli
pomiarowych i sterujących
(dwa przewody pomiarowe
z sondą oraz dwa krokodylki)
• torba narzędziowa

800,00 zł

BAZA CDIF

Roczny Abonament
CDIF/3 + praktyczny
powerbank!
Tylko teraz, jeśli wykupisz abonament
na 12 miesięcy, zachowując jego ciągłość,
otrzymasz pojemny i funkcjonalny powerbank. Zachowanie ciągłości abonamentu
CDIF/3 pozwala utrzymać dożywotnią
gwarancję Twojego urządzenia. Oprócz
tego abonament umożliwia korzystanie
z pomocy technicznej oraz instalację najnowszych aktualizacji oprogramowania.
Powerbank umożliwia ładowanie tabletu
lub smartfona bez konieczności instalacji
jakichkolwiek sterowników.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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rata od 154,60 zł

rata 509,63 zł

Tester Delphi YDT-35 umożliwia rozwiązywanie problemów z wtryskiwaczami i wskazanie tych, które należy przekazać do naprawy w sieci serwisowej.
Zastosowanie urządzenia Delphi – jako
uzupełnienia istniejących rozwiązań
diagnostycznych do pojazdów z wtryskiwaczami w układzie Common Rail
– jest pierwszym krokiem w procesie
diagnostycznym. Łączy ono testowanie
parametrów elektrycznych z wizualną
kontrolą wzorców rozpylania paliwa, aby
wskazać pojedyncze niesprawne wtryskiwacze. Tak więc do naprawy mogą
być wysyłane tylko wadliwe wtryskiwacze, co zapewnia bardziej optymalny
i kontrolowany przepływ zadań do autoryzowanej sieci, jak również inne dochodowe możliwości świadczenia usług
w warsztatach samochodowych.

Tester
diagnostyczny
Delphi
Tester dostępny z:
• Bieżącą wersją oprogramowania Car
Max – SV10546SW (8130,00 zł)
- Opcja rozszerzenia Car Max do licencji rocznej SV10516C (maks. 12 miesięcy od daty
aktywacji nowego testera SW) (1320,00 zł)
• Roczną licencją Car Max – (SV10546
+ SV10516) (9720,00 zł)
- Min. 3 aktualizacje oprogramowania
- Techniczna baza danych pojazdów w wersji
Basic
- Hotline techniczny
• Roczną licencją Heavy Duty – (SV10546
+ SV10821) (10 620,00 zł)
- Min. 3 aktualizacje oprogramowania
- Hotline techniczny
Najważniejsze cechy:
• Intuicyjne oprogramowanie, dodatkowo
zabezpieczone kluczem USB
• Wsparcie dla szerokiej gamy pojazdów,
3 znaczące aktualizacje w ciągu 12 miesięcy
oraz inteligentny system aktualizacji
• Oprogramowanie CAR i TRUCK wykorzystuje
to samo urządzenie
• Możliwość swobodnego poruszania się
w obrębie pojazdu podczas testów dzięki
technologii bezprzewodowej
• Obudowa z antypoślizgową gumową powłoką zabezpiecza tester w warunkach warsztatowych.
• Zintegrowana dioda LED we wtyczce OBD
ułatwia zlokalizowanie gniazda diagnostycznego w trudno dostępnym miejscu
• Wielobarwne podświetlenie sygnalizuje status komunikacji testera
• Monitorowanie
napięcia
akumulatora
ostrzega przed jego rozładowaniem w czasie pracy. Szczególnie jest to ważne w przypadku diagnostyki przy wyłączonym silniku.
• Obsługa protokołów OBD i EOBD
• Wsparcie serwisowe w zakresie pomocy
technicznej i szkoleń
• Dożywotnia gwarancja na tester w przypadku zachowania ciągłości ważności licencji
• Pomoc techniczna w przypadku problemów
z oprogramowaniem lub testerem

www.gordon.com.pl

Tester Delphi
do diagnostyki
wtryskiwaczy
Common Rail

26 800,00 zł

DELPHI

YDT35B

Kluczowe funkcje:
Testowanie różnych typów wtryskiwaczy
silników wysokoprężnych głównych
producentów:
• Wtryskiwacze elektromagnetyczne
Delphi, Denso i Bosch
• Wtryskiwacze piezoelektryczne Denso,
Bosch i Continental
• Adaptery Bosch CRIN i Denso Heavy
Duty (opcjonalnie)

Testowanie parametrów elektrycznych:
• Rezystancja
• Induktancja
• Kapacytancja (wtryskiwacze piezoelektryczne)
• Obserwacja wzorca rozpylania paliwa
• Pomiar przecieku zwrotnego

Oprogramowanie
do testera
diagnostycznego
Delphi

stykę samochodów ciężarowych, autobusów, lekkich samochodów użytkowych i naczep na poziomie dealerskich
sieci warsztatowych. Oprogramowanie
posiada bazę pozwalająca na diagnostykę pojazdów 47 producentów i ponad
57 000 różnych systemów.

• Car Max
Połączenie wszechstronności i prostoty
użytkowania z innowacyjnymi funkcjami
i zastosowaniami umożliwia oprogramowaniu Delphi Car/LCV obsługę systemów
szerokiej gamy modeli i marek pojazdów
osobowych na poziomie warsztatów
dealerskich. Oprogramowanie obsługuje ponad 60 aplikacji, w tym szereg modeli lekkich samochodów użytkowych
i ponad 90 000 systemów zastosowanych
w pojazdach. Dostępne z techniczną
bazą danych pojazdów w wersji basic
i Hotline technicznym.

Najważniejsze funkcje:
• 3 aktualizacje w ciągu roku
• Pełna diagnostyka systemów
• Reset kontrolki serwisowej
• Odczyt i kasowanie kodów usterek
• Parametry rzeczywiste
• Inteligentny system skanowania
wszystkich jednostek ECU
• Programowanie
• Aktywacja i regulacja komponentów
• Kodowanie ECU
• Możliwość drukowania i zapamiętywania raportów diagnostycznych
• Funkcja OBD Flight Recorder
• Odczyt numeru VIN
• Monitorowanie napięcia akumulatora
• Inteligentny system aktualizacji ISU
• Inteligentny system identyfikacji ISI

• Heavy Duty
Oprogramowanie Heavy Duty pozwala
użytkownikowi przeprowadzać diagno-

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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SUN

PDL4000

PDL3000

11 500,00 zł

rata od 218,68 zł

7500,00 zł
rata 141,85 zł

Tester diagnostyczny
PDL3000
Funkcje oprogramowania:
• Odczyt kodów usterek wraz z opisem
• Kasowanie kodów
• Kasowanie inspekcji (SIR)
• Odczyt danych bieżących wraz z opisem
• Prezentacja graficzna i tekstowa
• Grupowanie danych, własna lista danych
• Funkcje kalibracji, adaptacji, konfiguracji, dopasowania, programowania,
inicjalizacji elementów wykonawczych
i czujnikowych
• Procedury serwisowe (DPF, FAP, hamulce, filtry itp.)
• Wydruk kodów danych
• Brak licencji – abonamentu, aktualizacja 2 razy do roku
• Opcjonalny zestaw adapterów do
pojazdów europejskich i azjatyckich
nieposiadających złącza EOBD
Oprogramowanie producenckie:
• Land Rover od 1991 r.
• AUDI, BMW, Ford, Mercedes, MG /
Rover, Opel, Seat, Skoda i Volkswagen od 1992 r.
• Alfa, Citroen, Fiat, Lancia, Land Rover,
Peugeot i Renault od 1995 r.
• Smart od 1998 r.
• Honda, Nissan i Toyota od 1999 r.
• Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Subaru
i Volvo od 2000 r.
• Mini od 2001 r.
• Hyundai od 2001 r.
• KIA z 2002 r.
• Dacia od 2004 r.
• Suzuki od 2000 r.
• Chrysler, JEEP, Dodge, Plymouth, Porsche (w języku angielskim)
Wyposażenie standardowe:
• Zestaw kabli zasilających
• Złącze 16 pin (EOBD)
• Pełna dokumentacja
• Akumulator
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Tester diagnostyczny
PDL4000
Wszystkie możliwości PDL3000 oraz
• Duży kolorowy wyświetlacz 7” z podświetleniem ułatwiającym odczyt informacji
• Szybki start w mniej niż 10 sekund
• Wysokowydajna bateria ładowana
z gniazda diagnostycznego pojazdu
• Darmowy dostęp online do wsparcia
technicznego
• Pełen zakres obsługi wszystkich marek
pojazdów amerykańskich
Alfa, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar,
Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi,
Nissan, Opel – Vauxhall, Peugeot, Range Rover, Renault, Seat, Skoda,
Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, USA: Chrysler*,
Jeep*, Dodge*, Plymouth*, Ram*, Eagle*, Porsche*, Buick*, Cadillac*, Chevrolet*, Ford*, GMC*, Hummer*, Lincoln*, Mercury*, Mini,
Audi, BMW, Oldsmobile*, Pontiac*, Saturn*, Spartan Motor Home*,
VW, Workhorse*.
*w języku angielskim

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

13 900,00 zł

Tester
diagnostyczny
PDL5500
Wszystkie możliwości
PDL4000 oraz
• Duży kolorowy wyświetlacz
8” z podświetleniem ułatwiającym odczyt informacji
• 2-kanałowy
oscyloskop
i multimetr graficzny
• Testy zaawansowane użytkownika zapewniają automatyczną konfigurację do
pomiarów dwukanałowych,
wykonywania testów z użyciem sond ciśnienia i innych
narzędzi pomiarowych, stworzone na podstawie opinii
wielu doświadczonych techników samochodowych

AKTUAL

rata od 264,32 zł

• Testowanie komponentów
silnika, skrzyni biegów, ABS,
układów ładowania, układów
zawieszenia oraz sieci CAN
• Ponad 300 000 testów
przypisanych do konkretnych modeli samochodów
• Wybór rodzaju testu wraz
z informacją o testowanym
komponencie, jego lokalizacji, sposobie podłączenia,
sposobie testowania oraz
oczekiwanych wynikach
• Instrukcja krok po kroku
i automatyczna konfiguracja urządzenia
• Możliwość porównania wyniku z przebiegiem wzorcowym sygnału (urządzenie
posiada ponad 5000 wzorcowych próbek sygnałów)
• Możliwość określenia, czy
komponent jest rzeczywiście

2300,00 zł

uszkodzony przed wymianą
• Automatyczna optymalizacja wyświetlanego sygnału
(właściwy i stabilny odczyt)
• Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania
• Pomiary układu zapłonowego
• Darmowy dostęp do telefonicznej linii wsparcia technicznego
• Opcjonalany zestaw kabli

SUN

PDL5500

Zestaw okablowania dla
pojazdów niespełniających
norm EOBD:
• Kabel komunikacyjny DA-5
• Kabel zasilający z akumulatora/
gniazda zapalniczki
• Zestaw kluczy S (11, 17,20,
21, 27, 33, 34, 40, 51, 64, 74)
• AFL1 ADAPTOR
• BMW-1B ADAPTOR
• FORD-3 ADAPTOR
• MB-1 ADAPTOR
• MB-2 ADAPTOR
• MB3/DL-14 ADAPTOR
(LT/Sprinter)
• OPEL 2 ADAPTOR
• PSA-1 ADAPTOR
• PSA-2 ADAPTOR
• RENAULT 1 ADAPTOR
• RENAULT 2 ADAPTOR
• ROVER 1 ADAPTOR
• SKODA 1A ADAPTOR
• VW-1 ADAPTOR
• HONDA 1
• NISSAN 2
• TOYOTA 1
• TOYOTA 2
• KIA-2

AKTUALIZACJA TESTERA
SOLUS PRO
Zapytaj o możliwość aktualizacji
SolusPro oraz dostępne
promocje dla posiadaczy
starszych modeli testerów SUN

GRATIS!

W HM GORDON

Przedłużony dostęp
do wsparcia technicznego

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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19 600,00 zł

TESTER
wtryskiwaczy
DIESEL DS1R
z pompą
1200 bar
1750,00 zł

007950025880

Zestaw
do badania
nieszczelności
Azot/Wodór
Zestaw zawiera:
• Futerał
z polipropylenu
• Regulator ciśnienia
dla butli o pojemności 5 l
• Manometr trójdrożny z wężykiem i zaworem
• Żółty przewód 1500 mm
• Butla z hydrogenem (mieszanina azotu z wodorem) – 1 litr
• Redukcja dla butli o pojemności 1 l
• Wykrywacz wycieków hydrogenu

1400,00 zł

430104018045

007935101420

rata 372,71 zł

Dane techniczne:
• Test wszystkich
typów wtryskiwaczy
elektromagnetycznych
i piezo: Bosch, Delphi, Denso, Siemens
/ VDO / Continental oraz dwucewkowych z odniesieniem wyników testu do
bazy danych
• Maks. ciśnienie pracy 1200 bar
• Test eRLC (elektryczny), ocena stanu wtryskiwacza na podstawie testu
szczelności CFL
• Testy dawkowania iVM (dawkowanie:
częściowe obciążenie, niskie obciążenie, przedwtrysk)
• Opcjonalnie testy RSP (szybkości reakcji) i aNOP (ciśnienie otwarcia końcówki wtryskiwacza) – po doposażeniu
o czujnik RSP
• Obsługa 1 wtryskiwacza
• Praca w trybie półautomatycznym
(ręczny regulator ciśnienia)
• Elektroniczny pomiar dawek
• Czas testu 5-10 minut
• Tablet 8” z systemem Android

1500,00 zł

007936210010

Ozonator
M-MX4000
Wytwornica ozonu
Ozonmaker
Dane techniczne:
• Usuwa z pojazdu wilgoć, nieprzyjemne zapachy, mikroorganizmy oraz grzyby
• Sonda rozprowadzająca ozon na długim elastycznym przewodzie
• Nie wymaga płynów ani żadnych innych elementów eksploatacyjnych
• Wytwarzanie ozonu poprzez jonizację powietrza
• Wydajność: 3 l/min, 0,250 g O3/h

370,00 zł

007950024715

Zestaw
manometrów
do czynnika
1234yf
Zestaw do kompleksowego
sprawdzania nieszczelności
w samochodowych układach klimatyzacji pracujących na czynniku 1234yf. Zestaw zawiera
manometry, przewody oraz szybkozłączki opakowane w estetyczną i trwałą walizkę.
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Urządzenie
MX4000,
jonizując
powietrze
atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli
ozon O3. Ozon jako bardzo silny utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się
w kabinie. Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach podłogowych
i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również
nieprzyjemne zapachy oraz grzyby, bakterie
i wirusy, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Urządzenie dzięki wysokiej wydajności
– ponad 4000 g/h. sprawdza się doskonale
w przypadku np. autobusów oraz większych kubaturowo kabin pojazdów, jak również pozwala
na szybsze odkażanie kabin „osobówek”.

13 500,00 zł

115 000,00 zł

TESTER
wtryskiwaczy
DIESEL
CRU2R
z pompą
2450 bar

rata 2186,84 zł

Urządzenie może automatycznie i kompleksowo przetestować i wyczyścić (funkcja MACC) wszystkie typy wtryskiwaczy
elektromagnetycznych i piezoelektrycznych: Bosch, Delphi, Denso, Siemens/
VDO, oraz wtryskiwaczy dwucewkowych
Common Rail. Możliwa jest obsługa jednego (CRU2R). Urządzenie wyposażone
jest w funkcję czyszczenia wtryskiwaczy
– MACC i myjkę ultradźwiękową. Posiada możliwość montażu adapterów SPR
i RSP na wtryskiwaczach Common Rail.
Dodatkowo urządzenie obsługuje przystawki EUI (UIPR-A) oraz HEUI (HU-IR-A),
które mogą być wykorzystane do testowania pojedynczych pompowtryskiwaczy i umożliwiają stosowanie adapterów
RSP i BIP. Urządzenie wykorzystuje dynamiczny pomiar masy i może służyć do
wyznaczania kodów wtryskiwaczy (po
wyposażeniu w czujnik RSP). Maksymalne ciśnienie pracy 2450 bar. Obsługa
poprzez ekran dotykowy, oprogramowanie oparte na systemie Android.

4100,00 zł

Urządzenie
do płukania
układów
klimatyzacji
Cool Weather

007950024620

rata 89,94 zł

W zestawie znajdują się:
• Zaciski do podłączenia
elementów
• Wymienny filtr
• Urządzenie + 2 przewody o długości 180 cm
przyłącza ¼” SAE
• Zestaw końcówek podstawowy
Parametry techniczne:
• Zbiornik wewnętrzny 5 l
• Wymiary 80x38x26 cm
• Maks. ciśnienie robocze 10 bar

rata 297,53 zł

007935110000

ATF EXTRA
automatyczne
urządzenie
z wagami
i bazą danych do
wymiany oleju
w automatycznych
skrzyniach biegu

007935100820

• Zasilanie: 12 V DC (akumulator pojazdu)
• Wyświetlacz: podświetlany wyświetlacz LCD,
4 linie x 20 znaków, alfanumeryczny
• Drukarka: termiczna, 24 kolumny
• Sprzęt komputerowy: płytka sterowania
układu elektronicznego i mikrosterownik
• Pompa: maksymalne natężenie przepływu
= 5,5 l/min; minimalne natężenie przepływu
= 4,5 l /min
• Maks. ciśnienie = 9 bar
• Wymiary: 660*1175*810 mm
• Masa: ~55 kg
• Temperatura robocza: + 5°C - + 40°

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

007950006900

400,00 zł

009999270000

Magneti
Marelli
Battery
Tester

Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: żelowych, AGM ( bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy),
SLI (standardowy). Prąd rozruchowy
może zostać podany według jednej
z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS.
Testy w pojeździe:
• Spadek napięcia przy zapalaniu
• Test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia)
• Test ładowania pod obciążeniem
(sprawdzający również sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych)
• Test stabilności napięcia (sprawdzający
regulator napięcia oraz diody alternatora)

007950024700

Lampa
UV 100 W
Zestaw zawiera:
• Lampa UV 100W
• Okulary ochronne

206,00 zł

007935110025

Zestaw
złączek
pełny
do urządzenia ATF

Testy
akumulatora:
• Napięcie bieżące
• Prąd rozruchowy
• Graficzne procentowe zestawienie stanu
akumulatora oraz stopnia jego naładowania
• Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)

357,00 zł

5500,00 zł

Baza danych
z informacjami
na temat skrzyń
automatycznych
online (licencja roczna)
Cechy programu:
• Intuicyjne wyszukiwanie pojazdów, informacje w języku polskim lub włoskim
• Szeroka baza pojazdów (ponad 3000
wersji), rysunki oraz zdjęcia rzeczywistych elementów układu
• Informacje o ilości oleju w danej skrzyni wraz z numerem fabrycznym
• Lokalizacja złączy umożliwiających podłączenie urządzenia do wymiany płynu ATF
• Zdjęcia i numery adapterów pasujących do konkretnych złączy
• Procedura płukania skrzyni (ze zdjęciami i opisem), procedura wymiany filtra
(ze zdjęciami i numerami OEM)
• Zdjęcia uszczelek miski olejowej wraz z
numerem OEM, procedura sprawdzania poziomu oleju
• Momenty dokręcania poszczególnych
korków (spustowego, do napełniania,
do sprawdzania poziomu)

288,00 zł

007935030070

46,00 zł

007935030010

Kieszonkowa
lampa
1,3 W, LED

MAGNETI MARELLI

1 200,00 zł

Dane techniczne:
• 1,3 W diody LED o dużej mocy zapewniają >80 lumenów
• Podwójna obudowa formowana wtryskowo
• Zacisk/hak obracalny o 360 stopni
• Zasilanie bateryjne 3 x AAA

52,00 zł

007935030180

Lampa czołowa 130 lm
Funkcje
i specyfikacje:
• SMD LED
zapewnia 65
lub 130 lumenów
• Dwa ustawienia jasności świecenia
• Bezdotykowe załączanie i wyłączanie lampy
• Regulowana i zdejmowana opaska na głowę
• Zasilanie: 3 x bateria AAA.
• Odporna na kurz i wodę (IP54)

135,00 zł

007935030190

Lampa czołowa
250 lm
007935030020

Lampa warsztatowa
mocowana pod maskę
15 W SMD LED

Lampa
warsztatowa
obrotowa
3 W COB LED
+ przednie
oświetlenie UV
Funkcje i specyfikacja:
• 3 W przednie COBLED
zapewniają >240 lumenów
• Górna dioda LED z UV,
395~410um
• Funkcja obrotu o 120 stopni
• Magnes w dolnej części uchwytu
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części
uchwytu
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem
poziomu
• 2-3 godziny pracy
• 3-4 godziny ładowania
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

www.gordon.com.pl

Dane techniczne
• 15 W SMD LED zapewniają jasność w danym obszarze, 450-550 Lm przy połowie
mocy, 900-1150 Lm przy pełnej mocy
• Przycisk regulacji jasności umożliwia
wybór połowy lub pełnej mocy
• Uchwyt z ABS formowany natryskowo
i zabezpieczeniem przeciwuderzeniowym
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia
wygodną eksploatację
• Hak ze stopu aluminiowego z osłoną PVC,
• Miękka powłoka haków zapobiega zarysowaniu nadwozia pojazdu
• Drążek regulowany w zakresie 47”
do 75”
• Łatwe mocowanie do większości ciężarówek i SUV-ów.
• Haki zapadkowe (360°) zapewniają
bezpieczne i sztywne mocowanie

Funkcje
i specyfikacje:
• COB LED zapewnia 80 lub 250 lumenów
• Dwa ustawienia jasności świecenia.
• Bezdotykowe załączanie i wyłączanie lampy
• Regulowana i zdejmowana opaska na głowę
• Zasilanie: 3,8 V 1600mAh Li-Pol akumulator
• Czas pracy 2,5 h / 6 h
• Odporna na kurz i wodę (IP54)

128,00 zł

007935030040

Lampa
składana
2,5 W, COB, LED
Funkcje i specyfikacja:
• Składany uchwyt obracany o 360°, z magnesem
• Chowany i obrotowy zacisk/hak,
obracany o 360°
• 3-3,5 godziny ciągłej pracy
• 2,5-3 godziny ładowania
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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107,00 zł

007935030130

87,00 zł

007935030140

Lampa
warsztatowa
obrotowa
3 W COB LED
+przednie
oświetlenie
UV mini

Lampa
warsztatowa
obrotowa
3 W COB LED
+ przednie
oświetlenie
mini

Funkcje i specyfikacja:
• 3 W przednie COBLED
zapewniają >240 lumenów
• Górna dioda LED z UV, 395~410um
• Funkcja obrotu o 120 stopni
• Magnes w dolnej części uchwytu
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części
uchwytu
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem
poziomu
• 2-3 godzinypracy
• 3-4 godziny ładowania
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

Funkcje i specyfikacja:
• 3 W przednie COBLED
zapewniają >240 lumenów
• Górna dioda LED SMD, 395~410um
• Funkcja obrotu o 120 stopni
• Magnes w dolnej części uchwytu
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części
uchwytu
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem
poziomu
• 2-3 godziny pracy
• 3-4 godziny ładowania
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

124,00 zł

007935030160

Latarka
warsztatowa
penlight z zoom
250 lumenów 3 W
Funkcje i specyfikacja:
• 3 W dioda LED o dużej mocy
• Metalowa wytrzymała obudowa
• Odporna na kurz i wodę (IP54)
• Możliwość wyboru mocy
świecenia 140 lub 250
lumenów
• Możliwość zmiany ogniskowej światła
• Gniazdo ładowania mini USB
• Czas ładowania: 3-4 h
• Czas pracy 2,5-5 h

2950,00 zł

007935350000

Zestaw 206 narzędzi
z wózkiem MM-TT206

166,00 zł

188,00 zł

007935030030

Lampa
warsztatowa
obrotowa
3 W COB LED
Funkcje i specyfikacja:
• 3 W przednie COBLED
zapewniają >240 lumenów
• 3 W górne SMD LED
zapewniają >160 lumenów
• Funkcja obrotu o 120 stopni
• Magnes w dolnej części uchwytu
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części
uchwytu
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem
poziomu
• 2-3 godziny pracy
• 3-4 godziny ładowania
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

450,00 zł

007935030170

007935030150

Lampa warsztatowa
prosta z magnesami
300 lumenów 3 W
Funkcje i specyfikacja:
• 3 W przednia COB LED zapewnia
50 lumenów
• 3 W górna SMD LED zapewnia
do 300 lumenów
• Dwuzakresowy wybór mocy
świecenia 150 lub 300 lumenów
• Odporna na kurz i wodę (IP54)
• Dwa obrotowe haki zintegrowane
z magnesami
• Możliwość demontażu haków
• Czas ładowania: 3-4 h
• Czas pracy: 3-6 h
• Gniazdo ładowania

Lampa warsztatowa
pod maskę
z akumulatorem
2000 lumenów 18 W
Funkcje i specyfikacja:
• 18 W SMD LED zapewnia do 2000 lumenów
• Dwuzakresowy wybór mocy świecenia
1000 lub 2000 lumenów
• Uchwyt z ABS formowany natryskowo
i z zabezpieczeniem przeciwuderzeniowym
• Hak ze stopu aluminium z osłoną PCV,
miękka powłoka haków zabezpiecza
przed zarysowaniem pojazdu
• Drążek regulowany w zakresie 47” do 75”;
łatwe mocowanie do ciężarówek i SUV-ów
• Haki zapadkowe (360) zapewniają bezpieczne i sztywne mocowanie
• Czas ładowania: 3,5-4 h
• Czas pracy: 1,5-3 h
• Gniazdo ładowania

Mobilna szafka serwisowa z narzędziami
marki Magneti Marelli. Posiada 5 szuflad
na prowadnicach, 3 z nich wyposażone
są w zestawy narzędzi wykonanych ze
stali chromowo-wanadowej (CrV ) pozostałe 2 szuflady zostały przewidziane do
samodzielnego zagospodarowania. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej. Centralny zamek oraz zabezpieczenie przed otwarciem więcej niż jednej
szuflady. Blat wykonany z maty antypoślizgowej. Wózek wyposażony jest w zestaw wytrzymałych kół o średnicy 5”, dwa
z nich to koła skrętne wyposażone w hamulce. Przydatna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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007935016720

38 585,00 zł

Dane techniczne:
• Standard: półka na narzędzia,
uchwyt na papier, wanna zlewowa
• Ciśnienie wejściowe (Bar/Psi):
8~10/114~145
• Ciśnienie robocze (Bar/Psi):
10/2,6
• Zbiornik pomiarowy (litr/gallon): 10/2,6
• Pojemność zbiornika (litr): 80
• Wydajność (litr/m): 1,5~2
• Pantograf (litr/gallon): 20
• Wymiary: 500*420*890 mm
• Waga: 29/32 kg

007935902020

rata 190,16 zł

Urządzenie
do ustawiania
świateł Premium
Dane techniczne:

• Kolumna jest wyposażona
w zbilansowany układ
ułatwiający przesuwanie
skrzynki optycznej
• Skrzynka optyczna formowana wtryskowo
z tworzywa sztucznego
zawiera szklaną
soczewkę
o średnicy 230 mm
cechy konstrukcyjne
umożliwiają kontrolę odchylenia od
mechanicznej pozycji wiązki świetlnej
o 1 cm/10 m
• Skrzynka optyczna wyposażona jest
w drzwiczki RS232 i wejście USB
• Podstawa wykonana ze stopu aluminium i stali posiada 3 regulowane kółka umożliwiające uzyskanie idealnego
ustawienia urządzenia względem
posadzki
• Drukarka na wyposażeniu
• Ekran dotykowy

2355,00 zł

007935017270

Ramię pomocnicze
do MM-TC1223
www.gordon.com.pl

35 850,00 zł

007941000212

rata 733,73 zł

Zlewarko-odsysarka
MMOD-02
ze zbiornikiem
pomiarowym

10 000,00 zł

007941000211

rata 681,72 zł

Geometria C880 wersja
na podnośnik

Geometria C880 wersja
kanałowa

Dane techniczne:
• Dwie kamery elektroniczne (stałe
umiejscowienie, możliwość zmiany położenia w pionie)
• Kolumna
• Stolik na klawiaturę i drukarkę
• Szafka na PC
• Dwie tarcze przednie plus uchwyty 11”21” (plus adapter - rozszerzenie do 25”,
z podwójnie profilowanymi pazurkami)
• Dwie tarcze tylne plus uchwyty 11”-21”
(plus adapter - rozszerzenie do 25”,
z podwójnie profilowanymi pazurkami)
• Komplet wsporników naściennych do
zawieszenia tarcz i uchwytów
• Dwa zestawy montażowe ścienne do
wspornika naściennego
• Blokada hamulca
• Blokada kierownicy
• Dwie obrotnice mechaniczne z plastikowymi blokadami do funkcji for przetaczania ROC
• CD z bazą danych i oprogramowaniem
• Instrukcja
• Lista części zamiennych
• Komputer przystosowany do współpracy z Geometrią C880
• Monitor kolorowy LCD 18,5”
• Drukarka kolorowa
• CM system przesuwu kamer dla C880

Dane techniczne:
• Dwie kamery elektroniczne (stałe umiejscowienie, możliwość zmiany położenia w pionie)
• Kolumna
• Stolik na klawiaturę i drukarkę
• Szafka na PC
• Dwie tarcze przednie plus uchwyty 11”21” (plus adapter - rozszerzenie do 25”,
z podwójnie profilowanymi pazurkami)
• Dwie tarcze tylne plus uchwyty 11”-21”
(plus adapter - rozszerzenie do 25”,
z podwójnie profilowanymi pazurkami)
• Komplet wsporników naściennych do
zawieszenia tarcz i uchwytów
• Dwa zestawy montażowe ścienne do
wspornika naściennego
• Blokada hamulca
• Blokada kierownicy
• Dwie obrotnice mechaniczne z plastikowymi blokadami do funkcji for przetaczania ROC
• CD z bazą danych i oprogramowaniem
• Instrukcja
• Lista części zamiennych
Akcesoria:
• Wózek pozwalający na przemieszczanie geometrii - 007936341000

6320,00 zł
5304,00 zł

Montażownica
do opon
MM-TC12232V
Dane techniczne:

007935017240

rata 100,32 zł

• Wymiary zewnętrznej obręczy blokującej 12-23”
• Wymiary wewnętrznej
obręczy blokującej
14-26”
• Maks. średnica koła
1143 mm (45” )
• Maks. szerokość koła 406 mm (16”)
• Ciśnienie robocze 8-10 bar
• Zasilanie 110 V (1 ph) / 220 V (1 ph) / 380 V (3 ph)
• Opcjonalna moc silnika 0,75/0,55/1,1 kW
• Maks. moment obrotowy (stołu obrotowego) 1078 Nm

MAGNETI MARELLI

1200,00 zł

007935017280

rata 119,53 zł

Wyważarka
do kół
MM-WB1024AW
Dane techniczne:

• Maks. masa koła:
65 kg
• Moc silnika: 200 W
• Zasilanie:
220 V/50 Hz
• Precyzja
wyważania: ±1g
• Prędkość obrotowa:
200 obr./min
• Czas trwania cyklu: 8 s
• Średnica obręczy: 10”-24” (256 mm)
• Szerokość obręczy: 1,5”-20” (40 mm)
• Poziom hałasu: <70 db
• Masa netto:102 kg
• Wymiary: 960 mm × 760 mm × 1160 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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8PD 010 601-151

Urządzenie
diagnostyczne
Mega Macs
42 SE

9100,00 zł
rata 173,05 zł

Urządzenie diagnostyczne Mega Macs PC
Przegląd funkcji:
• Odczyt i kasowanie kodów usterek sterowników
• Pomiar parametrów (graficznie 8 jednocześnie)
• Test podzespołów wykonawczych
• Regulacja podstawowa
• Kodowanie sterowników
• Kasowanie inspekcji serwisowych
• Bezprzewodowa komunikacja
• Car History
• Kompatybilność z asanetwork
• Graficzne wskazanie złacza diagnostycznego
• Identyfikacja poprzez VIN
• Leksykon
• Regularne aktualizacje*
• Dane serwisowe*
• Kodowania serwisowe*
• Podstawowe ustawienia serwisowe*
• Przystosowany do Technologii Pass Thru

27 250,00 zł

8PD 010 601-131

rata 518,18 zł

Urządzenie
diagnostyczne
Mega Macs 66

Opisowe wskazanie lokalizacji
złącza diagnostycznego:
• Identyfikacja poprzez VIN
• Regularne aktualizacje
• Przystosowany do technologii PassThru

Przegląd funkcji:
• Ekran dotykowy z intuicyjną obsługą
• Rozszerzalne moduły sprzętowe dla funkcji
dodatkowych
• Odczyt i kasowanie kodów usterek wszystkich sterowników
• Diagnoza motocykli ze wszystkimi funkcjami
mo macs**
• Pełne informacje dotyczące kodów usterek
i test podzespołów wykonawczych
• Pomoc podczas naprawy pojazdu na podstawie
kodów usterek dostępna w czasie rzeczywistym*
• Prezentacja parametrów wraz z objaśnieniem do 16 parametrów jednocześnie
(graficznie i cyfrowo)
• Kodowanie, regulacja postawowa, kasowanie inspekcji
• Interaktywne, kolorowe, schematy
elektryczne z przedstawieniem wartości
rzeczywistych oraz parametrów w czasie
rzeczywistym
• Diagnoza wszystkich elementów konstrukcyjnych z instrukcją prawidłowego
podłączenia urządzenia pomiarowego**
• Szybki miernik uniwersalny z przedstawieniem graficznym**
• 2-kanałowy oscyloskop (zakres pomiarowy:
10 μs do 200 s**)
• Plany przeglądów i wyszukiwania usterek*
• Propozycje rozwiązań bazujące na symptomach*
• Automatyczna analiza sygnału*
• Zdjęcia silnika oraz wnętrza pojazdu z zaznaczonym położeniem elementu konstrukcyjnego
• Car History i technologia Pass Thru
• Bezpośrenie połączenie z katalogami akcesoriów i części zamiennych**
• air macs base do bezprzewodowej komunikacji z komputerem
• Możliwość rozbudowy do 4-kanałowego
oscyloskopu**
• Pomiar niskiego ciśnienia**
• WLAN
• Nowe dane techniczne
• Zarządzanie akumulatorami*
• Informacje serwisowe*
• Instrukcje napraw*
• Systemy diesel*
* W połączeniu z licencją Repair Plus (zakres licencji może się
różnić w poszczególnych krajach).
** Rozszerzenie opcjonalne.
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8PD 010 601-191

rata 228,19 zł

Przegląd funkcji:
• Odczyt i kasowanie
kodów usterek
sterowników
• Pomiar parametrów
(graficznie 4 jednocześnie, 8 cyfrowo)
• Test podzespołów wykonawczych
• Regulacja podstawowa
• Kodowanie sterowników
• Kasowanie inspekcji serwisowych
• Bezprzewodowa komunikacja
• Car History
8PD 010 601-931
8PY 010 600-911

19 700,00 zł

rata 374,61 zł

Urządzenie
diagnostyczne
Mega Macs 56
Przegląd funkcji:
• Propozycje rozwiązań bazujące na kodzie
usterki w czasie rzeczywistym*
• Propozycje napraw bazujące na symptomach*
• Transmisja bezprzewodowa poprzez VCI
• Odczyt i kasowanie kodów usterek wszystkich sterowników
• Prezentacja parametrów z objaśnieniem
(do 12 parametrów jednocześnie graficznie
i cyfrowo)
• Obszerne dane techniczne* (paski zębate,
skrzynki bezpieczników itd.)
• Identyfikacja pojazdu poprzez numer VIN
• Kasowanie inspekcji serwisowych
• Test podzespołów wykonawczych
• Regulacja podstawowa
• Kodowanie
• Cyfrowy pomiar sprężania**
• Historia pojazdu „Car History”
• Diagnostyka motocykli***
• Technologia PassThru
• Kompatybilność z narzędziem CSC-Tool
• Kompatybilność z asanetwork
• Akumulator szybkowymienny
** Zależnie od pojazdu
*** Dostępny jako osprzęt dodatkowy.
**** W połączeniu z licencją Plus (zakres licencji może się różnić
w poszczególnych krajach).

2200,00 zł

8PY 010 600-151

Licencja HGS-DATA
Przegląd funkcji:
• Wyszukiwanie usterek bazujące na symptomach
• Szczegółowe informacje o komponentach
• E-mail do przesyłania zapytań
• Przegląd akcji serwisowych
• Lista TecDoc
• Przegląd 10 ostatnio opracowywanych pojazdów**
• Dane techniczne dla ponad 35 000 modeli
• Plany przeglądów wszystkich ważniejszych marek
• Roboczogodziny wszystkich koniecznych
etapów pracy
• Kolorowe schematy połączeń w najlepszej
rozdzielczości
• Zdjęcia skrzynek bezpiecznikowych/przekaźnikowych
• Wartości kontrolne części z informacjami
dodatkowymi, Instrukcje napraw, Informacje serwisowe, Systemy Diesel,
• Dane dotyczące spalin

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Opcja, ** Dodatkowe wyposażenie.

HELLA GUTMANN DIAGNOSTICS

12 000,00 zł

8PS 179 500-241

2000,00 zł

8PA 006 796-071

rata 218,19 zł

4000,00 zł

8PA 007 732-301

rata 75,65 zł

SEG
Economy D

HUSKY 100 stacja do obsługi układów AC/R134a
Dane techniczne:
• Kompaktowe i lekkie urządzenie
• Zautomatyzowany proces z użyciem wag elektronicznych do czynnika chłodniczego i oleju
• Inteligentny i łatwy w obsłudze system blokady wag do zastosowań mobilnych
• Urządzenie przeznaczone do samochodów
osobowych, ciężarowych, rolniczych i budowlanych (opcjonalne węże o długości 6,0 m)
• Wbudowana baza danych pojazdów osobowych i ciężarowych
• Programowalna baza danych użytkownika
przeznaczona do pojazdów specjalnych
• Łatwe zarządzanie danymi i ich aktualizowanie przy użyciu karty SD
• Chłodzony skraplacz do pracy w ciepłych regionach
• Łatwa rozbudowa (drukarka, obsługa pojazdów hybrydowych, węże o długości 6,0 m, obsługa N2/gazu formującego, podgrzewacz
zbiornika i wiele innych opcji)
• Konserwacja z użyciem opcjonalnego odważnika kalibracyjnego 1 kg

14 700,00 zł

Dane techniczne:
• Przyrząd do ustawiania
świateł SEG Economy D
• Wytrzymałe urządzenie do
regulacji świateł urzeka łatwą obsługą i stabilnością
• Dwie kolumnny umożliwiają przesuwanie głowicy
pomiarowej tak, aby ustawić ją przed pojazdem
• Szerokopaskowy
wizjer
służy do łatwiejszego ustawienia osi wzdłużnej
• Wartości przysłony
i minimalne natężenie
oświetlenia
można
szybko i prosto ustalić za
pomocą cyfrowego luksomierza

30 000,00 zł

HELLA GUTMANN DIAGNOSTICS

9900,00 zł

8PD 010 601-861

rata 570,48 zł

8PA 007 732-401

rata 279,53 zł

SEG V
z kolumną

SEG IV DL
laser z kolumną

Dane techniczne:
• Przyrząd do ustawiania świateł SEG V
z kolumną
• To urządzenie najnowszej generacji
łączy w sobie wiedzę ekspertów diagnostycznych
i oświetleniowych. Za
pomocą
wyświetlacza dotykowego 8.4 ‘‘,
skierowanego w stronę użytkownika, można
łatwo, przejrzyście
i intuicyjnie sterować wszystkimi
funkcjami SEG V.
Jednoznaczna identyfikacja pojazdu ma
miejsce w „Car History”. Kamera CMOS rejestruje dystrybucję światła reflektora i przesyła ją do elektroniki w celu analizy. Niemal
w czasie rzeczywistym na ekranie pojawia się
dystrybucja światła z konkretnymi danymi.
• Znane z testerów diagnostycznych mega
macs oprogramowanie urządzenia SEG V
pozwala przed pomiarem wprowadzić specyficzne dane pojazdu.
• Możliwe są także szybkie testy bez wpisywania danych.
• Po zakończonym pomiarze zapisane dane
pomiarowe można przesłać przy pomocy
interfejsu USB do urządzeń peryferyjnych.

www.gordon.com.pl

CSC-Tool
Dane techniczne:
• Przyrząd do kalibracji kamer
• Prosta instalacja, szybka kontrola, dokładna
regulacja; CSC-Tool firmy Hella Gutmann Solutions zapewnia doskonałe wyniki dla maksymalnego bezpieczeństwa
Największe zalety CSC-Tool:
• Dokumentacja kontroli kalibracji za pomocą
wydruku i w Car History
• Niepotrzebne specjalne stanowisko pomiarowe
• Możliwość kalibracji różnych systemów kamer i radarów
• Atrakcyjne modele cenowe
• Prosta obsługa
• Wysoka dokładność pomiaru
• Solidne i trwałe
• Możliwość indywidualnej konfiguracji
• Możliwość rozszerzeń
• Specjalne pakiety dla zakładów blacharskich
i obsługi szyb
• Kompatybilne z urządzeniami diagnostycznymi serii mega macs
• Dostępne są liczne urządzenia dodatkowe
do kalibracji kamer dla danych producentów
pojazdów do oddzielnego zakupu

Dane techniczne:
• Przyrząd do ustawiania świateł SEG IV DL laser
z kolumną
• Dzięki nowej skali na ekranie testowym SEG
IV można precyzyjnie kontrolować i regulować wszystkie aktualne systemy reflektorów,
takie jak reflektory halogenowe, lampy ksenonowe, światła LED i systemy z asystentem
świateł drogowych (pionowa granica światła
i cienia). Dzięki solidnej kolumnie z zakresem regulacji od 250 mm do 1450 mm można precyzyjnie regulować reflektory nie tylko
w samochodach sobowych, ciężarowych
i motocyklach, lecz także w pojazdach, których reflektory znajdują się na wysokości
powyżej 1,20 m, jak np. w maszynach rolniczych lub miejskich środkach transportu
• Pionowa skala ekranu testowego posiada
odstępy co 0,2 °, lecz umożliwia odczyt wartości z dokładnością do 0,1 °. Pozwala to na
przykład na analizę nowych świateł drogowych LED Audi A8 Matrix-Beam
• Odczytana wartość korekty jest następnie
przesyłana za pomocą urządzenia diagnostycznego do sterownika
• Ekran testowy urządzeń SEG IV i SEG IV nadaje się do wszystkich typow oświetlenia,
jak światła mijania, światła drogowe i światła
przeciwmgłowe, jak rownież do różnych asystentow świateł drogowych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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VALEO

jej wydajność nominalna wynosi 50 l/min.
W przypadku samochodów niemieckich producentów (Daimler, BMW, VW) nie ma potrzeby obniżania ciśnienia w układzie klimatyzacji
do 0,01 mbar, skoro nawet w czasie montażu fabrycznego ciśnienie ograniczane jest do
5 mbar. Ważniejsze, by utrzymać je przez rekomendowane min. 20 minut, a optymalnie
nawet 40 min.

Poznaj gamę 2017

Valeo ClimFill
Valeo odświeżyło swoją ofertę dla specjalistów
obsługujacych klimatyzację. Wypróbuj nowe,
przyjazne w użyciu i zaawansowane technologicznie stacje Valeo ClimFill.
Podstawowa i widoczna już na pierwszy rzut
oka różnica to nowe wyświetlacze o lepszej
rozdzielczości oraz port USB, który umożliwia
o wiele łatwiejszy update wewnętrznej bazy
danych. Zmiany nie ograniczyły się jednak
tylko do interfejsu – pas ogrzewający zbiornik
z czynnikiem został zastąpiony innowacyjnym
autonomicznym systemem utrzymującym stałe wysokie ciśnienie. Stacje mają teraz także
nową pompę próżniową, która jest wydajniejsza w praktycznych zastosowaniach. Obecnie

11 040,00 zł

625201 EASY

13 800,00 zł

710297 EASY HFO

Stacje ClimFill Easy, Pro i Pro HFO w najnowszej wersji mają nowe numery katalogowe
– odpowiednio 625201, 625202 i 625295. Numery katalogowe poprzednich wersji zaczynają się od 710. Gama stacji do obsługi klimatyzacji Valeo składa się z trzech podstawowych
modeli (Easy, Pro i Maxi), z których dwa niższe
występują w dwóch odmianach – do obsługi układów wyposażonych w czynnik r134a
i w wersji HFO, przeznaczonych do układów
z czynnikiem HFO-1234yf.

14 400,00 zł

625202 PRO

17 400,00 zł

625295 PRO HFO

ClimFill Easy (ze zbiornikiem o pojemności
9 kg) to podstawowy model przeznaczony dla
warsztatów, które chcą rozszerzyć swoją ofertę o usługę obsługi klimatyzacji. ClimFill Pro
(zbiornik 18 kg) najlepiej sprawdza się w profesjonalnych warsztatach wyspecjalizowanych
w obsłudze klimatyzacji. Z kolei stacja ClimFill
Maxi (zbiornik 32 kg) została zaprojektowana
z myślą o pojazdach ciężarowych i autobusach,
dzięki czemu ma także wydajniejszą pompę
próżniową i dłuższe przewody połączeniowe.
Urządzenie wyróżnia także kolorowy ekran
dotykowy. Wszystkie stacje Valeo ClimFill są
urządzeniami w pełni automatycznymi, działającymi w oparciu o precyzyjne parametry
zawarte w dostarczonych bazach danych.
Bezpieczeństwo ich użytkowania gwarantują
certyfikaty TÜV i PED. Można w nich stosować
także oleje dielektryczne (POE) przeznaczone
do układów klimatyzacji w samochodach z hybrydowymi układami napędowymi.

19 350,00 zł

710203

rata 426,46 zł

rata od 317,37 zł

rata od 243,32 zł

ClimFill®
Easy & Easy HFO

34

ClimFill®
Pro & Pro HFO

Automatyczna, kompaktowa stacja do
obsługi samochodów z systemem pracującym na czynniku R134a lub R1234yf
(model HFO).

Najwyższej jakości w pełni automatyczna
stacja do obsługi klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych oraz samochodów hybrydowych i EV.

• Zredukowana waga i rozmiary ułatwiają manewrowanie
• Automatycznie odzyskuje, oczyszcza
i napełnia czynnik
• Automatycznie separuje i dozuje olej
• Pompa próżniowa 50 l/min
• Zbiornik 9 kg

• Dostosowana do obsługi R134a lub adaptacji do obsługi 1234yf (model HFO)
• Ekologiczne i ekonomiczne złącza
ClimFill® Lock
• Wydajna pompa próżniowa 50 l/min
• Zbiornik: 18 kg dla Pro i 16,3 kg dla
Pro HFO

ClimFill® Maxi
W pełni automatyczna stacja do obsługi
dużych układów A/C w samochodach
ciężarowych i autobusach.
• Kolorowy wyświetlacz dotykowy
• Wydłużone okresy między przeglądami dzięki regeneracji oleju
• Program superdoładowania, by skutecznie napełniać A/C
• Wydajna pompa próżniowa 167 l/min
• Zbiornik 32 kg
• Baza danych AUTODATA

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

MT857ADT BEIS

rata 256,72 zł

od 27 000,00 zł

System
do geometrii
kół
ML 8 ROC

ML8RTECH

MT826DT BEIS

rata 211,08 zł

EASY 3D BEIS

rata 1139,06 zł

rata od 513,43 zł

Profesjonalny przyrząd do pomiaru
i regulacji geometrii
w pojazdach samochodowych o DMC<3,5t.
Urządzenie wyposażone
jest w 4 zespoły pomiarowe z 8 sensorami i radiową transmisją danych. Pomiar realizowany
jest wiązką podczerwieni. Zakres pomiarowy
zastosowanych kamer CCD wynosi 20 stopni.
Automatyczny pomiar kompensacji bicia kół
przy użyciu obrotowego sworznia lub kompensacja przez przetaczanie. Głowice pomiarowe
z nowymi czujnikami CCD umożliwiają pomiar
wszystkich parametrów pojazdu, tj.: kątów
zbieżności i pochylenia kół, wyprzedzenia osi
sworznia zwrotnicy, przestawienia kół i osi
pojazdu itp. Program umożliwia wydruk zmierzonych parametrów w formie tabeli lub graficznej. Baza danych obejmuje ponad 20 000
pojazdów od 55 producentów. CERTYFIKAT ITS.

11 100,00 zł

59 900,00 zł

BEISSBARTH

13 500,00 zł

MT857 ADT
Dane techniczne:

MICROLINE Easy 3D
Konfiguracja:
• Monitor TFT 21”
• Drukarka atramentowa
• Blokada kierownicy P 8 73
• Jednostka centralna Easy 3D z komputerem
PC (BX8-R-1) i 1 Gbit Power-Hub + Switch
• Przewody USB i zasilacz drukarki
• Blokada hamulca
• Głowice pomiarowe Easy 3D z systemem referencyjnym
• Głowice pomiarowe (4 sztuki), dla pojazdów
o rozstawie osi do 3,4 m

• Program MATCH - optymalizacja bicia obręczy i opon – autodiagnoza i autokalibracja
• Ramię Easy-Fix – wybór miejsca mocowania
ciężarka i zapamiętanie miejsca klejenia ciężarka
• Maks. średnica koła: 1200 mm
• Monitor TFT
• Elektroniczny odczyt parametrów koła
• 3 programy ALU
• 3 programy specjalne
• 2 programy PAX
• Średnica obręczy: 10–26”
• Szerokość obręczy: 1”–20”

12 400,00 zł

MS630 BEIS

rata 235,80 zł

Wyposażenie:
• Uchwyty do mocowania głowic pomiarowych do podnośnika
• Zestaw przewodów do stosowania na podnośnikach nożycowych
• Dwie obrotnice standardowe” nośność
1000 kg, (LxWxH) 450x450x50 mm
• Cztery uniwersalne uchywty na koła, o zakresie
mocowania na obręczy o śr. do 22”

od 16 500,00 zł

ML4000

rata od 313,76 zł

MT826 DT
Dane techniczne:
• Klawiatura
• Automatyczny, precyzyjny odczyt średnicy i odstępu koła przy użyciu ramienia pomiarowetgo
• 3 programy ALU z funkcją klejenia ciężarków
• 3 programy specjalne, 2 programy PAX
• Program Match, służący do optymalizacji bicia obręczy i opony
• Program autodiagnozy i kalibracji
• Program umożliwiający prowadzenie pomiarów przez kilku operatorów
• Kołnierz uniwersalny z 3 stożkami
• Cęgi do zdejmowania/nabijania ciężarków
• Specjalne ramię Easy-Fit umożliwiający wybór miejsca mocowania ciężarka
• Wymiary (WxHxD): 1300 x 1800 x 1250 mm,
• Waga netto: 97 kg

www.gordon.com.pl

Montażownica MS 630
MICROLINE ML-4000
Bezprzewodowy, komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii kół pojazdów. Jednostka komputerowa z klawiaturą, kolorowy
monitor LCD 19”, drukarka atramentowa A4,
4 zespoły pomiarowe wyposażone w 8 kamer
wideo CCD do wysyłania i odbierania wiązki
pomiarowej, szafka diagnostyczna. Wersja
bezkablowa z indywidualnym zasilaniem zespołów pomiarowych. Urządzenie regenerowane z gwarancją.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koła samochodu osobowego/dostawczego
Szerokość obręczy 3” – 12,5”
średnica koła - 1100 mm
średnica obręczy koła (mocowanie od
wewnątrz) - 12” - 25”
średnica obręczy koła (mocowanie od
zewnątrz) - 10” - 22”
Zakres odstępu odpiekacza: 70 mm-397mm
Prędkość obrotowa stołu 7/15obr/min
Wymiary: (W x H x D) 1450 x 2295 x 2060 mm
Waga netto: 385kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ACTIA

11 000,00 zł

zestaw TPAD 3L

rata 209,18 zł

Actia Pad 3

7500,00 zł

Zestaw VCI KLW

rata 141,85 zł

Dane techniczne:
• Tablet 8” spełniający klasę odporności IP67. Współpracujący z interfejsem
VCI, przewód OBD, zasilacz, walizkę
zabezpieczającą komputer. Połączenie
z pojazdem odbywa się przez 16 stykowy przewód OBD lub odpowiednie
adaptery - zależnie od typu pojazdu
(opcja). Połączenie VCI z komputerem
przez Bluetooth. Wykorzystywane protokoły: Keyword 2000 (ISO 14230-4),
CARB(ISO 9141-2), PWM(SAE J1850),
VPW(SAE J1850), CAN (ISO 15765-4),

12 900,00 zł

Mobile 3
Access 2
Interfejs VCI współpracujący z komputerem PC*. Połączenie z pojazdem odbywa się przez 16-stykowy przewód OBD
i odpowiednie adaptery, zależnie od typu
pojazdu (opcja).
Obsługiwane protokoły komunikacyjne:
• ISO 9141 K-Line (100 mA)
• ISO 14230-4 KWP 2000
• SAE J1850 PWM
• SAE J1850 VPW
• CAN 2.0B ISO 11898
• CAN ISO 15765-4
• SCI SAE J2610
• PassThru (J2534, -1, -2)
• GMW 3089 (GMLAN single Wire CAN).
• Oprogramowanie pozwalające na diagnostykę samochodów osobowych
i dostawczych, uaktualnienie przez
DVD oraz internet – kompatybilne
z Windows® 8 i Windows 10®.
*Oprogramowanie instalowane na komputerze klienta.
** Komputer nie wchodzi w skład zestawu.

AC967600 ND

rata 245,31 zł

Zestaw Multi-Diag Mobile 3 zawiera: Tablet 11” współpracujący z interfejsem
VCI, przewód OBD, zasilacz, walizkę
zabezpieczającą komputer i zewnętrzny czytnik DVD. Połączenie z pojazdem
odbywa się przez 16-stykowy przewód
OBD lub odpowiednie adaptery - zależnie od typu pojazdu (opcja). Połączenie
VCI z komputerem przez Bluetooth.
Wykorzystywane protokoły: Keyword
2000 (ISO 14230-4), CARB(ISO 9141-2),
PWM(SAE J1850), VPW(SAE J1850), CAN
(ISO 15765-4), Low speed CAN, Middle
speed CAN, Single wired CAN, PassThru
(J2534,-1,-2). Oprogramowanie pozwalające na diagnostykę samochodów osobowych i dostawczych. Uaktualnienie
przez DVD oraz internet
Dane techniczne:
• RAM 2 GB
• Procesor intel

33 000,00 zł

Low speed CAN, Middle speed CAN,
Single wired CAN, PassThru (J2534,-1,2). Oprogramowanie pozwalające na
diagnostykę samochodów osobowych
i dostawczych. Uaktualnienie przez
DVD oraz internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDD 64 GB SSD
CPU 1,2 GHz
Dwie kamery
Zintegrowany moduł Wi-Fi
Zewnętrzny czytnik DVD
Microsoft Windows 8/10
1” TFT LCD Panel dotykowy
2 x USB 2.0
Zintegrowany moduł Bluetooth
Wymienna bateria Li-Ion
Roczna licencja na oprogramowanie
(AC 980998) – w cenie zestawu
• Urządzenie objęte jest 12-miesieczną
licencją

GEO-8678LV

rata 627,53 zł

Urządzenie
do Pomiaru geometrii
ACTIA
Serii 8678
Wyjątkowy program do pomiaru na podnośnikach 2 kolumnowych (Patent ACTIA ® )Każda głowica dokonuje dwóch
pomiarów dzięki wbudowanym dwukierunkowym kamerom oraz równoważnemu systemowy 8 czujników pracujących
na płaszczyźnie poziomej
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Cechy urządzenia:
• Zajmuje małą przestrzeń podłogową
• Możesz pracować na wielu stanowiskach (maks. 9)
• Stacja jest ruchoma/ możliwa wersja
statyczna
• Nie ograniczasz stanowiska tylko do
geometrii
Zestaw zawiera:
• 4 głowice pomiarowe, szafkę,
komputer PC + mysz + klawiaturę, stacje dokujące do głowic, monitor LCD minimum
17’’, radiowy moduł komunikacyjny, 2 obrotnice

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

AD ON-LINE 3

Autodata Online 3 D&R
encyklopedia dla warsztatów
i stacji kontroli pojazdów
Zbiór danych dotyczących samochodów osobowych
i dostawczych produkowanych w latach 1959–2017
• Geometria kół
• Dane diagnostyczne
• Kasowanie inspekcji olejowych i serwisowych
• Kodowanie kluczyków

Podporządkowanie paska napędowego
dodatkowych podzespołów.

12 200,00 zł

25 000,00 zł

TRUCK LINE
urządzenie
do sprawdzania
i regulacji kół
w samochodach
ciężarowych
•
•
•
•
•

GEOLUX LASER
Głowica pomiarowa laserowa bezprzewodowa x 2
Zacisk standard z kompensatorem bicia - 12-20" x 2 HIT!
Obrotnica mechaniczna x 2
Blokada kierownicy x 1
Blokada pedału hamulca x 1
Ekrany tylne x 2
Wersja GEOLUX LASER wersja 4-głowicowa
z certyfikatem ITS - wkrótce
• Program GEOLUX PC z bazą danych 2017 r. - Gratis!

•
•
•
•
•
•
•

www.gordon.com.pl

• Lokalizacja filtrów przeciwpyłkowych
• Momenty dokręcania
• Pojemność napełniania klimatyzacji
• Paski i łańcuchy rozrządu
• Serwisowe przeglądy techniczne
• Czasy napraw z możliwością sporządzania kosztorysów
• Kody usterek
• Sterowanie silnikiem
• Tabele wyszukiwania usterek
• Schematy instalacji elektrycznych
• Układy klimatyzacji

Encyklopedia Autodata Online 3 została stworzona
przez znane w branży motoryzacyjnej brytyjskie wydawnictwo AUTODATA, które od wielu lat dostarcza fachowcom zbiory danych fabrycznych bezpośrednio od
producentów pojazdów oraz podręczniki regulacyjno-naprawcze. Oferowany jest zbiór danych dotyczących
pojazdów osobowych i dostawczych produkowanych
w latach 1959–2017. Dla stałych klientów Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON promocyjne ceny!

GEOLUX2

rata 231,99 zł

2200,00 zł

AUTODATA / PRECYZJA SERVICE

• Umiejscowienie tabliczek
numerycznych
- przykładowy pojazd

•
•
•
•
•
•
•
•

TRUCKLINE

rata 475,40 zł

Głowica pomiarowa x 2
Zacisk standard x 2
Obrotnica mechaniczna x 2
Liniał synchroniczny x 2
Zestaw adapterów
do pomiaru naczep i przyczep
Blokada kierownicy x 1
Blokada pedału hamulca x 1
Wózek x 1
Ładowarka akumulatorów x2
Arkusz pomiarowy x 10
Zasilacze do ładowania
akumulatorów x 2
Zestaw rozbudowujący
na zaciski magnetyczne (opcja)
- dopłata 1800,00 zł netto
Katalog geometrii kół
cieżarowych 2017 r. - Gratis!

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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LAUNCH

4500,00 zł

5900,00 zł

X-431 PRO

rata 111,54 zł

Tester diagnostyczny
X-431 Pro
Odczyt i kasowanie kodów błędów, identyfikacja
jednostki sterującej, odczyt bieżących parametrów, możliwość przedstawienia parametrów
bieżących w postaci graficznej, testy członów
wykonawczych, kodowanie, adaptacje, programowanie, kasowanie inspekcji serwisowych. System operacyjny Android, komunikacja bezprzewodowa ze złączem diagnostycznym DBS Car
do 25 metrów, znaczna prędkość komunikacji ze
sterownikiem pojazdu, bezpośrednie połączenie
z internetem (Wi-Fi), wbudowana kamera
z funkcją wykonywania zdjęć i nagrywania filmów, bezpłatny dostęp do aktualizacji przez 12
miesięcy, brak wymuszonych aktualizacji oprogramowania, w zestawie komplet złącz diagnostycznych, oprogramowanie do ponad 70 marek
pojazdów z rynku azjatyckiego, europejskiego
i amerykańskiego, automatyczne powiadamianie o dostępnych do pobrania nowych wersjach
oprogramowania diagnostycznego, możliwość
zdalnego diagnozowania pojazdów (bez względu
na odległość z wykorzystaniem interfejsu golo.

* Cena nie obejmuje transportu i montażu.

6500,00 zł*

rata 85,11 zł

Oferta skierowana jest do posiadaczy innych
przyrządów diagnostycznych do diagnozowania systemów elektronicznych. Przy oddaniu
swojego dotychczasowego testera istnieje
możliwość zakupu testera X-431 PRO w cenie zaledwie 4499 zł netto (cena katalogowa
6900 netto). Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie faktury zakupu na
posiadany sprzęt na kwotę minimum 3333 zł
netto. Dodatkowo dla chętnych do skorzystania z tej akcji promocyjnej przewidziana jest
możliwość odkupienia swojego starego przyrządu za 800 zł netto.

rata 142,59 zł

9500,00 zł

34 000,00 zł

CAT-501S

rata 180,65 zł

Urządzenie
do czyszczenia
i dynamicznej
wymiany oleju
w automatycznej
skrzyni biegów
CAT-501 S

Zapewnia skuteczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Wymiana
oleju realizowana jest w sposób dynamiczny.
Umożliwia przeprowadzenie procesu obiegowego czyszczenia układu automatycznej
skrzyni biegów z użyciem specjalnego detergentu. Automatycznie rozpoznaje kierunek
przepływu oleju. Umożliwia monitorowanie
temperatury i ciśnienia oleju.

21 900,00 zł

X-712K

rata 416,45 zł

X-831M

rata 646,54 zł

Urządzenie do pomiaru
geometrii ustawienia
kół X-712 K wersja
kanałowa

TLT235SBA

Podnośnik
dwukolumnowy
elektrohydrauliczny
TLT-235SBA
(3,5 t)
38

Tester
diagnostyczny
X-431 Pro
w ramach
akcji
wymiany

WYMIANA X-431

Urządzenie do pomiaru
geometrii ustawienia
kół i osi pojazdów
X-831M – wersja
na kanał i podnośnik
Pomiar realizowany w systemie trójwymiarowego modelowania parametrów podwozia,
czyli tzw. systemie 3D. Kamery automatycznie podążają za ruchem ekranów pasywnych
osadzonych na kołach unoszonego na podnośniku pojazdu (urządzenie wyposażone jest
w windę unoszącą belkę poziomą z kamerami). Oryginalna baza danych parametrów
wzorcowych wraz ze schematami regulacji
AUTODATA. Kompensacja przez przetoczenie. Bardzo krótki (zaledwie kilkuminutowy
okres) przeprowadzenia pomiaru wszystkich parametrów. W skład wersji wchodzą:
4 głowice pasywne (ekrany), 4 zaciski na koła
11-25”, 4 uchwyty do zawieszenia zacisków,
blokada kierownicy i rozpórka hamulca, słup
z kamerami i zestawem komputerowym.

Pomiar realizowany w systemie trójwymiarowego
modelowania parametrów podwozia, czyli tzw.
systemie 3D. Oryginalna baza danych parametrów
wzorcowych wraz ze schematami regulacji AUTODATA. Kompensacja przez przetoczenie. Bardzo
krótki (zaledwie kilkuminutowy okres) przeprowadzenia pomiaru wszystkich parametrów.
W skład wersji wchodzą: 4 głowice pasywne (ekrany),
4 zaciski na koła 11-25”, 4 uchwyty do zawieszenia
zacisków, 2 słupki z kamerami, blokada kierownicy i rozpórka hamulca, stanowisko wieszane
z zestawem komputerowym.

16 900,00 zł*

TLT-44OW

rata 372,47 zł

Podnośnik
diagnostyczny
czterokolumnowy
elektrohydrauliczny
TLT-440 W (4 t)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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SET-12

Seria SMART
SET-12
779,00 zł

539,00 zł

DBT-12

SIT-12

Seria SMART
SIT-12

Seria SMART Tester
akumulatorów DBT-12
Tester DBT-12 pozwala bezpiecznie mierzyć napięcie, prąd rozruchowy, ocenić stan
naładowania, wskazać stopień zużycia akumulatorów 12 V oraz może być użyty jako
woltomierz. Test instalacji samochodu daje
możliwość zaawansowanej diagnozy układu
ładowania i rozruchu. Dołączone oprogramowanie pozwala na przeglądanie wyników i wydruk raportów. Nowością jest tryb rejestracji
umożliwiający wielogodzinny pomiar napięcia
akumulatora.

899,00 zł

QST-5

Seria SMART
Tester czujników QST-5
Tester QST-5 jest przeznaczony do testowania czujników
stosowanych w motoryzacji.
Tester samodzielnie zasila badane czujniki, więc
może być wykorzystany w pojeździe, jak i poza
pojazdem. Tester potrafi automatycznie wskazać wariant badanego czujnika (np. indukcyjny
lub Halla) oraz podać układ wyprowadzeń. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania aplikacji
na system Android, która pozwala na zdalny odczyt pomiarów oraz dodawanie czujników wraz
z ich parametrami i zdjęciem do bazy danych.

7999,00 zł

TP-TACT

rata 152,11 zł

Tester
& Programator
TP-TACT

Służy do przeprowadzania diagnozy sterowników (elektronicznych zaworów, aktuatorów)
turbosprężarek ze zmienną geometrią. Ponadto TP-TACT służy
do programowania zakresu pracy elektronicznych sterowników turbodoładowania produkowanych przez firmy Hella oraz Siemens. TP-TACT
jest również pomocny w procesie ustawienia zakresu pracy zmiennej geometrii.

www.gordon.com.pl

Smart Injector Tester
SIT-12 służy do diagnozowania parametrów elektrycznych
wtryskiwaczy
i pompowtryskiwaczy. We
wtryskiwaczach
elektromagnetycznych pozwala na
sprawdzenie ich rezystancji z rozdzielczością
0,001Ω, pomiar indukcyjności i stanu izolacji. We wtryskiwaczach piezoelektrycznych
umożliwia sprawdzenie pod wysokim
napięciem stanu izolacji stosu oraz jego
pojemności. Tester SIT-12 pozwala na
szybką diagnozę czy usterka jest natury
elektrycznej czy mechanicznej, nawet
bez demontażu wtryskiwaczy.

1995,00 zł

SCOPETESTER 5

Tester
oscyloskopowy
SCOPETESTER 5
ScopeTester 5 jest pięciokanałowym testerem
oscyloskopowym współpracującym z komputerami PC. W przeciwieństwie do tradycyjnych
oscyloskopów umożliwia ciągły zapis przebiegów (bez czasów martwych), co daje niezwykłe
możliwości diagnostyczne. Dostępne zakresy
pomiarowe pozwalają mierzyć napięcia obwodów występujących w pojazdach. Mogą być to
zarówno czujniki, elementy wykonawcze, ale
i także inne akcesoria, jak np. cęgi prądowe,
sondy pojemnościowe i indukcyjne, specjalne
czujniki diagnostyczne itp.

DTE

579,00 zł

Smart Electric Tester
SET-12 dzięki pomiarom
wartości elektrycznych rezystancji, indukcyjności
i pojemności - pozwala
na sprawdzenie wielu
komponentów pojazdów.
Jest niezastąpiony w sytuacjach wykrywania
zwarć w instalacji, kontrolowaniu stanu izolacji i problemów związanych z zawilgoceniem.
Umożliwia elektryczne sprawdzenie elementów sterujących i wykonawczych, np.
elektrozaworów, aktuatorów czy cewek.
Test izolacji na trzech zakresach napięcia
100, 250 i 500 V pozwala na sprawdzenie wirników alternatorów.

3690,00 zł

Analizator
sygnałów
systemu
wtrysku
CR EDIA-PRO

EDIA-PRO

rata 69,79 zł

EDIA-PRO to profesjonalne rozwiązanie szybkiej i skutecznej diagnostyki silników z wtryskiem Common Rail. Dzięki innowacyjnym
sondom pomiarowym umożliwia śledzenie
przebiegu sygnału wtrysku czterech wtryskiwaczy oraz sygnału z czujnika wysokiego ciśnienia
na szynie bez demontażu wtryskiwaczy. Analizator EDIA-PRO oferuje prosty i przyjazny sposób obsługi. Zapisane wyniki można przeglądać
i porównywać między sobą. Pozwala określić
dokładne czasy sygnału wtrysku oraz obserwować precyzyjnie zmiany ciśnienia w zasobniku
spowodowane pracą wtryskiwaczy. Oprogramowanie EDIA-PRO pozwala na budowanie
bazy danych badanych przypadków.

3780,00 zł

BIP-TESTER

rata 71,49 zł

998,00 zł

ACT-2

Tester
zaworów
klimatyzacji ACT-2
Tester ACT-2 służy
do sprawdzania poprawności działania
następujących typów
kompresorów klimatyzacji:
• kompresor ze sprzęgłem elektromagnetycznym - sprawdzenie stanu sprzęgła elektromagnetycznego
• kompresor z napędem bezsprzęgłowym
- sprawdzenie działania zaworu elektromagnetycznego sterującego wydajnością kompresora

BIP Tester
BIP TESTER jest urządzeniem pomiarowym
przeznaczonym do dokładnego pomiaru czasu BIP. Możliwy jest pomiar BIP bez demontażu pompowtryskiwacza z silnika. Dołączone oprogramowanie weryfikuje wartości BIP
i optymalizuje do najlepszego zakresu pracy całego kompletu. Program posiada bazę danych
z możliwością edycji i uzupełniania oraz generuje raport i wydruk całości pomiarów.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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HUNTER / HOFMANN / ROTARY

od 27 500,00 zł

GSP 9222 TOUCH

rata 1226,53 zł

Wyważarka
do kół HUNTER
GSP9220
TOUCH

od 57 000,00 zł

HUNTER PA
HUNTER WA

rata 1083,91 zł

Wyposażenie
standardowe:
• Monitor dotykowy LCD
• Dolny laserowy znacznik
mocowania ciężarka
• Wewnętrzne i zewnętrzne ramię pomiarowe
• Minimalizacja zużycia ciężarków
• Sprawdzenie centrowania koła
• Podział i chowanie ciężarka za ramiona felgi
• Wskazanie optymalnego umieszczenia jednego klejonego ciężarka za ramieniem obręczy zamiast kilku
• Automatyczna kalibracja wyważarki
• Dane do obsługi czujników TPMS
• Automatyczne pozycjonowanie koła
• Precyzyjne umieszczanie ciężarków
• Nożny hamulec koła
• Automatyczne wykrywanie trybu wyważania
• Filmy i animacje instruktażowe

od 17 000,00 zł

SPOA3 TM
SPOA3TM TS

rata 374,67 zł

Komputerowy system
do pomiaru geometrii
HUNTER 3D PA/WA
z kamerami HS/HE
Komputerowe systemy HUNTER łączą uniwersalność zastosowania z najnowszymi osiągnięciami techniki komputerowej i pomiarowej.
HUNTER 3D pracuje pod kontrolą systemu
operacyjnego:
• Linux oraz programu użytkowego ProAlign®
(PA) lub
• Windows oraz programu użytkowego WinAlign® (WA)
i zawiera dane pojazdów oraz ilustracje wraz z procedurami pomiarowymi w wersji polskojęzycznej.
HUNTER PA wyposażony jest w kamery cyfrowe HS221 z tarczami pomiarowymi HD.
HUNTER WA wyposażony jest w kamery cyfrowe:
• HS221 z tarczami pomiarowymi HD lub
• HE421 Elite™ z tarczami pomiarowymi TD.

od 34 000,00 zł

MEGAMOUNT

Montażownica do kół
HOFMANN MEGAPLAN
Megamount Smart 3
Ergonomiczna i łatwa w obsłudze, przeznaczona szczególnie do obsługi opon niskoprofilowych oraz typu run-flat.
Wyposażenie standardowe:
• Pneumatycznie blokowane przesuwne ramiona robocze
• Wzmocniony budowa
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RFT 00E

od 64 500,00 zł

Dźwignik
dwukolumnowy
asymetryczny
elektrohydrauliczny ROTARY
SPOA3T

Wyważarka
diagnostyczna
z testem
drogowym
HUNTER RFT

Wyposażenie
standardowe:
• Road Force® - rolka pomiarowa do zadawania obciążenia
• Monitor dotykowy LCD
• Pomiar bocznego ściągania opony
• Zestaw 10 stożków centrujących z zasobnikiem
• Sprawdzenie centrowania koła
• Dane do obsługi czujników TPMS
• Minimalizacja użycia ciężarków
• Wewnętrzne i zewnętrzne ramię pomiarowe
• Automatyczna kalibracja wyważarki
• Automatyczne pozycjonowanie koła
• Dolny laserowy znacznik mocowania ciężarka,
• Automatyczne uruchamianie testu drogowego i podnoszenie osłony koła po wyważeniu
• Nożny hamulec koła
• Filmy i animacje instruktażowe

od 18 200,00 zł

Wyważarka
do kół
HOFMANN
MEGAPLAN
Megaspin 820

Dźwigniki o udźwigu 3500 kg. Ramiona przy
każdej z kolumn mają zróżnicowaną długość,
środek ciężkości podnoszonego pojazdu leży
w osi wjazdu jednak przed osią przecinającą
kolumny.
Występuje w wersjach:
• SPOA3TM - opuszczanie pojazdu konwencjonalne za pomocą obu rąk. Blokady zwalniane są ręcznie
• SPOA3TS - podnoszenie i opuszczanie pojazdu sterowane elektrycznie za pomocą
przycisków sterujących. Blokady zwalniane
są elektrycznie
Wersje budowy ramion:
• Standardowa – ramiona przednie 3 stopniowe, tylne 2 stopniowe
• AP – wszystkie ramiona 3 stopniowe
• AF – wszystkie ramiona 3 stopniowe, system
ergonomicznego podparcia FastFit
• Wersje wysokości: EH1, EH2

MEGASPIN

rata 346,09 zł

Wyposażenie standardowe:
• Monitor LCD
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy
felgi za pomocą wychylnego czujnika
• Bezdotykowy pomiar szerokości felgi
• Punktowy, laserowy wskaźnik wewnętrznych
i zewnętrznych miejsc klejenia ciężarków
• Automatyczne doświetlenie LED miejsc klejenia ciężarków
• Program oszczędności ciężarków
• Program minimalizacji resztkowego niewyważenia statycznego
• Program podziału ciężarka w celu ukrycia za
szprychami felg ALU
• Ergonomiczne, szerokie miejsca pracy wewnątrz obręczy
• Elektromagnetyczny hamulec koła do pozycji
mocowania ciężarków
• Nożny hamulec do pozycjonowania koła
• Trzy stożki centrujące
• Szczypce do ciężarków
• Kompaktowa osłona koła

rata 646,54 zł
•
•
•
•
•

Centralny system bardzo szybkiego mocowania koła
2 prędkości obrotowe sterowane pedałem
Kolumna z pneumatycznym dwurolkowym zbijakiem
Kolumna z ramieniem dociskanym pneumatycznie BP1
System montażowy:
- Pneumatyczny bezłyżkowy QXplus
- Tradycyjny ręczny łyżkowy
• Zespół pompowania koła
• Naolejacz + odwadniacz z regulacją ciśnienia pneumatycznego
• Specjalny zestaw ochronny

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

2-głowicowy bazowy

PRZ GTOL

rata 203,28 zł

12 240,00 zł
2-głowicowy wiszący

27 960,00 zł

20 900,00 zł

4-głowicowy wiszący

rata 531,69 zł

GTO LASER

Urządzenie
wyposażone
w 8 kamer CCD służących
do mierzenia wartości kątowych w płaszczyźnie
poziomej oraz 8 czujników inklinometrycznych
do mierzenia wartości
kątowych w płaszczyźnie pionowej. Rodzaje
kompensacji:
przez
przetaczanie pojazdu,
na kołach uniesionego samochodu bądź
pojedynczego
koła.
System posiada funkcje pomiarów pojazdów
ze spojlerami oraz dodatkowych pomiarów
dla pojazdów powypadkowych. GeoTest 60
ma rozbudowaną bazę wzorców pojazdów.
Zaciski i obrotnice w cenie zestawu.

Laserowo-mechaniczny przyrząd do
kontroli i ustawiania geometrii kół, Certyfikat ITS (wersja 4-głowicowa).

4-głowicowy na wózku

rata 320,99 zł

Zaciski i obrotnice
w cenach zestawów

37 900,00 zł
z windą

GEOSTANDARD

rata 654,15 zł
GEOMOBILE2

rata 720,70 zł

PROGEO 3D Mobile

– belka pomiarowa z kolumną zainstalowaną
na wózku, z możliwością pracy na kilku stanowiskach pomiarowych. Ruchomy system
kamer. Zestaw komputerowy firmy DELL,
monitor 22”, drukarka, 4 ekrany pasywne,
oprogramowanie użytkowe z bazą danych
fabrycznych CORGHI + klucz sprzętowy,
4 zaciski mocujące 10”–25”, 2 obrotnice
mechaniczne – powiększone-wzmocnione
o średnicy talerza 366 mm, rozpórka hamulca,
blokada kierownicy oraz DTR. Certyfikat ITS.

TRUCK ECO COMPACT

rata 416,45 zł

Laserowy przyrząd do kontroli ustwanienia kół
pojazdów dwu- i wieloosiowych: samochodów
ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep, ciągników rolniczych, pojazdów specjalizowanych.
* Zaciski i obrotnice w cenach zestawów.

rata 301,97 zł
GTOPLUS

bez windy

TRUCK ECO STANDARD

GTL TRUCK ECO

GTO4

16 880,00 zł

34 400,00 zł

rata 397,43 zł

21 900,00 zł

rata 232,78 zł

15 880,00 zł

GEOTESTRADIO

GeoTest 60
Plus Radio

GTO2

PRECYZJA – TECHNIK

10 690,00 zł

od 20 200,00 zł

STANDARD

27 840,00 zł

PROFI

od 25 700,00 zł

STANDARD SKP

31 940,00 zł

PROFI SKP

GTL TRUCK
STANDARD / PROFI
Mikroprocesorowy laserowy przyrząd do diagnostyki geometrii kół samochodów ciężarowych z zestawem liniałów na Okręgową Stację
Kontroli Pojazdów. Certyfikat ITS.
* Zaciski i obrotnice w cenach zestawów.

www.gordon.com.pl

rata od 384,12 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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13 130,00 zł

rata 366,46 zł

rata 333,25 zł

255WRT

AR

GW

rata 312,59 zł

WERTHER 210i/32
podnośnik
hydrauliczny 3200 kg

GW

5

lat
WERTHER 255
podnośnik
elektromechaniczny 2500 kg

Dane techniczne:
• Wysokość podnoszenia min./maks. 90/2000 mm
• Odległość między kolumnami: 2460 mm
• Usztywniająca rama fundamentowa
• Kubeczki z olejem smarującym
• Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu nsm

Dane techniczne:
• Samoczynne blokady mechaniczne
• Synchronizacja wózków - mechaniczna, linowa
• Wysokość: 4168 mm
• Wysokość minimalna / podnoszenia: 95/2011 mm
• Prześwit między kolumnami: 2749 mm
• Idealny do samochodów niskopodwoziowych, jak i masywnych SUW-ów
• Bezpieczeństwo: mechaniczny system
zabezpieczający, zawory chroniące przed
przerwaniem obwodu hydraulicznego
Wersje wykonania:
• Podwyższona nośność 4200 kg
• Symetryczne ramiona do busów

28 280,00 zł
22 390,00 zł

STRATOS S39WRT

450AT WRT

rata 786,30 zł

AR

AN

5
WERTHER 300S
lat
podnośnik
synchroniczny 3000 kg

CJA

AN

CJA

AR

AN

5
lat

GW

11 200,00 zł

300S WRT

CJA

WERTHER POLSKA

210I-32 WRT

Dane techniczne:
• Wysokość podnoszenia: 1940 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
• Bardzo cichy
• Podwójne nakrętki nośne wykonane
z nylatronu nsm
• Szeroki rozstaw kolumn - prześwit regulowany w zakresie 2,6 - 2,94 m

6730,00 zł

rata 624,91 zł

AC900 WRT

rata 147,63 zł

GW

STRATOS S39 podnośnik
nożycowy 4000 kg
Dane techniczne:
• Nośność: 4000 kg
• Wysokość podnoszenia: 1900 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 0 mm
• Długość platform: 1525-2005 mm
• Po złożeniu poziom posadzki
• Bardzo sztywny i bezpieczny, hydrauliczny
system synchronizacji pomostów

18 750,00 zł

254S4 WRT

rata 523,32 zł
GW
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AN

5

lat

CJA

AR

AN

5
lat

WERTHER 450AT
podnośnik
diagnostyczny 4000 kg

CJA

AR

GW

GW

AN

5
lat

CJA

AR

AN

5
lat

CJA

AR

Dane techniczne:
• Wysokość podn. min/maks.190/1750 mm
• Rozstaw kolumn wzdłużny: 4800 mm
• Prześwit kolumn poprzeczny: 2850 mm
• Długość pomostów 5000 mm
• Samopoziomowanie
• Zagłębienia pod obrotnice + płyty oscylacyjne

WERTHER 254S4
podnośnik
elektromechaniczny 4000 kg
Dane techniczne:
• Wysokość podnoszenia min./maks: 90/1880 mm
• Prześwit między kolumnami: 2600–2900 mm
• Szerokość całkowita: 3495–3720 mm
• Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s/55 s
• Zasilanie: 400 V/2 x 2,6 kW
• Długie symetryczne ramiona
• Bardzo szeroki prześwit !!!
• Elektroniczna synchronizacja
• Samoczynne smarowanie śrub nośnych
• Podwójne nakrętki nośne z mosiądzu
z kontrolą zużycia

Półautomatyczna stacja
do klimatyzacji AC900
Dane techniczne:
• Uzbrojona do czynnika R134a
• Baza danych
• Całkowicie metalowa obudowa
• Kompaktowe wymiary
• Przewoźna - mobilna
• Waga elektroniczna
• Automatyczny proces, ręczny spust oleju
• Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
• Wymiary SxDxW 40x42x62 cm (bez uchwytu)
• Masa własna 45 kg
• Uniwersalne zastosowanie: w tym do
samochodów osobowych i dostawczych,
ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych
• Butla o pojemności 6 kg jest idealna do
celów mobilnych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Gwarancja 5 lat, przy podpisaniu umowy serwisowej (opcja).

11 940,00 zł

AC930 WRT

GW

GW

AC960 WRT

rata 256,76 zł

rata 208,03 zł

AN
AR

5

lat

AN

5
lat

AC960 automatyczna
stacja do klimatyzacji
Titanium 200 AssH
Dane techniczne:
• Assistant H ułatwiający pracę
z ogumieniem niskoprofilowym i RunFlat
• Śr. obręczy–uchwyt wewnętrzny: 12”–24”
• Śr. obręczy–uchwyt zewnętrzny: 10”–22”
• Szerokość obręczy – do 12”
• Śr. koła – do 1000 mm
• Siła nacisku odrywacza: 3080 kg

www.gordon.com.pl

Dane techniczne:
• Czynnik chłodniczy R134a
• Baza danych i drukarka
• Duży zbiornik 22 kg
• Pompa próżniowa 130 l/min
• Szybki odzysk 300 g/min
• Funkcja płukania czynnikiem
• Funkcja dozowania oleju HYBRYDA
• Pamięć usług
• Łatwy dostęp do filtrów
• Dostępny port USB do transmisji danych
• Duży wyświetlacz 132 × 42 mm

rata 92,13 zł

Stacja
do płukania
klimatyzacji AC5000

Dane techniczne:
• Pojemność zbiornika: 2 l
• Zasilanie: sprężone powietrze lub azot
• Ciśnienie: 3,5–7 bar
AN
AR
• Filtry: 1 μm, 5 μm
• Czyszczenie układu ze starego
lat
oleju oraz mechanicznych produktów
zużycia sprężarki i uszczelek
• Opatentowana metoda przywraca fabryczną czystość i parametry założone przez
konstruktorów

5

GW

GW

11 650,00 zł

CJA

AR

Wyposażenie dodatkowe:
• ProBike - adapter do kół motocyklowych,
stożek 94–137 do obręczy s. dostawczych
• UniLug – uchwyt do obręczy bez otworu
centralnego

CJA

10 940,00 zł

5

Dane techniczne:
• Maksymalny ciężar koła – 70 kg
• Maksymalna średnica koła – 1120 mm
• Szerokość obręczy koła – 2–20”
• Czas cyklu 5–10 sek.
• 2 programy statyczne
• 2 programy dynamiczne
• 5 procedur ALU
• Masa własna 90 kg

CJA

Dane techniczne:
• Czynnik chłodniczy R134a
lub R1234yf
• Baza danych
• Całkowicie metalowa obudowa
AN
• Zbiornik czynnika 12 kg
AR
• Pompa próżniowa 130 l/min
lat
• Szybki odzysk 300 g/min
• Funkcja płukania czynnikiem
• Dokładna 24-bitowa waga
• Podciśnieniowe wykrywanie nieszczelności
• Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

Cechy wyróżniające:
• Elektroniczne przymiary do wprowadzania
wszystkich wymiarów koła
• Bardzo precyzyjny uchwyt koła HAWEKA
• Podwójny hamulec: automatyczny oraz
nożny
• Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT
• Program optymalizacji ustawienia opony
względem obręczy

FLUSH AC5000 WRT

od 33 900,00 zł

rata od 644,66 zł

AR

AN

5
lat

CJA

rata 200,12 zł

AN

5
lat

Wyważarka profesjonalna
do kół GALAXY 1277

GW

GW

9080,00 zł

AR

4200,00 zł

CJA

Cechy wyróżniające:
• Zbiornik 12 kg
• Pompa próżniowa dwustopniowa 130 l/min
• Szybki odzysk 307 g/min
• Funkcja płukania czynnikiem
• Pamięć usług
• Łatwy dostęp do filtrów
• Dostępny port USB do transmisji danych

rata 170,76 zł

CJA

5

GALAXY 1277 WRT

GW

rata 290,48 zł

Dane techniczne:
• Czynnik chłodniczy
R1234yf
• Baza danych i drukarka
• Urządzenie specjalnie
zaprojektowane do
AN
AR
instalacji z czynnikiem
R1234yf. Spełnia wymalat
gania prawne, bezpieczeństwa i efektywności
• Całkowicie hermetyczny automatyczny
proces obsługowy: odzysk czynnika i jego
uzdatnianie, oddzielenie oleju, płukanie
czynnikiem, wytworzenie próżni, kontrola
szczelności, ładowanie gazem i olejem,
diagnozowanie ciśnieniowe

AC930
automatyczna
stacja
do klimatyzacji

8980,00 zł

WERTHER POLSKA

Stacja
do klimatyzacji
AC1000

AC1000 WRT

CJA

* Gwarancja 5 lat, przy podpisaniu umowy serwisowej (opcja).

13 180,00 zł

MUNSTER 9000 3D
Urządzenie do pomiaru
i regulacji geometrii kół
Dane techniczne:
• Ilość tarcz: 4, ilość kamer: 2
• Uniwersalne uchwyty obręczy kół: 10”–25”
• Dokładność pomiaru kątów poziomych: 2’
• Dokładność pomiaru kątów pionowych: 2’
Cechy wyróżniające:
• Programowana oś odniesienia pomiarów: oś
geometryczna jazdy lub oś symetrii pojazdu
• Intuicyjne i proste prowadzenie pomiarów
• Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach
• Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
• Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
• Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
• Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy
przetoczeniu pojazdu
• Bezpłatna aktualizacja Bazy Danych przez 10 lat
• Pilot zdalnego sterowania
Wyposażenie specjalne (opcjonalne):
• Pochyłomierz HAWEKA do pomiaru ustawienia wahaczy w samochodach Mercedes
Wersje wykonania:
• MUNSTER 9000 3D – Pit – do pracy na
stanowisku z kanałem przeglądowym
• MUNSTER 9000 3D – Lift – do pracy z podnośnikiem czterokolumnowym lub nożycowym
• MUNSTER 9000 3D – Prof – wersja uniwersalna z szafką warsztatową
• Munster 9000 3D - Motion – wersja wielostanowiskowa przejezdna
• MUNSTER 9004 3D Falcon - uniwersalna
wersja 4-kamerowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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RAVAGLIOLI

11 600,00 zł

Wyważarka
G2 119RFM

11 500,00 zł

rata 151,56 zł

KPX341WEK

rata 320,97 zł

rata 165,72 zł

Montażownica
G7441.22

G2.119RFM

Dane techniczne:
• Automatyczny pomiar
odległości i średnicy
• Automatyczne
hamowanie
• Wyświetlacz
monochromatyczny
LCD 132x40 mm
• Funkcja dzielenia
i ukrywania
ciężarków
• Aktywny kaptur
ochronny w standardzie
• Opcjonalne ramię do pomiaru szerokości
obręczy gar306
• Zasilanie: 230 V/50 Hz
• Średnica obręczy: 10 – 30”
• Szerokość obręczy: 1,5 – 22”
• Maks. ciężar koła: 65 kg
• Dokładność ważenia: 1 g
• Czas pomiaru: 6 s
• Prędkość obrotowa: <100 obr./min.

G7441V.22

8715,00 zł

rata 220,59 zł

7970,00 zł
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G3.140R

Wyważarka
G3 140R
Dane techniczne:
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy
• Automatyczne hamowanie i pozycjonowanie
koła
• Komputer przemysłowy + monitor 19”
• Funkcja pomiaru bicia
obręczy
• Funkcja dzielenia i ukrywania ciężarków
• Aktywny kaptur ochronny w standardzie
• Opcjonalne ramię do pomiaru szerokości
obręczy gar306
• Zasilanie: 230 V/50 Hz
• Średnica obręczy: 10 – 26”
• Szerokość obręczy: 1,5 – 22”
• Maks. ciężar koła: 70 kg
• Dokładność ważenia: 1 g
• Czas pomiaru: 6 s
• Prędkość obrotowa: <100 obr./min.

10 630,00 zł

Dane techniczne:
• Pneumatycznie odchylana kolumna główna
• Pneumatycznie blokowana pozycja pracy
głowicy
• Solidna i ergonomiczna konstrukcja
• Głowica z nakładkami do obsługi obręczy alu
• Opcjonalne ramię pomocnicze plus83d
• Dostępna w wersji z 2 prędkościami stołu
i inflatorem
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 0,75 kW
• Ciśnienie powietrza: 8 – 12 bar
• Uchwyt od zewnątrz: 11 – 22”
• Uchwyt od wewnątrz: 13 – 24,5”
• Moment obrotowy stołu: 1400 nm
• Siła pracy zbijaka: 3600 kg (12 bar)
• Maks. średnica koła: 1050 mm
• Maks. szerokość koła: 12”
• Waga urządzenia: 205 kg

18 700,00 zł

KPN349WELIK

rata 521,92 zł

KPS306C3

rata 296,69 zł

Podnośnik
dwukolumnowy
elektromechaniczny
KPX341wek

Podnośnik
dwukolumnowy
elektromechaniczny
KPS306 z podstawą

Dane techniczne:
• Udźwig: 3200 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 2020 mm
• Najniższa wysokość: 95 mm
• Prześwit: 2650 mm
• Poziom hałasu: <70 db (a)
• Waga: 1165 kg

Dane techniczne:
• Udźwig: 3200 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 3,5 kW
• Wysokość podnoszenia: 2055 mm
• Najniższa wysokość: 100 mm
• Prześwit: 2500 mm
• Poziom hałasu: <70 db (a)
• Waga: 1130 kg

Podnośnik
dwukolumnowy
elektromechaniczny
KPN349WELIK
Dane techniczne:
• Udźwig 4200 kg
• Szer. całkowita 3420 mm
• Szer. między kolumnami 2650 mm
• Maks. wysokość z pałąkiem 38800 mm
• Maks. wysokość podnoszenia 2020 mm
• silniki elektryczne zintegrowane z kolumnami
• synchronizacja elektroniczna
• asymetryczne, teleskopowe ramiona nośne
• nakrętki nośne wykonane z brązu
• automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
• automatyczny system smarowania nakrętek nośnych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

Wyważarka
do kół
WB200
3910,00 zł

TC20 NORT

7550,00 zł

rata 73,95 zł

TC24 NORT

rata 143,57 zł

Montażownica
do kół TC20

Wyważarka
do kół
WB220

Dane techniczne:
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 1,10 kW
• Ciśnienie powietrza: 8-9 bar
• Uchwyt od zewnątrz: 11” - 21”
• Uchwyt od wewnątrz: 13” - 24”
• Siła pracy zbijaka: 25 kN
• Maks. średnica koła: 1150 mm
• Maks. szerokość koła: 13”
• Poziom hałasu: <70 db
• Waga: 224 kg

Dane techniczne:
• Zasilanie: 230 V/50 Hz
• Moc silnika: 1,10 kW
• Ciśnienie powietrza: 8-10 bar
• Uchwyt od zewnątrz: 10” - 17”
• Uchwyt od wewnątrz: 12” - 20”
• Siła pracy zbijaka: 14 kN
• Maks. średnica koła: 1040 mm
• Maks. szerokość koła: 14”
• Poziom hałasu: <70 db
• Waga: 194 kg

Opcjonalnie:
• Ramię pomocnicze AL1600, 2630,00 zł

rata 73,76 zł

Dane techniczne:
• Zasilanie:
230 V/50 Hz
• Moc silnika: 1,8 kW
• Max. ciężar koła
65 kg
• Śr. obręczy:
10”-24”
• Szer. obręczy:
1,5”-20”
• Dokładność: 1 g
• Czas pomiaru: 8 s
• Poziom hałasu: < 70 dB (A)
• Waga: 60 kg

4380,00 zł

Montażownica
do kół TC24

WB200 NORT

NORTEC AUTOMOTIVE

3900,00 zł

WB220 NORT

rata 82,84 zł

Dane techniczne:
• Zasilanie: 230 V/50 Hz
• Moc: 1,8 kW
• Maks. ciężar koła: 65 kg
• Średnica obręczy:
10” - 24”
• Szerokość obręczy: 1,5” - 20”
• Dokładność: 1 g
• Czas pomiaru: 8 s
• Poziom hałasu: < 70 db (a)
• Temperatura pracy: 5-50 °c
• Waga: 60 kg

9000,00 zł

PD4000N NORT

rata 251,19 zł

od 17 800,00 zł

PO350G NORT

od 20 000,00 zł

PO450G NORT

rata 496,80 zł

rata 558,20 zł

Podnośnik 4-kolumnowy
PO350G

Podnośnik 4-kolumnowy
PO450G

Dane techniczne:
• Udźwig: 3500 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 1820 mm
• Wysokość startowa: 220 mm
• Długość platform: 4260 mm
• Szerokość platform: 490 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Poziom hałasu: ≤ 76 db
• Temperatura pracy: 5 – 40 °c
• Masa: 1040 kg

Dane techniczne:
• Udźwig: 4500 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 1896 mm
• Wysokość startowa: 246 mm
• Długość platform: 5190 mm
• Szerokość platform: 490 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Poziom hałasu: ≤ 76 db
• Temperatura pracy: 5 – 40 °c
• Masa: 1.350 kg

Opcjonalnie:
• Dźwignik osi hydrauliczny lub pneumatyczno-hydrauliczny

Opcjonalnie:
• Dźwignik osi hydrauliczny lub pneumatyczno-hydrauliczny

www.gordon.com.pl

Podnośnik 2-kolumnowy
elektromechaniczny
PD4000N
Dane techniczne:
• Udźwig: 4000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 1800 mm
• Prześwit: 2821 mm
• 2-częściowe krótkie ramiona: 712-1051 mm
• 3-częściowe długie ramiona 793-1500 mm
• Ciśnienie oleju: 16 MPa
• Poziom hałasu: <70 db
• Waga: 620 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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NORTEC AUTOMOTIVE

14 700,00 zł

PN3000A

rata 410,28 zł

12 500,00 zł

PN3000C

rata 348,88 zł

Podnośnik
elektrohydrauliczny
PN3000A z 4 siłownikami kompaktowa budowa
nożycowa

Podnośnik
elektrohydrauliczny
PN3000C - pneumatycznie
aktywowana blokada
wysokości

Dane techniczne:
• Udźwig: 3000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,6 kW
• Wysokość podnoszenia: 1900 mm
• Wysokość po złożeniu: 112 mm
• Długość platform: 1570-2000 mm
• Szerokość platform: 595 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Poziom hałasu: ≤ 70 db
• Temperatura pracy: -10 ÷ 40 °c
• Masa: 830 kg

Dane techniczne:
• Udźwig: 3000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW / 2,6 kW
• Wysokość podnoszenia: 2060 mm
• Wysokość po złożeniu: 330 mm
• Długość platform: 1540-1740 mm
• Szerokość platform: 550 mm
• Czas podnoszenia: 60 s
• Poziom hałasu: ≤ 70 db
• Temperatura pracy: -10 ÷ 40 °c
• Masa: 810 kg

32 400,00 zł

Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania,
stabilna konstrukcja nośna, mechaniczna
blokada wysokości zwalniana pneumatycznie,
platformy o regulowanej długości synchronizowane mechanicznie, w standardzie gumowe podkładki dystansujące, urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.
Dane techniczne:
• Udźwig: 3000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Zasilanie pneumatyczne: 6-8 bar
• Moc silnika: 2,2 kW
• Wysokość podnoszenia: 110-1000 mm
• Długość platform: 1400-1900 mm
• Poziom hałasu: <70 db
• Waga: 550 kg

Dane techniczne:
• Udźwig: 4000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 2,6 kW
• Wysokość podnoszenia: 2160 mm
• Wysokość po złożeniu: 290 mm
• Długość platform: 4200 mm
• Szerokość platform: 608 mm
• Czas podnoszenia: 60 s
• Temperatura pracy: -10 ÷ 40 °c
• Masa: 2360 kg

rata 1099,66 zł

PN500GP

Podnośnik
elektrohydrauliczny
PN500GP
Pod geometrię, elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, montaż w fosie
lub na posadzce (opcjonalnie), długie płyty
rozprężne, wybrania pod obrotnice

Dane techniczne:
• Udźwig: 5000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 3,5 kW
• Wysokość podnoszenia: 2160 mm
• Wysokość po złożeniu: 290 mm
• Długość platform: 5000 mm
• Szerokość platform: 608 mm
• Czas podnoszenia: 70 s
• Temperatura pracy: -10 ÷ 40 °C
• Masa: 2570 kg

rata 1169,44 zł

PN500N

Podnośnik
elektrohydrauliczny
PN500N
Pod geometrię z szarpakiem, hydrauliczny dźwignik osi zasilany pneumatycznie,
pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, montaż w fosie lub na posadzce
(opcjonalnie).

46

Mobilny podnośnik
elektrohydrauliczny
PN3001D

rata 904,29 zł

Pod geometrię, elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, montaż w fosie
lub na posadzce (opcjonalnie), długie płyty
rozprężne, wybrania pod obrotnice.

41 900,00 zł

PN3001D

rata 208,35 zł

PN400GP

Podnośnik
elektrohydrauliczny
PN400GP

39 400,00 zł

7500,00 zł

Dane techniczne:
• Udźwig: 5000 kg
• Zasilanie: 400 V/50 Hz
• Moc silnika: 3,5 kW
• Wysokość podnoszenia: 2160 mm
• Wysokość po złożeniu: 290 mm
• Długość platform: 5000 mm
• Szerokość platform: 608 mm
• Czas podnoszenia: 70 s
• Temperatura pracy: -10 ÷ 40 °C
• Masa: 2570 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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2065L NORT

Zlewarka
grawitacyjna
2065
Dane techniczne:
• Pojemność 65 l
• Wskaźnik poziomu napełnienia
• Opróżnianie ciśnieniowe
(maks. 1 bar)
• Pojemność misy zlewowej: 18 l
• Regulowana wysokość misy: 1150 mm -1850 mm

1505,00 zł

20021PRO

Zestaw smarowy
na beczki 40-60 kg

Dane techniczne:
• Ciśnienie zasilające: 7-8 bar
• W zestawie 6 sond (elastyczne
i metalowe)
• Wskaźnik poziomu napełnienia
• Opróżnianie ciśnieniowe (maks. 1 bar)
• Pojemność zbiornika kontrolnego: 8 l
• Pojemność misy zlewowej: 18 l
• Pojemność zbiornika: 90 l

885,00 zł

20022PRO

560,00 zł

GD1001I

99294I

Dane techniczne:
• Zbiornik o pojemności
13 kg
• Ciśnienie zasilające:
5-8 bar
• Pneumatyczna pompa
smarowa 50:1
• Wąż 1/4” o długości 2 m
• Pistolet smarowy z końcówką smarową
4-szczękową
• Wydajność: 500-800 g/min

Dane techniczne:
• Ciśnienie zasilające 7-8 bar
• W zestawie 6 sond
(elastyczne i metalowe)
• Wskaźnik poziomu
napełnienia
• Opróżnianie ciśnieniowe
lub grawitacyjne
• Pojemność 65 l

1 540,00 zł

33030L NOR

Napełniacz
pneumatyczny

Wysysarka
pneumatyczna

Zestaw
smarowy,
mobilny,
zasilany
pneumatycznie
ze zbiornikiem
13 kg

www.gordon.com.pl

Dane techniczne:
• Pojemność 65 l
• Opróżnianie grawitacyjne
lub przy użyciu pompy
• W zestawie siatka przeciwrozpryskowa
• Wysokość: 270 mm
• Długość: 800 mm
• Szerokość: 700 mm

Dane techniczne:
• Ciśnienie zasilające:
7-8 bar (maks. 10 bar)
• Wskaźnik poziomu
napełnienia
• Wylewka z zaworem odcinającym
• Pojemność 24 l

1830,00 zł

W zestawie:
• Pompa pneumatyczna 940 mm
• Pistolet z przepływomierzem elektronicznym
• Wąż 1/2” o długości 4 m
• Złączka do mocowania pompy w beczce
• Wózek platformowy pod beczkę 200 l

1 180,00 zł

Zlewarko-wysysarka
pneumatyczna
ze zbiornikiem
kontrolnym 10900

W zestawie:
• Pompa pneumatyczna
smarowa 50:1
• Pistolet smarowy
z elastyczną końcówką
• Wózek platformowy (w wersji PRO)
• Wąż 1/4” o długości 4 m
• Docisk smarowy i pokrywa

Zestaw
olejowy
z pompą
pneumatyczną
na beczkę
i wózkiem

10900L NORT

Wanna
zlewowa
kanałowa
2165

Zestaw smarowy
na beczki
185-220 kg

56014PRO

1770,00 zł

2165L NORT

1930,00 zł

W zestawie:
• Pompa pneumatyczna
smarowa 50:1
• Pistolet smarowy z elastyczną
końcówką
• Wózek platformowy
(w wersji PRO)
• Wąż 1/4” o długości 4 m
• Docisk smarowy i pokrywa

1860,00 zł

665,00 zł

NORTEC AUTOMOTIVE

880,00 zł

263011I

Zestaw olejowy
z pompą
elektryczną
i wózkiem
W zestawie:
• Zębata pompa
elektryczna Viscomat
• Pistolet z przepływomierzem
elektronicznym
• Wąż ssący 2 m z filtrem zasysającym
• Wąż 1/2” o długości 4 m
• Wózek platformowy pod beczkę 200 l

ZW9065L

Zlewarko-wysysarka
pneumatyczna
z wanną
na pantografie
Dane techniczne:
• Ciśnienie zasilające 7-8 bar
• W zestawie 6 sond (elastyczne i metalowe)
• Wskaźnik poziomu napełnienia
• Opróżnianie ciśnieniowe (maks. 1 bar)
• Pojemność wanny spustowej: 65 l
• Pojemność zbiornika: 90 l

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

47

UNITROL

4000,00 zł

TROLL MICRO H

6000,00 zł

TROLL 2312S

5000,00 zł

TROLL MICRO

7000,00 zł

TROLL 2312

5500,00 zł

TROLL MICRO M

Wyważarka
do kół MICRO

rata od 75,65 zł

Dane techniczne:
• Maks. śr. obręczy:
10”-30”
• Maks. szer. obręczy:
2”-15”
• Maks. waga koła: 70 kg
• Zasilanie elektryczne:
230 V/50 Hz
• MICRO M (tylko motocyklowa)
- Maks. śr. obręczy: 10”-22”
- Maks. szer. obręczy: 3”-12”
• MICRO H (napęd ręczny)

18 000,00 zł

Wyważarka
do kół
TROLL 3305LP

Dane techniczne:
• Maks. śr. obręczy:
10”-30”
• Maks. szer. obręczy:
2”-15”
• Maks. waga koła: 70 kg
• 2312 automatyczny nastawnik
• 2312S ręczne wprowadzanie danych
• Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz

5000,00 zł

TROLL 330SLP

8000,00 zł

TROLL JANKA

rata 342,29 zł

11 200,00 zł

TROLL JANKA K

12 800,00 zł

TROLL JANKA KK

rata od 94,57 zł

19 900,00 zł

TROLL UT-27

25 900,00 zł

TROLL UT-56

rata od 378,42 zł

Dane techniczne:
• Maks. śr. obręczy: 14”-56”
• Maks szer. koła: 1065 mm
• Moc silnika: 1,8 kW
• Wymiary: 1640x800x2000 mm
• Siła nacisku siłownika odklejacza: 4,2 t
• Masa maszyny: 770 kg
• Ciśnienie robocze: 130 bar
• Prędkość obrotowa: 6 obr./min
• Zasilanie elektryczne: 3x400 V/50 Hz
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rata od 113,48 zł

TROLL OLA

Dane techniczne:
• Maks. śr. obręczy:
10”-30”
• Maks szer. obręczy:
2”-15”
• Maks. waga koła: 70 kg
• Drukarka
• Monitor LCD
• Pomiar bicia koła
• Laserowy nastawnik
• Uchwyt pneumatyczny
• USG - ultradźwiękowy pomiar koła
• Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz

Montażownica
UT-56

TROLL
2312 / 2313S
Wyważarka
do kół

TROLL
JANKA KK Montażownica
Dane techniczne:
• Zasilanie elektryczne
3 x 400 V/50 Hz
• Moc silnika 0,75 kW
• Zew. mocowanie obręczy
10”-23”
• Wew. mocowanie obręczy
13”-26”
• Maks. szer. koła 15”
• Prędkość obrotowa 7
obr./min
• Siła nacisku siłownika
odklejacza 1,5 t
• Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar
• Wysokość urządzenia
1600 mm
• Ramiona pomocnicze do opon typu
RUNFLAT
• stół 2-bieg. (7/14 obr./min) – opcja 500,00zł

620,00 zł

TROLL UT135

Klucz
pneumatyczny
UT-135 Z6
Dane techniczne:
• Rozmiar trzpienia: 1/2”
• Maks. moment obrotowy: 1350 Nm
• Zużycie powietrza: 368 l/min
• Waga klucza 2,2 kg
• Zestaw nasadek udarowych

9000,00 zł

TROLL 2351

10 900,00 zł

TROLL 2351L

12 900,00 zł

TROLL 2351LP

TROLL 2351
Wyważarka
do kół

rata od 171,14 zł

Dane techniczne:
• Maks. śr. obręczy:
10”-30”
• Maks szer. obręczy:
2”-15”
• Maks. waga koła: 70 kg
• Syntezator mowy
• Monitor LCD
• Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
• 2351 automatyczny nastawnik
• 2351L laserowy nastawnik
• 2351LP uchwyt pneumatyczny

5000,00 zł

Podnośnik
PPS-5

PPS-5

rata 94,57 zł

Dane
techniczne:
• Wymiary zewnętrzne bez najazdów:
2450 mm x 1400 mm
• Wymiary zewnętrzne z najazdami:
2450 mm x 1950 mm
• Zasilanie pneumatyczne: 7÷10 bar
• Masa własna: 400 kg
• Wysokość podnoszenia: 380 mm
• Wysokość w stanie spoczynku: 80 mm
• Nośność: 2000 kg
Wyposażenie dodatkowe:
• Łapy obrotowe kpl. (kpl. = 4 szt.)
600,00 zł
• Najazdy krótkie L = 350 mm
600,00 zł
• Przedłużacze najazdów L = 400 mm
600,00 zł
• Najazdy długie L = 950 mm
900,00 zł

8900,00 zł

TROLL PO-14S

15 900,00 zł

TROLL PO-22

20 000,00 zł

TROLL PO-22H

Prostowarka
PO-22

rata od 169,24 zł

Dane techniczne:
• Masa urządzenia 450 kg
• Moc silnika napędu 0,55 kW
• Zasilanie 3 x 400 V/50 Hz
• Zakres śr. naprawianych
obręczy: od 13 do 24 cali
• Moc silnika pompy hydraulicznej 0,55 kW
• Maks. ciśnienie pompy hydraulicznej 200 bar

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

RAE 2102.22.2V

rata 233,90 zł

Montażownica
Fasep
HelpPro

32 600,00 zł

Geometria
Fasep VDP-T
WinTrax

VDP-T.WINTRAX.N.VAPS

rata 619,92 zł

Urządzenie do pomiaru
geometrii w technologii
podczerwieni. Pomiar
odbywa się poprzez sensory zbudowane w technologii PSD - znacznie
szybsze i dokładniejsze niż CCD. Urządzenie
umożliwia odczyt parametrów wszystkich kątów jednocześnie.

12 700,00 zł

Podnośnik
Fasep FZ51,
udźwig 3,5T

4200,00 zł

PR-AT4

rata 79,44 zł

Kosz
do pompowania
kół ciężarowych

rata 354,46 zł

Podnośnik
2-kolumnowy,
elektromechaniczny
z automatycznym
systemem smarowania
śrub i nakrętek. Wózki przemieszczane na kołach. Opuszczenie podnośnika możliwe jest
nawet w przypadku awarii zasilania. Rozstaw
kolumn 2480 mm, ramiona 560-1030 mm.

13 500,00 zł

Przeznaczony jest do pompowania kół samochodów ciężarowych dętkowych i bezdętkowych.
Odpowiednio dobrane materiały
gwarantują bezpieczeństwo podczas pompowania
oraz maksymalne tłumienie skutków ewentualnej
eksplozji. Maks. średnica koła 1200 mm, maks. szerokość koła 550 mm.

6700,00 zł

FZ51

Podnośnik
2-kolumnowy
ProGear 209
manual

PK.209

rata 186,13 zł

Zaprojektowany dla serwisów samochodowych potrzebujących optymalnego dostępu do podwozia
pojazdu. Wysokość unoszenia gwarantuje wygodę
przeprowadzania niezbędnych czynności serwisowych. Udźwig 4T, rozstaw kolumn 2780 mm.

15 100,00 zł

PK-SX07

od 750,00 zł

Podnośnik hydrauliczny
Snit S-2T, S-3TK
Wyposażony w nylonowe koła, wytrzymały
zamek, ergonomiczna przegroda na
akcesoria, chromowany tłok ze
specjalnie
zaprojektowanym
uszczelnieniem pompy. Udźwig:
2000 kg (S-2T), 3000 kg (S-3TK).

11 100,00 zł

F1024

Prostowarka
Nitromac F1024
Nitromac F1024 jest najpopularniejszym modelem
prostowarki felg. Wyposażona jest w pełny zestaw
akcesoriów oraz tokarkę do toczenia rantów
felgi. Średnica felgi: 10” - 24”, siła nacisku siłownika: 5000 kg.

Podnośnik
płytowy
PR-AT2H
PR-AT2HHD

Podnośnik ProGear 409A
Długość najazdów 4600 mm, rozstaw kolumn 2852
mm, udźwig 4T, długość całkowita 5512 mm. Zaprojektowany do kontroli i korekty ustawień geometrii.
Wyposażony jest w elektropneumatyczny system
sterowania, mechaniczne zabezpieczenia, hydrauliczny system podnoszenia, samonastawne płyty
najazdowe i podwójny system zabezpieczeń.

S30-2EL

Podnośnik pneum.-hydr.
Snit S30-2EL
Podnośnik
pneumatyczno-hydrauliczny
przeznaczony do podnoszenia pojazdów
ciężarowych. Udźwig: 30/15 ton, wysokość podnoszenia: 409 mm,
wysokość minimalna: 150 mm,
waga: 38 kg, ciśnienie robocze:
8-12 bar.

700,00 zł

Wyposażony jest w system synchronizacji platform
podnoszących, automatyczny system zabezpieczeń,
hydrauliczny system zabezpieczeń, elektryczne
sterowanie za pomocą przycisków „GÓRA”, „DÓŁ”
i samonastawne płyty najazdowe. Dugość najazdów
1458-2025 mm, szerokość najazdów 600 mm.

7500,00 zł

rata 211,08 zł

www.gordon.com.pl

Podnośnik
ProGear
SX07
naposadzkowy,
udźwig 3T

PK-409A

rata 376,79 zł

2800,00 zł

rata 421,44 zł

S-2T / S-3TK

RAE 2102 jest automatyczną
montażownicą
przystosowaną do pracy
z kołami o rozmiarach
od 10” do 22”. Opcjonalnie
może zostać wyposażona
w przystawkę Press PRO do opon niskoprofilowych.

FASEP / SNIT / NITROMAC / PROGEAR

12 300,00 zł

PR-ATJ4A

Podnośnik
ATJ4A, udźwig 3,5T
Do
podnoszenia
samochodu
w celu zmiany koła. Poduszka ze
zbrojonego kauczuku sprawia, że podnośnik tej serii jest lżejszy od sobie podobnych,
a wysokiej klasy teleskop wewnętrzny zapewnia
stabilność całego układu. Certyfikat UDT.

PR-AT2H / PR-AT2HHD

rata 208,35 zł

Przeznaczony jest do podnoszenia pojazdu
o masie do 3500 kg w celu jednoczesnego demontażu i montażu wszystkich kół. Posiada napęd pneumatyczny i mechaniczną blokadę zabezpieczającą przed gwałtownym opadnięciem.

14 300,00 zł

Wyważarka
Fasep V555 AN

V555.AN

rata 271,93 zł

Wyważarka
wyposażona
jest
w monitor LCD. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pośrednictwem klawiatury. Automatyczny
pomiar parametrów koła 2D, automatyczne pozycjonowanie koła, pomiar bicia felgi.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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UNIMETAL

0797-420-0996

rata 1296,89 zł

105 000,00 zł

0797-420-0995

rata 1996,68 zł

W skład linii wchodzą:
• centralna jednostka sterująca wyposażona
w PC pracujący w środowisku WINDOWS
z oprogramowaniem Uniline Quantum
• urządzenie do oceny zbieżności kół jezdnych
• tester układu zawieszenia
• urządzenie rolkowe do badania hamulców

26 500,00 zł

0797-450-0171

rata 1218,92 zł

UNILINE
QUANTUM 2000

Dane techniczne:
• Linia UNILINE QUANTUM 3000 to zintegrowana i nowczesna ścieżka do profesjonalnej
diagnostyki pojazdów o dmc pow 3,5 t w tym
samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów
z napędem 4x4
• CERTYFIKAT ITS
• W skład linii wchodzą następujące urządzenia:
- centralna jednostka sterująca wyposażona
w PC pracujący w środowisku WINDOWS
z oprogramowaniem Uniline Quantum
- urządzenie do oceny zbieżności kół jezdnych
- urządzenie rolkowe do badania hamulców

Dane techniczne:
• Linia UNILINE QUANTUM 2000 to zintegrowana i nowoczesna ścieżka do profesjonalnej
diagnostyki pojazdów o dmc do 3,5 t w tym
samochodów osobowych i dostawczych, motocykli/motorowerów, ciągników rolniczych,
przyczep oraz pojazdów z napędem 4x4
• Jest przeznaczona do stosowania w podstawowych stacjach kontroli pojazdów i w stacjach obsługi na stanowiskach rewizyjnych
• CERTYFIKAT ITS
• Linia występuje w dwóch wariantach:
- na kanale (urządzenia są montowane
wzdłuż kanału diagnostycznego)
- kompaktowym (urządzenia są montowane
poza kanałem)
• W skład linii wchodzą następujące urządzenia:
- centralna jednostka sterująca wyposażona
w PC pracujący w środowisku WINDOWS
z oprogramowaniem Uniline Quantum
- urządzenie do oceny zbieżności kół jezdnych
- tester układu zawieszenia
- urządzenie rolkowe do badania hamulców

15 960,00 zł

0797-450-0180

10 200,00 zł

Szarpak
hydrauliczny SZ-16
Dane techniczne:
• Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami
jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w ele-
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0797-450-0159

rata 303,49 zł

Szarpak
hydrauliczny SZ-3,5H
Dane techniczne:
• Urządzenie do wymuszania szarpnięć
kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów
w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc do 3,5 t (szarpak hydrauliczny)
– płyty z ocynkowanej blachy ryflowanej.
• Maks. nacisk na oś: 2 tony
• Skok płyty szarpiącej: 45 mm poprzecznie,
16 st. skrętnie
• Ruchy płyt szarpiących poprzeczne oraz skrętne
• Sterowanie za pomocą pilota latarki (latarka
bezprzewodowa - dopłata 1700 zł netto)

rata 193,96 zł

Szarpak pneumatyczny
SZ-3,5
Dane techniczne:
• Płyty z blachy ryflowanej
• Ruchy płyt po przekątnej
• Sterowanie za pomocą pilota latarki (latarka
bezprzewodowa - dopłata 1700 zł netto)

2300,00 zł

rata 503,92 zł

0797-420-0997

UNILINE
QUANTUM 3000

UNILINE
QUANTUM 5000
Dane techniczne:
Linia UNILINE QUANTUM 5000 to zintegrowana i nowczesna uniwersalna ścieżka do profesjonalnej diagnostyki pojazdów o dmc do i pow.
3,5 t. w tym samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, autobusów, motocykli/
motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep
oraz pojazdów z napędem 4x4. Jest przeznaczona do stosowania w okręgowych stacjach
kontroli pojazdów i w stacjach obsługi na stanowiskach rewizyjnych. CERTYFIKAT ITS.

64 100,00 zł

•
•
•
•
•
•

mentach zawieszenia i układu kierowniczego
o dmc do i powyżej 3,5 t - szarpak HYDRAULICZNY UNIWERSALNY – PŁYTY Z OCYNKOWANEJ BLACHY RYFLOWANEJ
Maks. nacisk na oś 18 ton
Maks. ciśnienie zasilacza hydraulicznego 16 MPa
Skok płyty szarpiącej 100 mm
Ruchy płyt szarpiących poprzeczne oraz wzdłużne
Płyty szarpiące zabezpieczone powłoką galwaniczną
Sterowanie za pomocą pilota latarki
(latarka bezprzewodowa - dopłata 1700 zł)

0797-421-0045

ARGO 2019
Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł
oświetleniowych - lustro; POMIAR W KANDELACH!

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

Cena zakupu wyrażona w PLN netto, obejmująca konieczne szkolenia, uruchomienia, montaże, transport pod wskazany adres W POLSCE. Cena zawiera ramy fundamentowe.

68 200,00 zł

0797-420-0047

49 000,00 zł

0797-450-0020

29 900,00 zł

0797-450-0036

UNIMETAL

30 970,00 zł

rata 588,92 zł

Tester układu
zawieszenia TUZ-1/L

rata 931,78 zł

Quantum 3D z cert. ITS

Dane techniczne:
• Urządzenie do sprawdzania skuteczności
tłumienia układu zawieszenia pojazdów
o dmc do 3,5 t. Urządzenie generuje drgania
zawieszenia pojazdu i mierzy zmiany nacisku
kół w czasie. System pomiarowy jest oparty
na metodzie EUSAMA i określa w procentach
przyczepność koła do podłoża
• CERTYFIKAT ITS
• Urządzenie składa się z dwóch zespołów najazdowych sterowanych poprzez szafkę sterującą CJS (pulpit sterowniczy) wyposażoną
w zestaw PC pracujący w środowisku WINDOWS z oprogramowaniem Quantum
• Tester układu zawieszenia występuje w dwóch
wersjach: samodzielny oraz wchodzący
w skład linii diagnostycznej serii Quantum
• Maks. pomiarowy nacisk osi 2 t
• Przejazdowy nacisk osi 18 t
• Amplituda drgań 6 mm
• Częstotliwość drgań 0-24 Hz
• Rozstaw kół 900-2200 mm
Funkcjonalność:
• Wewnętrzne zabezpieczenia testera umożliwiają przejazd pojazdów ciężarowych bez
konieczności zakładania dodatkowych pokryw
• Funkcja wykrywania stuków w zawieszeniu (opcja)
• Osłony płyt pomiarowych z tworzywa sztucznego chronią przed zabrudzeniem i wilgocią.

2900,00 zł

0797-421-0052

Urządzenie mobilne do pomiaru geometrii kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t z możliwością użytkowania na stanowisku kanałowym i podnośniku diagnostycznym.
Urządzenie wykorzystuje technologię pomiarową kamer 3D oraz technologię CCD dla
wyznaczania pozycji głowic względem siebie.
Urządzenie, korzystając z sygnałów od 4 kamer o wysokiej rozdzielczości i 2 kamer CCD,
pozwala na uzyskanie kompletu informacji o geometrii kół badanego pojazdu wraz
z pomiarem rozstawu kół i osi pojazdu (bardzo przydatne dla warsztatów blacharskich).
Zalety urządzenia:
• Odczyt parametrów 3D bez konieczności
wykonywania kompensacji
• Pomiar dokonywany tylko w obrysie pojazdu, co pozwala na dużą oszczędność miejsca na stanowisku
• Obszerna baza danych
• Wyszukiwanie pojazdów w bazie danych po
nazwie modelu lub numerze VIN
• Animacje pomiarowe
• Możliwość usytuowania na każdym podnośniku 4-kolumnowym oraz nożycowym czy kanale
• Bezpieczne mocowanie ekranów pasywnych
nieuszkadzające obręczy felg
• Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach lub uniesionym pojeździe
W zestawie:
• Bardzo lekkie głowice pomiarowe
z zestawem czujników pomiarowych
• 3-punktowe szybkomocujące zaciski pomiarowe wraz z ładowarką głowic pomiarowych
• Mobilna szafka
• Zestaw PC z monitorem i drukarką A4
• Blokada pedału hamulca i kierownicy
• Obrotnice z najazdami
• Ładowarka baterii

• Duża oszczędność miejsca na stanowisku
pomiarowym
• Najazdy umożliwiają wykonanie pełnej
kompensacji bicia kół
• Czas pracy na bateriach ok. 8 h
• Mobilna szafka
• Lekkie głowice pomiarowe

Ara
• Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości
świateł oświetleniowych – LASEROWY; POMIAR W KANDELACH!
• Termoplastyczna obudowa głowicy
• Cyfrowy wyświetlacz
• Stalowa stabilna baza na kółkach
• Aluminiowa kolumna
• Wysokość 166 cm

www.gordon.com.pl

W zestawie:
• 4 głowice pomiarowe CCD (8 czujników)
• 4 zaciski 4-punktowe 10”-24”
• 4 zaciski 4-punktowe 12”-28”
• Baza danych z parametrami geometrii
• 2 obrotnice z podstawą i wkładkami wypełniającymi
• 2 płyty rozprężne z podstawą
• Szafka, PC, bluetooth
• Wózek transportowy akcesoriów dla poj. pow. 3,5 t
• Belka na głowice z poziomicą

rata 568,58 zł

Quantum GEO z Cert. ITS
Dane techniczne:
• Komputerowy przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych
i dostawczych - zestaw mobilny na wózku
• CERTYFIKAT ITS
W zestawie:
• Głowice pomiarowe CCD (8 czujników) - 4 szt.
• Zacisk 10”-24” - 4 szt.
• Szafka z uchwytem na monitor LCD, bluetooth
• Zestaw PC z oprogramowaniem i bazą
danych pojazdów wzorcowych
• Obrotnice z podstawą - 2 szt.
• Wypełnienia obrotnic - 4 szt.
• Płyty odprężne z podstawą - 2 szt.

48 000,00 zł

0797-450-0037

rata 912,77 zł

Uniwersalne urządzenie
do ustawiania geometrii
kół UNI-GEO z Cert. ITS
Charakterystyka:
• Animacje prezentujące wykonywanie czynności pomiarowych krok po kroku
• Komunikacja bluetooth pomiędzy głowicami i komputerem
• Sterowanie z poziomu komputera lub każdej głowicy
• Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach
• Funkcja regulacji parametrów geometrii
przy rozluźnionym zawieszeniu
• Wskaźniki LED umożliwiające obserwację
postępu regulacji z kanału
• Szybki montaż i demontaż zestawu na stanowisku
• Rozbudowana baza danych zapisanych pomiarów z możliwością indywidualnego filtrowania

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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INVENTO / AVL

8400,00 zł

Invento
TC 720 2VHA
5900,00 zł

INVTC720

rata 111,59 zł

Invento
TC 720

Automatyczna montażownica
do obsługi kół samochodów
osobowych i dostawczych:
• Zakres uchwytu: 10”-20”
• Maks. średnica koła: 1040 mm
• Maks. szer. koła: 12”
• Obroty: 7 obr./min
• Zasilanie: 400 V

3500,00 zł

18 500,00 zł

INVTC7202VHA

INVTC826

rata 159,73 zł

rata 351,80 zł

Automatyczna
montażownica do obsługi
kół samochodów osobowych
i dostawczych
z ramieniem
pomocniczym
• Zakres uchwytu:
10”-20”
• Maks. średnica koła: 1040 mm
• Maks. szer. koła: 12”
• Obroty: 6,5 / 13 obr./min
• Zasilanie: 400 V

9900,00 zł

INVB300

INVB500

rata 188,26 zł

rata 66,20 zł

Invento TC 826
Montażownica do obsługi kół samochodów
ciężarowych
•
•
•
•
•

Zakres szczęk: 14”-26”,
Maks. średnica koła: 1 500 mm,
Maks. szer. koła: 760 mm,
Maks. waga koła: 1000 kg,
Zasilanie: 400 V

19 500,00 zł

INVB800

rata 370,81 zł

Invento VB 500
Wyważarka kół samochodów osobowych i dostawczych z automatycznym wprowadzaniem danych.
•
•
•
•

Invento VB 300

Zakres szer. obręczy: 1,5”-20”
Zakres śred. obręczy: 10”-24”
Maks. waga koła: 65 kg
Zasilanie: 230 V

Wyważarka kół samochodów osobowych i dostawczych z ręcznym wprowadzaniem danych.

14 900,00 zł

Zakres szer. obręczy: 1,5”-20”
Zakres śred. obręczy: 10”-24”
Maks. waga koła: 65 kg
Zasilanie: 230 V

11 450,00 zł

AVLADS130

rata 328,39 zł

Wyważarka kół samochodów ciężarowych.
•
•
•
•

AVLADS110-R1234yf

rata 252,35 zł

Zakres szer. obręczy: 1,5”-20”
Zakres śred. obręczy: 10”-26,5”
Maks. waga koła: 200 kg
Zasilanie: 400 V

2999,00 zł

INVAB200/400TC

5900,00 zł

INVABV300/598F/10

rata od 64,79 zł

AVL ADS 130
AVL ADS 110 R1234yf
Podstawowe urządzenie austriackiego producenta dedykowane do obsługi R1234yf.
• Automatyczne zawory
• Butla na gaz: 10 kg
• Drukarka termiczna
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Nowoczesne urządzenie austriackiego producenta dedykowane do obsługi R134a.
•
•
•
•
•

Dotykowy ekran 15’’
Automatyczne zawory
Metalowa obudowa
Butla na gaz: 20 kg
Drukarka termiczna

INVENTO 400 TC – 200 L
INVENTO 598F – 270 L pion
Sprężarka tłokowa:
•
•
•
•

Ciśnienie: 10 bar
Wydajność: 350 / 600 l/min
Silnik: 2,2 / 4 kW,
Zasilanie: 400 V

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Wszystkie produkty mają w cenie transport na terenie polski, montaż i szkolenie podstawowe.

•
•
•
•

Invento VB 800

W-STD6140

13 500,00 zł

rata 242,54 zł

STD-6140
Ekonomiczny, automatyczny podnośnik
elektrohydrauliczny.
• Udźwig: 4000 kg
• Szerokość pom. kolumnami: 2680 mm
• Długość ramion: 740 - 1310 mm,
980 - 1420 mm

13 500,00 zł

INVEL250L

17 500,00 zł

rata 376,79 zł

INVEL135M

rata 488,43 zł

INVENTO EL250 L

INVENTO EL135 M

Dedykowany do obsługi najdłuższych
aut dostawczych.

Solidna konstrukcja i duży udźwig wyróżniają ten produkt na tle konkurencji.

• Udźwig: 5000 kg
• Szerokość pomiędzy kolumnami: 2810 mm
• Długość ramion: 860 - 1800 mm

• Udźwig: 3500 kg
• Wysokość kolumny: 2410 mm
• Waga: 1200 kg

12 800,00 zł

INVSL230NI

8500,00 zł

INVSL130

rata 237,74 zł

rata 357,25 zł

INVSL230

INVENTO / AVL

8690,00 zł

rata 376,79 zł

INVENTO SL230
Podnośnik nożycowy do montażu na posadzkę. Mechaniczna blokada umożliwia
bezpieczną pracę.
Wszystkie produkty mają w cenie transport na terenie polski, montaż i szkolenie podstawowe.

• Udźwig: 3000 kg
• Wysokość minimalna: 115 mm
• Długość najazdów: 1435-1980 mm

32 000,00 zł

INVENTO SL230NI

INVENTO SL130

Wersja przeznaczona do montażu w posadzce. Mechaniczna blokada gwarantuje bezpieczną pracę.

Elektrohydrauliczny napęd, mechaniczne blokady oraz belka łącząca nożyce
gwarantują bezpieczną pracę.

• Udźwig: 3000 kg
• Szerokość pom najazdami: 800 mm
• Długość najazdów: 1540 - 1740 mm

• Udźwig: 3000 kg
• Wysokość minimalna: 110 mm
• Długość najazdów: 1460-1990 mm

39 500,00 zł

INVSL448LT

INVSL550LTPD

rata 1102,45 zł

22 500,00 zł

INVEL464WA

rata 627,98 zł

rata 893,13 zł

INVENTO SL448LT

INVENTO SL550LTPD

INVENTO EL464WA

Dedykowany do pomiaru geometrii
z wbudowanym podnośnikiem podprogowym.

Model o dłuższych najazdach oraz z wbudowanym szarpakiem. Dedykowany do
obsługi aut dostawczych.

Podnośnik dedykowany do obsługi aut
dostawczych. Wersja diagnostyczna – do
geometrii.

• Udźwig: 4000 kg
• Długość najazdów: 4800 mm

• Udźwig: 5000 kg
• Długość najazdów: 5600 mm

• Udźwig: 6400 kg
• Długość najazdów: 5200 mm

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Wózek
do przemieszczania
samochodów osobowych
1550,00 zł

•
•
•
•
•
•
•
•

Nośność 500 kg
Wymiary stołu 855 x 500 x 50 mm
Długość całkowita 1087 mm
Maks. wysokość podnoszenia 900 mm
Min. wysokość stołu 340 mm
Wysokość uchwytu 805 mm
Maks. wysokość bicia pedału 45 Ø rolki 127 mm
Ciężar 87 kg

600,00 zł

MH680 STURM

Ultrakompaktowy
podnośnik do
motocykli
z pasami
•
•
•
•
•

Nośność 680 kg
Min. wysokość 140 mm
Maks. wysokość 410 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 864 x 396 x 315 mm
Ciężar 35 kg

1800,00 zł

MHB455 STURM

Ultrakompaktowy
pomost podnoszący
do motocykli MHB 455
•
•
•
•

Nośność 450 kg
Min. wysokość 175 mm
Maks. wysokość 750 mm
Zakres regulacji imadła do zaciskania opony
35 - 180 mm
• Rozmiar platformy 2200 x 680 mm
• Rozmiar rampy 650 x 680 mm
• Ciężar 127 kg

780,00 zł

WAZMV50 STURM

Wąż do wentylkatora
MV 50
• ø węża 500 mm / 10 m

4250,00 zł

FHT500 STURM

Stół
podnośny,
nożycowy
FHT 500

54

PRW450 STURM

WWH40000PH STURM

Pneumatycznohydrauliczny
podnośnik
samochodowy
WWH 40000 PH
• Udźwig (dolna wysokość podnoszenia) 40 t
• Udźwig (górna wysokość
podnoszenia) 20 t
• Maks. wysokość podnoszenia z 20 t 447 mm
• Maks. wysokość podnoszenia z 40 t 336 mm
• Wysokość nasadek 75 +
45 mm
• Wysokość wyjściowa 210 mm
• Ciężar 56 kg
• Potrzebne ciśnienie powietrza 6 - 10 bar
Wyposażenie / zestaw
• Rolki obciążane z żeliwa z powłoką poliuretanową
• 1 nasadka z żeliwa o wysokości 45 mm
• 1 nasadka z żeliwa o wysokości 75 mm

2943,00 zł

WKP1TOP STURM

Dźwig
warsztatowy
pod palety euro
Made in EUROPE
•
•
•
•
•

Udźwig 0,7/0,8/0,9/1 tona
Wysokość podnoszenia 2200 mm
Długość całkowita 1580 mm
Wymiar wewnętrzny 860 mm
Waga 92 kg

1368,00 zł

MV50 STURM

Mobilny
wentylator
do użytku
przemysłowego
•
•
•
•
•
•
•
•

ø kosza 580 mm
ø koła łopatkowego 500 mm
maks. ilość powietrza 150 m³ / min
Prędkość obrotowa 1400 min
Moc 1100 W
Napięcie 230 V / 50 Hz
Ciężar 39 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
670 x 670 x 485 mm”

• Nośność 900 kg/para
• Wymiary pojedyncze (dł. x szer.x wys.)
602 x 385 x 140 mm
• Ciężar 9 kg/szt.
• Zawartość przesyłki 2 szt.

430,00 zł

PV681 STURM

Rama do przemieszczania
samochodów osobowych
•
•
•
•
•

Udźwig (pozycja górna) 680 kg
Obszar pracy 340 - 620 mm
Rolka długa 270 mm
Maks. wysokość podwozia z przodu 147 mm
Prześwit między podłogą a rolką na dole
/ u góry 36/106 mm
• Szerokość wewnątrz (min.maks.) 270/550 mm
• Ciężar 18 kg

182,00 zł

KR2000 STURM

Rampa
najazdowa
•
•
•
•
•

Nośność 2 t/para
Maks. szerokość opony 210 mm
Wymiary 850 x 325 x 275 mm
Ciężar 5,2 kg/szt.
Zawartość dostawy 2 szt.

547,00 zł

MES600-2-STURM

Elektryczna
mini-wciągarka
linowa
• Udźwig bez/z krążkiem
zwrotnym 300 / 600 kg
• Przyłącze 230 V ~50 Hz
• Wysokość podnoszenia bez z 12 / 6 m
• Maks. szybkość podnoszenia bez/z krążkiem
zwrotnym 8 / 4 m/min
• Średnica liny 4,5 mm
• Ciężar 17,5 kg

760,00 zł

SSG12 STURM

Spęczarko-rozciągarka
•
•
•
•

Maks. grubość 1,2 mm
Występ 25 mm
Wymiary w mm 150 x 50 x 140 *
Ciężar 5,5 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Ceny nie zawierą transportu.

STURMER

270,00 zł

WPP10HTE STURM

* Ceny nie zawierą transportu.

Hydrauliczna
prasa
warsztatowa

ILT1 STURM

•
•
•
•
•
•

FLEXCAT16H STURM

Odkurzacz
specjalny
przenośny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ odkurzacza suchy
Moc maks. 1200 W
Ilość powietrza 1800 l/min
Pojemność zbiornika 6 l
Średnica/długość węża 35 mm / 1 m
Liczba silników / stopni mocy 1 / jednostopniowy
Chłodzenie silnika: przepływ
Poziom ciśnienia akustycznego 72,6 dB(A)
Częstotliwość sieci ~50 Hz
Napięcie elektryczne 230 V
Długość kabla 4,5 m
Podciśnienie 194 mbar
Materiał zbiornika: tworzywo
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 290 x 240 x 430 mm
Ciężar 4 kg

1200,00 zł

FLEXCAT116PD STURM

Kompaktowy
odkurzacz piorący
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ odkurzacza na mokro i sucho
Moc maks. 1200 W
Ilość powietrza 3583 l/min
Pojemność zbiornika 16 l
Średnica/długość węża
36 mm / 2 m
Liczba silników / stopni mocy 1 / dwustopniowy
Poziom ciśnienia akustycznego 73,4 dB(A)
Częstotliwość sieci ~50 Hz
Napięcie elektryczne 230 V
Długość kabla 8,5 m
Podciśnienie 245 mbar
Ciężar 11 kg

www.gordon.com.pl

HKRS1001 STURM

Zestaw
przyrządów
hydraulicznych
do naprawy
karoserii
•
•
•
•
•

Udźwig 10 t
Skok siłownika 130 mm
Min. szerokość narzędzia 322 mm
Wymiary walizy (dł. x szer. x wys.) 910 x 405 x 180 mm
Ciężar 31,5 kg

4800,00 zł

B24H STURM

B20 STURM

Wiertarka
stołowa
z napędem
pasowym
B 20

Powierzchnia susząca 800 x 450 mm
Temperatura 30°C – 100°C
Zegar sterujący 0 – 60 minut
Moc wejściowa 1000 Wat
Podłączenie do sieci 230 V / 50 Hz
Ciężar 15 kg

315,00 zł

• Pojemność kabiny
roboczej 340 l
• Zużycie powietrza
400 - 800 l/min
• Ciśnienie robocze
3,4 - 8,0 bar
• maks. ciśnienie robocze 8,6 bar
• Przyłącze sprężonego powietrza 3/8“
• Uziarnienie ścierniwa 0,42 mm – 0,125 mm
• Wymiary kabiny wewnątrz 1210 x 600 x 580 mm
• Wymiary kabiny na zewnątrz 1310 x 920 x 1700 mm
• Maks. obciążenie kratki 120 kg
• Maks. ciężar materiału ściernego 75 kg

1500,00 zł

Promiennik
podczerwieni do
suszenia lakieru

700,00 zł

SSK3 STURM

Piaskarka
kabinowa

• Średnica tłoka 44 mm
• Nacisk 10 t
• Szerokość x głębokość
nóżki (AxB) 560 x 230 mm
• Wysokość (C) 966 mm
• Szerokość wewnętrzna (D) 405 mm
• Zakres roboczy (E-F) 158 - 458 mm
• Skok tłoka 150 mm
• Ciężar 65,5 kg

830,00 zł

4500,00 zł

STURMER

950,00 zł

• Moc silnika 550 W
230 V ~50 Hz
• Średnica wiercenia
w stali Ø 20 mm
• Średnica przy wierceniu ciągłym Ø 18 mm
• Odległość wrzeciona od kolumny 170 mm
• Wysuw tulei wrzeciona 80 mm
• Mocowanie wrzeciona MK 2
• Obroty wrzeciona 210 – 2220 min-1
• Ilość zakresów prędkości 12
• Wymiary stołu roboczego 275 x 275 mm
• Wymiar rowka 14 mm
• Pochył stołu roboczego +/- 45°
• Obrót stołu roboczego 360°
• Prześwit wrzeciono / stół 450 mm
• Powierzchnia robocza podstawy 205 x 200 mm
• Prześwit wrzeciono – stopa 625 mm
• Średnica kolumny Ø 70 mm
• Wymiary 700 x 300 x 990 mm

360,00 zł

HDR-K39-12 STURM

Myjka wysokociśnieniowa
HDR-K 39-12
• Duża moc czyszczenia
mimo zwartej konstrukcji
• Praktyczny uchwyt na
pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel
sieciowy
• Przystawka do czyszczenia
powierzchni płaskich bez rozprysków wody
• Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
• 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą krzywkową z tłokami ze stali nierdzewnej
• Głowica wykonana z aluminium
• Silnik z wyłącznikiem zabezpieczającym
• Lekkie, łatwe do przenoszenia i przechowywania,
dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji
• CLICK-FAST system szybkozłącza

Wiertarka słupowa
z napędem pasowym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc silnika 850 W / 50Hz
Średnica wiercenia w stali Ø 24 mm
System mocowania we wrzecionie MK2
Odległość wrzeciona od kolumny 165 mm
Wysuw tulei wrzeciona 85 mm
Obroty wrzeciona 350-4000 obr./min
Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.) 280 x 300 mm
Szerokość rowka teowego 14 mm
Kąt obrotu stołu roboczego 360º
Kąt skrętu stołu roboczego ± 45°
Odległość wrzeciono – stół maks. 515 mm
Waga 84 kg
Wymiary ( Dł. x Sz. x Wys.) 665 x 434 x 998 mm
Średnica kolumny 80 mm

1200,00 zł

HDR-K48-15 STURM

Myjka wysokociśnieniowa
HDR-K 48-15
• Praktyczny uchwyt na
pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz
kabel sieciowy
• Total Stop System (TSS)
umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
• 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą krzywkową z tłokami ze stali nierdzewnej
• Głowica wykonana z mosiądzu
• Silnik indukcyjny z wyłącznikiem zabezpieczającym
• Wbudowany bęben na wąż
• Wbudowany zbiornik na detergent

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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PROMA

Szlifierki dwutarczowe
Parametr /
Indeks

Jednostka

MBKL-1500L

BKL-1500

BKL-2000

BKS-2500

BKLP1500

Moc przyłączeniowa / Napięcie
Ilość obrotów

W/V

375 / 230

375 / 230

550 / 230

1 100 / 230

350 / 230

obr./min.

2 850

2 850

2 850

2 950

Rozmiar tarczy (I)

mm

150 x 20 x 12,7

150 x 25 x 12,7

200 x 25 x 16

250 x 32 x 32

2 850
150 x 20 x
12,7

mm

150 x 20 x 12,7

150 x 40 x 12,7

200 x 40 x 16

250 x 32 x 32

-

mm

-

-

-

-

50 x 686

Rozmiar
tarczy (II)
Rozmiar taśmy

11 530,00 zł

SKF-800

Masa

kg

Cena

10,3

11,5

20

45

10,3

480,00 zł

360,00 zł

580,00 zł

840,00 zł

390,00 zł
Zdjęcie: model BKL-1500

Tokarka
kombi
SKF-800

Wiertarki stołowe i kolumnowe

Dane techniczne:
• Moc przyłączeniowa: 550 W /400 V
• Długość toczonego elementu:
800 mm
• Ø toczonego elementu nad łożem:
420 mm
• Ø toczonego elem. nad suportem:
290 mm
• Prześwit wrzeciona: 28 mm
• Gwinty metryczne: 0,2–6 mm (22 st.)
• Gwinty calowe: 4–120 gw./” (34 st.)
• Masa: 249 kg

Tokarki uniwersalne

Napięcie
Moc przyłączeniowa
Średnica
toczenia nad
łożem
Średnica
toczenia nad
suportem
Długość
elementu
obrabianego
Średnica głowicy
uniwersalnej
Prześwit
wrzeciona
Stożek
wrzeciona
Stożek tulejki
Posuw tulejki

SPA-700P

SPC-900PA+O

SPD-1000P+O

V

400

400

400

400

W

600

550

1 100

1 500

mm

250

270

300

358

mm

150

145

178

223

mm

550

700

830

1 000

mm

125

125

160

160

mm

20

25

38

38

Mk

III

IV

V

V

Mk
mm
1/min.

II
68
125 / 2000

II
70
115 / 1620

III
100
65 / 1810

III
80
70 / 2000

st.

6

6

18

8

-

tak

tak

mm

13

15

mm

72

mm
mm

E-1516B
/230

E-1516B
/400

E-1516BVL
/400

B-1316F
/230

E-1720F
/400

E-2020F
/400

Napięcie

V

400

230

400

400

230

400

400

Moc przyłączeniowa

W

550

750

750

650

600

1 100

1 500

Głowica uchwyt

mm

3 - 16

1 - 16

1 - 16

1 - 16

3 - 16

5 - 20

5 - 20

Maks. średnica wierc.

mm

16

20

20

19

20

25

32

Stożek
wrzeciona

Mk

II

II

II

II

II

III

IV

Wysięg
wrzeciona

mm

165

195

195

180

170

215

260

Posuw
wrzeciona

mm

80

80

80

80

80

80

120

Maks. odl.
wrzeciona od
stołu

mm

415

350

350

300

670

640

595

Maks. odl.
wrzeciona od
podstawy

mm

615

600

600

490

1 150

1 150

1 100

Wymiar stołu

mm

Ø 310

300 x 300

300 x 300

290 x 290

305 x 305

350 x 355

425 x 475

Wymiar
podstawy

mm

420 x 245

500 x 285

500 x 285

450 x 270

456 x 280

500 x 290

580 x 450

Średnica
kolumny

mm

70

73

73

80

73

80

92

Ilość stopni
regulacji
obrotów

st.

12

12

12

-

12

16

12

Zakres
obrotów

obr./
min.

210 / 2 580

180 / 2 740

180 / 2 740

150 - 2 150
wariator

180 / 2 740

180 / 3000

120 / 3 480

Całkowita
wysokość (V)

mm

960

1 065

1 065

1 040

1 590

1 635

1 730

Masa netto /
brutto

kg

53

61 / 66

61 / 66

61 / 66

58 / 63

85 / 90

144 / 150

1460,00 zł

1450,00 zł

1620,00 zł

2100,00 zł

2240,00 zł

2900,00 zł

3120,00 zł

Cena

Prasy ręczne

Imadła SVP

Parametr /
Indeks

J.

AP-1

AP-2

APR-3

AP-5

Parametr /
Indeks

J.

SVP-75

SVP100

SVP125

SVP150

Maksymalny
nacisk

ton

1

2

3

5

Szerokość
szczęk

mm

80

100

125

150

Wysokość
szczęk

mm

24

29

29

34

Maks.
wysokość
prześwitu
materiału

mm

tak

Wymiar tłoku
prasy

mm

25 x 25

32 x 32

38 x 38

50 x 50

15

20

Długość tłoka

mm

245

345

460

645

75

75

95

Szerokość
rowka w
podstawie

mm

40

53

60

100

110

120

173

175

268 x 128

432 x
170

455 x 200

550

650

775

880

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

nie

nie

tak

tak

150

485

650

Masa

kg

130

Wymiary (d x
sz x w)

mm

1 085 x 588
x 460

Cena

56

SPB-550/400

B-1316B
/400

6650,00 zł

1 400 x 600 x 1 540 x 730 1 815 x 590
1 150
x 1 150
x 1 190
9380,00 zł

16 800,00 zł

27 600,00 zł

Rozmiar
podstawy
Masa

mm
kg

Cena

278,00 zł

140

215

320

450

Rozwarcie
szczęk

mm

55

87

100

128

Wysokość
ścisku

mm

50

55

60

65

Rozstaw
rowków

mm

100

130

147

170

Rowek

mm

13

13

15

15

650 x
280

Masa

kg

2

3,2

4,5

6

Cena

48,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

105,00 zł

15

34

58

154

250,00 zł

580,00 zł

960,00 zł

2530,00 zł

VH-50/9

Głowica wytaczająca
nastawna z zestawem
noży VH-50/9

Dane techniczne:
• Możliwość zamocowania noży: 2 x pionowo,
1 x poziomo
• Odczyt: 0,01 mm
• Średnica wytaczania: 10 - 125 mm
• Średnica głowicy: 50 mm
• Ilość noży w zestawie: 9 szt.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

Ceny nie zawierą transportu.

Zakres obrotów
Ilość stopni
obrotów
Przekładnia
obrotów
Odległość od
imaka noż. do
osi tokarki
Maks. posuw
suportu nożowego
Maks. posuw
poprzecznego
sup.
Maks. posuw
podłużnego
suportu
Nastawny
posuw
poprzeczny
Przekładnia
zębata w kąpieli
olejowej
Dostawa z
podstawą
Odczyt cyfrowy
osi X, Y, Z w
standardzie

J.

J.

Zdjęcie: model E-1516BVL/400
(zmiana obrotów wariatorem)

Parametr /
Indeks

Parametr
/ Indeks

K&S

Agregaty benzynowe/LPG
Parametr / Indeks

KS 3000

KS 3000E

KS 3000G

KS 7000

KS 7000E

KS
7000E G

KS 7000E
ATS

KS 7000E-3

KS 7000E ATS-3

KS 10000E
ATS

KS 10000E

KS
10000E-3

KS 10000E
ATS-3

Moc maksymalna

3 kW

3 kW

3 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

8 kW

8 kW

8 kW

8 kW

Moc nominalna

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

5 kW

5 kW

5 kW

5 kW

5 kW

5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

18 KM
ręczne/
electro
benzyna
PB 95
KS 440,
4–suw
1 х 16 А; 1 x
32 А

18 KM
ręczne/electro/auto
benzyna
PB 95
KS 440,
4–suw
1 х 16 А; 1 x
32 А

18 KM
ręczne/
electro
benzyna
PB 95
KS 440,
4–suw
1 х 16 А; 1 x
16 А (3 p)

18 KM
ręczne/electro/auto
benzyna
PB 95
KS 440,
4–suw
1 х 16 А; 1 x
16 А (3 p)

Moc silnika

7 KM

7 KM

7 KM

13 KM

Uruchomienie

ręczne

ręczne/electro

ręczne

ręczne

benzyna PB 95

benzyna PB 95/LPG

KS 210, 4–suw

KS 210, 4–suw

2 х 16 А

2 х 16 А

Paliwo
Model silnika

benzyna
PB 95
KS 210,
4–suw

benzyna
PB 95
KS 390,
4–suw
1 х 16
А/32 А

13 KM
13 KM
13 KM
ręczne/
ręczne/elecręczne/electro
electro
tro/auto
benzyna
benzyna PB
benzyna
PB 95
95/LPG
PB 95
KS 390,
KS 390,
KS 390, 4–suw
4–suw
4–suw
1 х 16 А; 1 x
1 х 16 А; 1
1 х 16 А; 1 x
32 А
x 32 А
32 А

13 KM

13 KM

ręczne/electro

ręczne/electro/auto

benzyna PB 95

benzyna PB 95

KS 390, 4–suw

KS 390, 4–suw

1 х 16 А; 1 x 16
А (3 p)

1 х 16 А; 1 x 16
А (3 p)

Gniazdka

2 х 16 А

Pojemność zbiornika
paliwa
Pojemność zbiornika
oleju
Czas pracy bez tankowania przy 50%

15 l

15 l

15 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

25 l

0,6 l

0,6 l

0,6 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,1 l

1,2 l

1,2 l

1,2 l

1,2 l
15 godzin

15 godzin

15 godzin

15 godzin

17 godzin

17 godzin

17 godzin

17 godzin

17 godzin

17 godzin

15 godzin

15 godzin

15 godzin

Waga

41,5 kg

45,5 kg

42 kg

72 kg

74 kg

76 kg

76 kg

77 kg

77 kg

92kg

93 kg

94 kg

94 kg

Napięcie

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V/400 (AVR)

230 V/400 (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V/400
(AVR)

230 V/400
(AVR)

Częstotliwość

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Cena

1320,00 zł

1600,00 zł

1685,00 zł

2633,33 zł

2900,00 zł

3250,00 zł

3250,00 zł

3250,00 zł

3510,00 zł

3510,00 zł

3780,00 zł

3780,00zł

4130,00 zł

230 V (AVR) 230 V (AVR)

Zestaw transportowy KS 200

97,00 zł

KOLKAKS200

• Koła, uchwyt transportowy, zestaw montażowy, nóżki podporowe
• Pasuje do wszystkich modyfikacji agregatów KS 7000, KS 9000, KS 10000

Agregaty diesel
Parametr / Indeks

KS 6000D

KS 6000DE

KS 8000DE ATSR

KS 8000DE
ATSR+ATS

KS 8000DE-3

KS 9000HDE-1/3

Moc maksymalna

5,5 kW

5,5 kW

6,5 kW

6,5 kW

6,5 kW

230V: 5,5kW / 400V: 6,8kW

Moc nominalna

5,0 kW

5,0 kW

6,0 kW

6,0 kW

6,0 kW

230V: 5,0kW / 400V: 6,2kW

Moc silnika

10 KM

10 KM

11 KM

11 KM

Uruchomienie

ręczne

ręczne/electro

ręczne/electro

ręczne/electro

Paliwo

diesel

diesel

diesel

11 KM
ręczne/electro/
auto
diesel

Model silnika

KS 410D

KS 410D

KS 460D

KS 460D

Gniazdka

2 x 16 A

1 x 16 A / 1 x 32 A

1 x 16 A / 1 x 32 A

1 x 16 A / 1 x 32 A

15 l

15 l

15 l

15 l

Pojemność zbiornika
paliwa
Pojemność zbiornika
oleju
Czas pracy bez tankowania przy 50%

KS 9000HDE-1/3
ATSR

KS 9000HDE-1/3
ATSR+ATS

12 KM

230V: 5,5kW / 400V:
6,8kW
230V: 5,0kW / 400V:
6,2kW
12 KM

230V: 5,5kW / 400V:
6,8kW
230V: 5,0kW / 400V:
6,2kW
12 KM

ręczne/electro

ręczne/electro

ręczne/electro/auto

diesel

diesel

diesel

diesel

KS 460D
1 x 16 A / 1 x 16
A (3f)

KS 500HD

KS 500HD

KS 500HD

1 x 32 A / 1 x 16 A (3f)

1 x 32 A / 1 x 16 A (3f)

1 x 32 A / 1 x 16 A (3f)

15 l

15 l

15 l

15 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

1,65 l

12 godzin

12 godzin

12 godzin

12 godzin

12 godzin

12 godzin

12 godzin

12 godzin

Waga

90 kg

103 kg

106,5 kg

106,5 kg

106,5 kg

114 kg

114 kg

114 kg

Napięcie

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V (AVR)

230 V / 400 V

230 V / 400 V

230 V / 400 V

230 V / 400 V

Częstotliwość

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Akumulator

-

20 Ah

20 Ah

20 Ah

20 Ah

32 Ah

32 Ah

32 Ah

Wejście ATS

-

-

TAK

TAK

-

-

Tak

Tak

Podgrzewacz paliwa

-

-

-

-

-

-

Tak

Tak

Cena

2930,00 zł

3450,00 zł

3960,00 zł

4350,00 zł

3980,00 zł

5170,00 zł

5450,00 zł

5840,00 zł

Zestaw transportowy KS 6-9 KIT

97,00 zł

KOLKAKS6-9

Zestaw transportowy KS 9HD KIT

150,00 zł

KOLKAKS-9HD

• Koła 4 szt., zestaw montażowy		
• Pasuje do wszystkich modyfikacji agregatów KS 6000, KS 8000, KS 9000		

• Koła 2 szt., uchwyt transportowy, zestaw montażowy, nóżki podporowe 2 szt.		
• Pasuje do wszystkich modyfikacji agregatów dieslowskich serii HD (Heavy Duty)

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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TECHWAR

TQ0002 / TQ0003

rata od 226,07 zł

7000,00 zł

Podnośnik
2-kolumnowy
3,5 t
automatyczny**

TQ0001

rata 194,46 zł

Dane techniczne:
• Maks. udźwig: 3500 kg
• Wysokość
podnoszenia: 1900 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
• Ramiona przednie 3-sekcyjne 560-830mm
• Ramiona tylne 3-sekcyjne 876-1890mm
• Zasilanie: 400 V lub 230 V
• Szerokość między kolumnami: 2815 mm
• Szerokość całkowita: 3385 mm
• Wysokość całkowita: 2884 mm

9700,00 zł

Podnośnik
nożycowy
podposadzkowy 3 t**

Dane techniczne:
• Max udźwig: 4000 kg
• Wysokość całkowita
TQ0002: 4000 mm
• Wysokość całkowita
TQ0003: 4500 mm
• Ramiona przednie 2 sekcyjne 590-860 mm
• Ramiona tylne 3 sekcyjne 876-1890 mm
• Wysokość podnoszenia: 1900 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
• Zasilanie: 400 V
• Szerokość między kolumnami: 2815 mm
• Szerokość całkowita: 3385 mm

Podnośnik
2-kolumnowy 4 t
automatyczny
na ramie**

TC0001

rata 223,28 zł

Dane techniczne:
• Maks. udźwig: 4000 kg
• Wysokość podnoszenia:
1920 mm
• Wysokość
po opuszczeniu: 100 mm
• Ramiona przednie 3-sekcyjne
600-1100 mm
• Ramiona tylne 2-sekcyjne 840-1330 mm
• Zasilanie: 400 V
• Szerokość między kolumnami: 2815 mm
• Szerokość całkowita: 3385 mm
• Wysokość całkowita: 4050 mm

6000,00 zł
13 000,00 zł

TP0023

rata 166,68 zł

TQ0006

rata od 362,83 zł

TQ0005

Podnośnik pneumatyczny
płytowy 2 t*

rata 270,73 zł

Dane techniczne:
• Maks. udźwig: 3000 kg
• Wysokość podnoszenia: 1790 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 0 mm
• Zagłębienie w posadzce: 270 mm
• Szerokość platform: 480 mm
• Długość platform: 1500 mm
• Odległość między platformami: 870 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Czas opuszczania: 20 s
• 24 V system sterujący
• 24 V wyłącznik krańcowy
• Zasilanie pneumatyczne: 8 bar
• Moc silnika: 2,2 kW
• Zasilanie: 400 V

800,00 zł

Podnośnik
2-kolumnowy 4 t
automatyczny
z łączeniem
górnym **

8000,00 zł

TT0008

Podnośnik nożycowy
naposadzkowy 3 t**
Dane techniczne:
• Maks. udźwig: 3000 kg
• Wysokość podnoszenia: 2000 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 100 mm
• Szerokość platform: 620 mm
• Długość platform: 1473/2073 mm
• Odległość między platformami: 800 mm
• Czas podnoszenia: 50 s
• Czas opuszczania: 20 s
• 24 V system sterujący
• 24 V wyłącznik krańcowy
• Zasilanie pneumatyczne: 8 bar
• Moc silnika: 2.2 kW
• Zasilanie: 400 V

650,00 zł

TP0034

850,00 zł

TP0035

Dane techniczne:
• Maks. udźwig: 2000 kg
• Wysokość podnoszenia: 500 mm
• Wysokość po opuszczeniu: 110 mm
• Wymiary płyty: 2000 x 1260 x 110 mm
• Ciśnienie robocze: 0,7 (MPa) 7 bar
• Temperatura pracy: od -0,4oC do +40oC
• Waga: 530 kg

2400,00 zł

TP0008

2900,00 zł

TP0009

3300,00 zł

TP0010

Prasy hydrauliczne
20 t, 25 t, 30 t*
Żuraw warsztatowy
składany 2 t
Dane techniczne:
• Maks. obciążenie: 2000 kg
• Wysokość podnoszenia: 2500 mm
• Ręczna pompa hydrauliczna
• Wymiary w stanie złożonym 550 x 600 mm
• W komplecie łańcuch z hakiem
• Waga 82 kg
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Podnośniki pneumatyczne
poduszkowe 2 t/3,5 t
Dane techniczne:
• Podnośnik z wbudowanym teleskopem
stabilizacyjnym
• Udźwig TP0034–2000 kg
• Udźwig TP0035–3500 kg
• Zakres pracy TP0034 – 145–365 mm
• Zakres pracy TP0035 – 125–475 mm
• Ciśnienie robocze: 8 bar

Dane techniczne:
• Dźwignik hydrauliczny 20 t/25 t/30 t
• Solidna czterosłupowa konstrukcja
• Wymienne tuleje oraz pryzmy w komplecie
• Przesuwna głowica siłownika
• Wymiary: 1720 x 700 x 200 mm
• Szerokość prześwitu: 540 mm
• Wysokość prześwitu: 1500 mm
• 10 poziomów ustawienia stołu
• Skok tłoka 150 mm
• Manometr glicerynowy
• Napęd ręczny bądź nożny
• Dwustopniowa pompa: szybka i wolna

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Należy doliczyć transport, ** Należy doliczyć transport i montaż.

8100,00 zł / 8600,00 zł

7500,00 zł

TH0006

rata 113,48 zł

TH0014

rata 141,85 zł

Dane techniczne:
• Dźwignik hydrauliczny 75 t
• Solidna czterosłupowa konstrukcja spawana
• Ręczna podwójna pompa hydrauliczna
• Nożny napęd pneumatyczny
• Głowica siłownika przesuwana na łożyskach
• Wymiary: 1940 x 1450 x 800 mm
• Szerokość prześwitu: 880 mm
• Wysokość prześwitu: 800 mm
• 10 poziomów ustawienia stołu
• Skok tłoka 250 mm
• Manometr glicerynowy
• Waga 475 kg

1350,00 zł

TH0012

Rozpieraki 20 t
zestaw

Dane techniczne:
• Hydrauliczna pompa
o pojemności 600 ml
• Siłownik 10 t
• Wysuw siłownika: 152 mm
• Rozpieracz hydrauliczny
• 3 przedłużki 114–530 mm
• Adapter Y
• Adapter okrągły kauczukowy
• Adapter kwadratowy
• Waga 38 kg

Dane techniczne:
• Hydrauliczna pompa
o pojemności 700 ml
• Siłownik 20 t
• Wysuw siłownika: 128 mm
• 3 przedłużki 70 mm
• Przedłużka 130 mm
• Przedłużka 250 mm
• Przedłużka 510 mm
• Przedłużka 700 mm
• 3 złączki przedłużek
• Waga 65 kg – dwie metalowe walizki

TP0040

1300,00 zł / 1500,00 zł

Podnośnik kanałowy 4 t*
Dane techniczne:
• Maksymalny udźwig 4000 kg
• Dwustopniowa pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Szerokość kanału dowolna
• Waga 90 kg
• Trawers - opcja dodatkowa w cenie 300,00 zł

TZ0004

Prasa hydrauliczna*

TH0011

Rozpieraki
10 t, zestaw

www.gordon.com.pl

Ściągacz sprężyn
stacjonarny

1950,00 zł

Dane techniczne:
• Dźwignik hydrauliczny 50 t
• Solidna czterosłupowa konstrukcja spawana
• Ręczna pompa
hydrauliczna
• Nożny napęd
pneumatyczny
• Głowica siłownika przesuwana
na łożyskach
• Wymiary: 1920 x 1390 x 1090 mm
• Szerokość prześwitu: 730 mm
• Wysokość prześwitu: 1280 mm
• 10 poziomów ustawienia stołu
• Skok tłoka 200 mm
• Manometr glicerynowy
• Waga 345 kg

1800,00 zł

TH0007

Dane techniczne:
• Ścisk siłownika: 1000 kg
• Rozmiar obsługiwanych sprężyn:
102–254 mm
• Zakres pracy ściągacza 0–330 mm
• Wzmocniona konstrukcja mocowania sprężyny
• Nożna pompa hydrauliczna
• Wymiary podstawy
360 x 500 mm

Prasa
hydrauliczna*

570,00 zł

450,00 zł

TECHWAR

* Należy doliczyć transport.

6000,00 zł

Stół warsztatowy
z nadstawką
Dane techniczne:
• Długość 1500 mm
• Szerokość 750 mm
• Wysokość całkowita 1420 mm
• Wysokość blatu 810 mm
• Maksymalne obciążenie 1500 kg
• Kpl. zawiesi na narzędzia
• Szafka 6 szuflad zamykana na kluczyk
• Blat olejoodporny
• Waga 130 kg

450,00 zł

TT0011

Piaskarka 90 l
Dane techniczne:
• Pojemność zbiornika 90 l
• Ciśnienie robocze 8–10 bar
• Wymiary 580 x 480 x 350 mm
• Komplet dysz do piaskowania
w zestawie

TP0001 / TP0002

650,00 zł

TH0019

Podnośnik kanałowy
2,5 t / 5 t

Podnośnik niskoprofilowy

Dane techniczne:
• Maksymalny udźwig 2500 kg lub 5000 kg
• Wysokość podnoszenia 310 mm
• Wykręcana śruba 100 mm
• Szerokość kanału do 1000 mm
• Dodatkowe wyposażenie: trawers 300 zł netto

Dane techniczne:
• Udźwig 3250 kg
• Wysokość minimalna 90 mm
• Wysokość maksymalna 520 mm
• Długość 720 mm
• Podwójna pompa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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NUSSBAUM / GIULIANO

rata 401,91 zł

Podnośnik
Nussbaum
HL 2.30 NT
3000,00 zł

VT56 OBDII

rata 56,74 zł

ATEQ
urządzenie
do obsługi TPMS

Urządzenie do profesjonalnej obsługi
czujników ciśnienia w kołach (TPMS).
Dane techniczne:
• Sprawdza wszystkie rodzaje czujników kół
• Posiada procedury wczytywania czujników
do samochodu - OBDII i MANUAL
• Kopiuje i programuje czujniki firm: T-Pro,
Alligator, Huf, Schrader, REDI
• Proste i intuicyjne menu w języku polskim

12 700,00 zł

SPRINTER MOBIL

rata 354,46 zł

11 500,00 zł

Podnośnik Nussbaum
Sprinter
Dane techniczne:
• Udźwig (kg) 3000
• Czas podnoszenia około (sec.) 11
• Wysokość podnoszenia (mm) 980
• Wysokość platform (mm) 115
• Długość platform zakres (mm) 1400-2080
• Szerokość platform (mm) 450

12 900,00 zł

Montażownica
Giuliano
S 226 PRO

S 226 PRO

rata 245,31 zł

Automatyczna montażownica z uchylną
wieżą i podwójnym ramieniem
roboczym,
wyposażona
w podwójne
ramię robocze
HP2 (standard)
- nadaje się do obsługi opon niskoprofilowych i typu Run Flat.
Dane techniczne:
• Zakres pracy: od 10 do 24 cali
• 2 biegi obrotu stołu w pedale
• Maks. średnica koła: 1 100 mm
• Maks. szer. koła: 390 mm
• Siła zbijaka: 30 800 N
• Waga: 310 kg

HL 2.30 K

rata 320,97 zł

Podnośnik
Nussbaum
HL 2.30 K

Podnośnik hydrauliczny. Automatyczna
synchronizacja, brak
lin stalowych; brak łańcuchów; brak stałej poprzeczki górnej;
regulowane asymetryczne ramiona.
Dane techniczne:
• Udźwig (kg) 3000
• Wys. podnoszenia (mm) 1990
• Wys. całkowita (mm) 4017
• Szer. przejazdu (mm) 2395
• Odstęp między kolumnami (mm) 2630
• Długie ramiona (mm) 940-1495
• Krótkie ramiona (mm) 595-800

64 800,00 zł
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HL 2.30 NT

UNILIFT 3500 NT PLUS AMS

Podnośnik
Nussbaum
Uni Lift
3500 NT

rata 1808,58 zł

Podnośnik nożycowy w technologii HyperFlow. Perfekcyjne wypoziomowanie
dla GEOMETRII KÓŁ.
Dane techniczne:
• Udźwig 3500 kg
• Wysokość podnoszenia (mm) 1970
• Długość platform (mm) 4500
• Łączna długość (mm) 6155
• Szerokość platform (mm) 635
• Wysokość przy opuszczeniu 245
• Łączna szerokość (mm) 2120
• Czas podnoszenia (s) 35
• Długość platform podnośnika
podprogowego (mm) 1485 -1945
• Wysokość podnośnika
podprogowego (mm) 580

17 800,00 zł

Wyważarka
Giuliano S 840

S840

rata 338,48 zł

Dane techniczne:
• Wyposażona w uchwyt
pneumatyczny
• Automatyczny pomiar
odległości i średnicy
• Automatyczny pomiar szerokości koła
• Szafka z boku wyważarki
• Maks. waga koła: 75 kg
• Cykl wyważania: 4,7 sek. z 15 kg kołem
• Szybkość obracania <100 rpm
• Tolerancja 0,5 g

Podnośnik
hydrauliczny
z asymetrycznymi
ramionami
Dane techniczne:
• Udźwig (kg) 3000
• Czas podnoszenia/opuszczania 20/14 sek
• Wysokość podnoszenia (mm) 1995
• Min. wysokość (mm) 95-140
• Wysokość do poprzeczki (mm) 3952
• Wysokość całkowita (mm) 4022
• Wysokość z poprzeczką (mm) 4104
• Szerokość przejazdu (mm) 2213-2413
• Długie ramiona (mm) 940-1495
• Krótkie ramiona (mm) 590-900

19 800,00 zł

JUMBO LIFT 3200 NT

Podnośnik
Nussbaum
Jumbo Lift
3200 NT

rata 552,62 zł

Podwójnie nożycowy
podnośnik w technologii HyperFlow.
Dane techniczne:
• Udźwig 3200 kg
• Wysokość podnoszenia (mm) 2000
• Długość platform stałych (mm) 1460
• Długość platform najazdowych (mm) 300
• Łączna długość (mm) 2060
• Szerokość platform (mm) 610
• Wysokość całkowita w pozycji dolnej (mm) 105
• Łączna szerokość (mm) 2020
• Czas podnoszenia (s) 35

15 400,00 zł

S 228 PRO

rata 292,85 zł

Montażownica
Giuliano
S 228 PRO
Montażownica
superautomatyczna
do kół
samochodów
osobowych
i dostawczych.
Dane
techniczne:
• Superautomat
wyposażony
w przystawkę HP2 do kół o niskim
profilu oraz Run Flat
• Zakres pracy: od 10 do 28 cali
• Maks. średnica koła: 1100 mm
• Maks. szer. koła: 415 mm
• 2 biegi obrotu stołu w pedale
• Siła zbijaka: 30 800 N
• Waga: 360 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

Ceny nie zawierają transportu oraz montażu.

14 400,00 zł

1599,00 zł

AODE290E

Nasadki
12-kątne
Vario-Plus
1/2”
769,00 zł

A-IR6212

Dane techniczne:
• Przeznaczony do śrub typu: 4,6 i 12-kątnych metrycznych, calowych, torx oraz xzn.
• Rozmiary: 8-32; (5/16; 11/32; 3/8 ; 7/16;
15/32; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 3/42; 25/32;
13/16; 7/8; 15/16; 1-1/16; 1-3/16; 1-1/4)

Klucz
udarowy
1/2”

Zlewarko-wysysarka

Dane techniczne:
• 1486 Nm
• Kompozyt, mechanizm
„TWIN HAMMER”
• Waga: 1,99 kg

790,00 zł

Dane techniczne:
• BMW / MINI, N47 / N57
• BMW 1, 3 i 5 Serie X1, X3, X5
(2007-2015) OEM
• Kody silnika: 118750, 118790 –
(791,792 i 793)

A-SD850

Klucz
udarowy
1/2”

Szlifierka
oscylacyjna CV
A-BTT3UPG

Tester napięcia
akumulatora
z funkcją
drukowania

Dane techniczne:
• 70-350Nm

Ściągacz
dwuramienny
do łożysk
Dane techniczne:
• 19 - 35 mm z blokadą

www.gordon.com.pl

Klucz
zapadkowy 1/2”
Dane techniczne:
• 108 Nm
• Waga: 1,20 kg

ASTA3607

Wózek narzędziowy Asta

355,00 zł

A-REEL53

Zwijacz z wężem
do sprężonego
powietrza i wody

690,00 zł

Zestaw
do zarabiania
przewodów
hamulcowych

Dane techniczne:
• 7 szuflad
• Centralny zamek
• 4 odbojniki zapobiegające obiciu
• Aluminiowy blat
• Uchwyt i dodatkowe pojemniki
• Koła z blokadami
• Szuflady na szynach z blokadą zapobiegającą przypadkowemu otwieraniu.
• Szer. 995 mm, gł. 475 mm, wys. 985 mm
• Waga 75 kg.

388,00 zł

Dane techniczne:
• 3/8’’x15M PCV
A-A1935

A-0734B

A-TRA75UPG

Dane techniczne:
• ADAPTERY 13 szt.
• Pojemność zbiornika: 7,5 l
• Lepkość oleju: SAE 140

Klucz dynamometryczny

311,00 zł

2380,00 zł

Pompa do oleju
automatycznych
skrzyni biegów

A-TW350

Dane techniczne:
• Pojemność
zbiornika 90 l
• Komplet sond
Venturiego 6 szt.

Dane techniczne:
• Oscylacja: 5 mm
• Tarcza: 150 mm
• Obroty: 10 000 obr./min

670,00 zł

Dane techniczne:
• Napięcie: 12 V
• Normy pomiarów:
DIN, EN, IEC, SAE i CA (MCA)
• Wyświetlacz, drukarka. Menu
w j. polskim

79,00 zł

A-5136C

680,00 zł

Dane techniczne:
• 850 Nm
• Mechanizm udarowy
„TWIN HAMMER”
• Waga: 1,35 kg

444,00 zł

A-BMW2030UPG

Blokada
rozrządu

550,00 zł

899,00 zł

ASTA

A-SUNI19

132,00 zł

A-ROG103

A-PBR10

Ściągacz hydrauliczny 10 t
Dane techniczne:
• Siła ściągania/ rozpierania: 10 t
• Długość: 585-715 mm
• Skok: 130 mm
• Średnica tłoka: 33 mm
• Rozwartość ucha zaczepu: 13 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BETA

3299,00 zł*

Wózek narzędziowy

146 narzędzi - 2400S7/C17
Dane techniczne:
• Nasadki sześciokątne ¼” 4-14mm
• Nasadki sześciokątne długie ¼” 7, 8, 10, 13 mm
• Pokrętła z grzechotką, typu T i wkrętakowe
• Przegub i 2 przedłużacze 50 i 100 mm
• Adapter 1/4" do końcówek wkrętakowych
• Nasadki sześciokątne 1/2” 10-32 mm
• Nasadki sześciokątne długie 1/2” 10-13, 17, 19 mm
• Pokrętła z grzechotką, typu T
• Przegub i 2 przedłużacze 125 i 225 mm
• Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm
• Klucze imbusowe 1,5 –10 mm
• Punktak, przecinak i wycinak ślusarski

925,00 zł*

1927P

2400S7

• Szczypce do pierścieni zabezpieczenie
zewnętrzne i wewnętrzne
• Szczypce nastawne, tnące boczne, uniwersalne, półokrągłe
• Młotek ślusarski i z końcówkami z tworzywa.
• Wkrętaki płaskie 2,5x50-6,5x150
• Wkrętaki Phillips PH0-PH3
• Wkrętaki TORX T6-T20
• Zestaw końcówek wkrętakowych
• Dostępne kolory:
2400S7/C17O pomarańczowy
2400S7/C17G szary
2400S7/C17R czerwony

rata 95,95 zł

580,00 zł*

1927XM

Klucz
pneumatyczny
udarowy 1927P

Klucz
pneumatyczny
udarowy 1927XM

Dane techniczne:
• 1/2”
• Maks. moment obrotowy 1750 Nm
• Zużycie powietrza średnie 290 l / min
• Waga 2 kg

Dane techniczne:
• 1/2”;
• Maks. moment obrotowy 770 Nm
• Zużycie powietrza średnie 122 l / min
• Waga 1,3 kg

2470,00 zł*

1930LA

368,00 zł*

Dane techniczne:
• Długość wrzeciona 203 mm
• Maks. moment obrotowy 2445 Nm
• Zużycie powietrza średnie 460 l / min
• Waga 10,6 kg

od 77,00 zł*

606/30

1488L

Klucz łańcuchowy
do filtrów olejowych
Ø 60- 110 mm

455,00 zł*

606/6

Klucz dynamometryczny
klikowy z grzechotką

Klucz dynamometryczny
klikowy z grzechotką

Dane techniczne:
• 60-330 Nm; 40-250 lb/ft
• 1/2”; L 560 mm

Dane techniczne:
• 8-60 Nm; 6-44 lb/ft
• 3/8’; L 305 mm

677/70

Klucz dynamometryczny
łamany z grzechotką

Dane techniczne:
• 677/100 -300-1000 Nm
• 200-750 lb/ft
• 3/4”; L 1470 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* cena ważna do 31-12-2017 lub do wyczerpania zapasu

Klucz paskowy
do filtrów olejowych

62

Dane techniczne:
• Rozmiary 17 -19 -21 mm
• Nakładki chronią felgi ALU
przed uszkodzeniem

1490/2

1860,00 zł*

Ø maks. 160 mm

Komplet
nasadek
udarowych
z nakładkami
polimerowymi

od 215,00 zł*

Dane techniczne:
• Wlot/wylot powietrza
1/2” GAS BSPT
• Przepływ powietrza maks. 2500 l/min
• Ciśnienie robocze 0,5 - 8,5 bar
• Filtr 7 mikrometrów
• Zbiorniki kondensat 60CC, olej 90 cc

578,00 zł*

72OLC C3

1919F/1/2

Zespół
uzdatniania
powietrza
Klucz pneumatyczny
udarowy 1930 LA,
z długim wrzecionem

89,00 zł*

2400/C24S7O

BETA

1700,00 zł*

Wózek narzędziowy
2400/C24S7

Dane techniczne:
• Wózek narzędziowy pusty.
• Cechy charakterystyczne: siedem szuflad
(588x367mm) prowadnice kulkowe
• 5 szuflad o wysokości 70 mm
• 1 szuflada o wysokości 140 mm; 1 szuflada
o wysokości 210mm
• Koła o średnicy 125 mm, 2 stałe, 2 skrętne
(jedno z hamulcem)
• Zamek centralny z przodu
• Boczna półka na butelki
• Maksymalne obciążenie statyczne 800 kg
• 2400/C24S7O pomarańczowy
• 2400/C24S7G szary
• 2400/C24S7R czerwony

29,50 zł*

100060K0

89,00 zł*

10106000

14,00 zł*

Czapki z daszkiem

Znaczniki
stalowe,
wysokość
czcionki 6 mm

• Ostrzegawcze
o intensywnej
widzialności
• 100% poliester
• EN 340 • CE
• Kolory: pomarańczowy, żóty

Dane techniczne:
• Czcionki cyfrowe 0-9 - 9 sztuk
• Czcionki literowe A-Z + & - 27 sztuk

134,50 zł*

77,00 zł*

Wodoodporne
Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa
EN 20345 S3 RS SRC CE
Rozmiary 35-48
Z systemem szybkiego zdejmowania

124,50 zł*

* cena ważna do 31-12-2017 lub do wyczerpania zapasu

1838SN

Dane techniczne:
• Dwie diody LED - czołowa 150 Lm, poprzeczna 250 LED

O intensywnej widzialności
100% akryl
EN 340
CE
Kolory: pomarańczowy, żóty

145,00 zł*

VWJK261

Kurtki robocze
wodoodporne z poszewką
VWTC17

Spodnie robocze
do pasa

Latarka
inspekcyjna Basic

www.gordon.com.pl

VWTC06-B.N

75,00 zł*

Wodoodporne,
Stalowy podnosek
Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa;
EN 20345 S3 RS SRC CE
Rozmiary 35-48

259,00 zł*

VW21503

Czapki
ostrzegawcze
•
•
•
•
•

• Do pasa granatowe
o zwiększonej widzialności
• PN-EN 471 klasa 2-2
• CE
• wstawki fluorescencyjne
i taśma odblaskowa
• Materiał T/C 280 g/m2
• Rozmiary S-3XL
• Kolory: pomarańczowy, żóty

7220PE

Obuwie
bezpieczne
skórzane
•
•
•
•
•

8,00 zł*

Kurtki robocze
cienkie
do pasa

7221PE

Obuwie
bezpieczne
skórzane
•
•
•
•
•

VWOT229

• Do pasa granatowe
o zwiększonej widzialności
• PN-EN 471 klasa 1-2; CE
• Wstawki fluorescencyjne
i taśma odblaskowa
• Materiał T/C 280 g/m2
• Rozmiary S-3XL
• Kolory: pomarańczowy, żóty

•
•
•
•

Wymiary 280 x 62 x 41 mm
Czas pracy do 3 godzin
Czas ładowania 4 godziny
Ładowanie z ładowarki poprzez kabel USB
w zestawie

•
•
•
•
•
•
•

Poliester 300D
EN ISO 20471:2013
PN-EN 343 klasa 3-1
CE
Taśma odblaskowa
Rozmiary S-3XL
Kolory: pomarańczowy, żóty

109,00 zł*

7622G

Kurtki
polarowe
•
•
•
•

Grafitowo-czarne
Materiał 280 g/m2
Rozmiary XS-3XL

Dwie kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamek
• Kieszeń na ramieniu zapinana na
zamek.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BAHCO

170,00 zł

BE-9881TB

Zestaw
wkrętaków
do pobijania,
6 sztuk
95,00 zł

B219.005

Zestaw
5 wkrętaków
BahcoFit
Dane techniczne:
• Płaskie + krzyżakowe
Ph1 i Ph2
• Wygoda użytkowania
dzięki dwukomponentowej
rękojeści wykonanej w ponad 75% z gumy
• Pewny chwyt dzięki pionowym żłobieniom
antypoślizgowym na rękojeści
• Łatwa identyfikacja rozmiaru i rodzaju
śruby dzięki oznaczeniom na rękojeści
• Trzon z wysokojakościowej stali stopowej
z czarną końcówką
• Zintegrowany otwór do zawieszania

320,00 zł

Zestaw nasadek
1/2” i 1/4”
108 elementów

Dane techniczne:
• Ergonomiczna konstrukcja
zapewniająca maksymalny
komfort użycia przy minimalnym wysiłku
• Wygodna rękojeść zapewniająca pewny chwyt
• Chromowana stal stopowa wysokiej jakości,
w całości hartowana
• Łatwa identyfikacja końcówki dzięki kolorowemu oznaczeniu na rękojeści
• Płaska powierzchnia na rękojeści zapobiegająca toczeniu się

460,00 zł

S108

960,00 zł

BE5049

Dane techniczne:
• Zestaw nasadek 1/4” i 1/2”
oraz kluczy płasko-oczkowych
• Wysokiej jakości stal stopowa
• Wykończenie matowe
• ISO 1174/DIN 3120

S81MIX

960,00 zł

Zestaw narzędzi
i nasadek 1/2” i 1/4”
81 elementów
Dane techniczne:
• Zestaw narzędzi: szczypiec,
bitów i nasadek 1/2” i 1/4”
• Wysokiej jakości stal stopowa
• Wykończenie: matowe
• ISO 1174/DIN 3120

960,00 zł

BE6217

SLX17

Zestaw nasadek
3/4” 17 elementów
Kompletny zestaw
nasadek i różnych
bitów dedykowany
dla motoryzacji
Dane techniczne:
• Całość zawiera
49 elementów różnorodnych końcówek
w różnych rozmiarach: imbus / Torx / XZN

Zestaw nasadek
do korków olejowych, 17 szt.

470,00 zł

Dane techniczne:
• Rozkładana w 3 pozycjach
• Niska leżanka: 135 mm
• Udźwig: 135 kg
• 3 pozycje robocze

64

BE-9770i

Zestaw długich
kluczy imbusowych
z kulką,
metrycznych, 9 szt.

BLE302

2 w 1 stołek i leżanka
warsztatowa

95,00 zł

BLE300

Dane techniczne:
• Zestaw zawiera 17 nasadek z mocowaniem
3/8” z różnymi końcówkami, dostarczany
w plastikowym pudełku

320,00 zł

Dane techniczne:
• Gniazda o profilu Dynamic Drive™
zapewniającym dłuższą żywotność
elementów mocujących
• Przycisk na grzechotce
umożliwiający szybkie
zwalnianie zacisku gniazda
• Wysokojakościowa stal stopowa
• Grzechotka 3/4" i nasadki 6-kątne: 22, 24,
27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

Stołek warsztatowy
z szufladami
Dane techniczne:
• Obciążenie: 136 kg
• 3 szuflady + dzielona tacka do przechowywania narzędzi, części etc.
• Komfortowe siedzisko obracane, wypełnione miękką gąbką
• W pełni skrętne kółka o średnicy 75 mm
i szerokości 25 mm

Dane techniczne:
• Zestaw długich kluczy
imbusowych, nierdzewnych
z kulką, metrycznych, 9 szt.
• W plastikowym klipsie
• Oznaczenie rozmiarów kluczy
na klipsie
• Rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

50,00 zł

29-B

Klucz krzyżakowy
do kół 17, 19, 21 mm
Dane techniczne:
• Wzmacniane końcówki
• Zgodny z ISO 6788/DIN 3119/UNE 16518

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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360,00 zł

7851-210A

Klucz dynamometryczny
mechaniczny
tzw. klikowy 1/2” 200 Nm
Zestaw nasadek
1/4” i 1/2” 56 elementów
Dane techniczne:
• Gniazda o profilu Dynamic Drive™ zapewniającym dłuższą żywotność elementów
mocujących 4-32 mm
• Przycisk w grzechotce umożliwiający szybkie zwalnianie zacisku gniazda
• Wysokojakościowa stal stopowa

270,00 zł

DD/S10

Dane techniczne:
• Łatwy w użyciu mechaniczny klucz dynamometryczny
• Stała głowica
• Skala metryczna

720,00 zł

BPC813

Mikro
klucz
pneumatyczny
1/2”

240,00 zł

S4RM/3T

Zestawy kluczy
grzechotkowych
4 w jednym
8-19 mm

BAHCO

S560

430,00 zł

Dane techniczne:
• Szybsze obracanie
elementów mocujących
dzięki grzechotce klucza oczkowego
z 4 rozmiarami na klucz
• Łatwiejsze użycie w ciasnych miejscach
dzięki kątowi roboczemu 5°
• Łatwa zmiana kierunku przy użyciu jednego
przełącznika
• 12-punktowy profil Dynamic Drive™ zapewniający dłuższą żywotność elementów
mocujących
• Wysokojakościowa stal stopowa
• Futerał w komplecie

740,00 zł

1470KC3

Dane techniczne:
• Aluminiowa obudowa
• Gumowa góra klucza oraz uchwyt
• Podwójny mechanizm udarowy
• Regulator mocy, zmiany kierunków
• Złącze obrotowe
• Wylot powietrza w rękojeści

900,00 zł

Długie nasadki metryczne
Dane techniczne:
• Zestaw nasadek udarowych, metrycznych,
wydłużonych, 1/2”
• Prowadzenie: 1/2” DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
• Wykończenie: oksydowanie
• W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

870,00 zł

BH1EU3000

BPC815

Kompozytowy
klucz udarowy
1/2” 1112 Nm

Wózek z 3 półkami

Dane techniczne:
• Kompozytowy klucz udarowy 1/2”
• Jeszcze mocniejszy i szybszy
• Obudowa kompozytowa
• Regulacja siły
• Regulowana jedną ręką zmiana kierunków
• Połączenie obrotowe
• Wylot powietrza w rękojeści

250,0 zł

Dane techniczne:
• Zaprojektowany i wykonany do łatwej
obsługi
• Aluminiowe profile kwadratowe
• 2 kółka skrętne

3000,00 zł

BH6FC1000

BH33000

Podnośnik 3000 kg
Dane techniczne:
• Łatwa obsługa w każdym położeniu za
pomocą dużego zaokrąglonego pedału
• Szybkie unoszenie dzięki siłownikowi dwustronnego działania ograniczającemu liczbę
wymaganych ruchów dźwignią o 50%
• Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
zapobiegający przeciążeniom oraz zawór
bezpieczeństwa zapewniający równomierne
opuszczanie
• Nylonowe kółka
• Gumowa podpora

www.gordon.com.pl

Podnośnik żuraw 1t
składany
Podpórki 3 tony - para
Dane techniczne:
• Klikowy system pozycjonowania

Dane techniczne:
• Składany, z możliwością ustawienia ramienia w różnych pozycjach
• Regulowany cylinder w dwóch zmiennych
parametrach, który zmniejsza potrzebną
liczbę pociągnięć o 50%

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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09075

88,00 zł

TOP
Zestaw
produkt
3 kluczy
CENA
płasko-oczkowych
z podwójną
grzechotką

TOP
Zestaw
produkt
12 kluczy
CENA
płasko-oczkowych
z podwójną
grzechotką

Zawartość:
• 10 mm, 13 mm, 17 mm

Zawartość:
• 8 mm - 19 mm

najlepsza

najlepsza

250,00 zł

08007A

		
363,00 zł
Zestaw 8 kluczy
płasko-oczkowych
z podwójna grzechotką
Zawartość:
• 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
15 mm, 17 mm, 19 mm

213,00 zł

09026

Zestaw
14 kluczy
płasko-oczkowych
w saszetce

214,00 zł

08006

Zestaw
10 kluczy
płasko-oczkowych
XL X-BEAM
Zawartość:
• 8 mm, 10 mm, 12 mm - 19 mm

400,00 zł

09004

Zestaw
58-częściowy
kluczy
nasadowych
3/8’’ metrycznych
Zawartość:
• 18 szt. nasadek 6-katnych::
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
• 9 szt. nasadek 6-katnych: długich:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
• 2 szt. nasadek do świec:
16, 21 mm
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09027

937,00 zł

09014

TOP
Zestaw
produkt
23 kluczy
CENA
płasko-oczkowych
w saszetce
najlepsza

Zawartość:
• 6 mm, 7mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm,
12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,
17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm,
22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm,
30 mm, 32 mm

206,00 zł

Zawartość:
• 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,17 mm,
18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

09066

333,00 zł

09002

Zestaw
38-częściowy
kluczy
nasadowych
metrycznych
1/4”
Zawartość:
• 14 szt. nasadek 6-kątnych 1/4’’:
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13,14 mm
• 18 szt. nasadek bitów 1/4’’:
płaskie 4.0, 5.5, 6.5 mm
Philips #1, #2
Pozidriv #1, #2
Torx 10, 15, 20, 25, 30, 40
Hex 3, 4.5, 6.8 mm
• 6 szt. akcesoriów:
1/4” profesjonalna
grzechotka szybkomocujaca
1/4” rękojeść wkretakowa
1/4” rękojeść przesuwna typu t
1/4” przedłużka 2’’ 4’’
1/4” przegub uniwersalny

• 24 szt. nasadek bitów:
PŁASKIE 5.5, 6.5, 8
PHILIPS #1, #2, #3
POZIDRIV #1, #2
TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40,
45, 50, 55
HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
• 5 szt. akcesoriów:
Profesjonalna grzechotka szybkomocująca
Przedłużka 3’’, 10 ‘’
Przegub uniwersalny
3-drożny adapter 1/2” F x 3/8” M

Zestaw 120 częściowy
nasadek 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’
metrycznych i calowych
z kluczami
Zawartość:
• 10 szt. nasadek 6-kątnych metrycznych
1/4’’: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 10 szt. nasadek 6-kątnych calowych 1/4’’:
5/32’’, 3/16’’, 7/32’’, 1/4’’, 9/32’’, 5/16’’, 11/32’’,
3/8’’, 7/16’’, 1/2’’
• 4 szt. nasadek 6-kątnych długich metrycznych: 8, 9, 10, 12 mm
• 7 szt. bitów 1/4’’ : wzmocnionych torx t10,
t-15, t20, t-25, t-27 t30, t30
• 11 szt. nasadek 6-kątnych metrycznych 3/8’’:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• 9 szt. nasadek 6-katnych calowych: 3/8’’, 7/16’’,
1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 11/16’’, 3/4’’, 13/16’’, 7/8’’
• 4 szt. nasadek długich metrycznych 3/8’’:
13, 14, 15, 17 mm, nasadka do świec
• 17 szt. bitów na nasadkach:
Płaskich 4, 5.5 mm
Philips #1, #2
Pozidriv #1, #2
Torx 20, 30, 40
Wzmocniony torx 45, 50, 55, 60
Hex 3, 4, 5, 6 mm
• 8 szt. nasadek e - torx 3/8’’: e8, e10, e11,
e12, e14, e16, e18, e20
• 7 szt. nasadek 6-kątnych 1/2’’ metrycznych:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 4 szt. nasadek 6-kątnych 1/2’’ calowych:
5/16’’, 1’’, 1.1/16’’, 1.1/4’’
• 4 szt. nasadek 6-kątnych udarowych 1/2’’:
17, 19, 21, 23 mm
• 23 szt. akcesoriów: profesjonalna grzechotka szybkomocująca 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’
rękojeść wkretakowa 1/4’’
przedłużka 1/4’’ 2’’
przedłużka 3/8’’, 3’’ 6’
przedłużka 1/2’’, 5’’, 10’’
przegub uniwersalny 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’
adapter bitów 1/4’’x1/4’’
klucze płasko – oczkowe 8, 9, 10, 11

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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255,00 zł

09060-6

Zestaw
24-częściowy
kluczy
nasadowych
1/2’’ metrycznych

TOP
produkt

najlepsza

CENA

Zawartość:
• 19 szt. nasadek 6-kątnych: 9-24, 27, 30, 32 mm
• 5 szt. akcesoriów:
• Profesjonalna grzechotka szybkomocujaca
• Przedłużka 5’’, 10’’
• Przegub uniwersalny
• Uchwyt typu T

5999,00 zł

Dane techniczne:
• 1.2 mm grubość ścianek korpusu
• Dwa obrotowe (z blokadą) i dwa
stałe kółka z łożyskami tocznymi
• Zamykana szafka na śrubokręty
do łatwego i wygodnego
przechowywania
• Komfortowe uchwyty PVC
umożliwiają gładkie przesuwanie
• Dopuszczalny ciężar na półkach 35 kg
• Całkowity ciężar na wózku 240 kg

Zawartość:
• Zestaw szufladowy 66 kluczy nasadowych
1/4’’ metrycznych
• Zestaw szufladowy 33 części kluczy nasadowych 3/8” metrycznych
• Zestaw szufladowy 27 części kluczy nasadowych 1/2” metrycznych
• Zestaw szufladowy 10 części kluczy płasko-oczkowych metrycznych
• Zestaw szufladowy 10 części kluczy oczkowo-giętych dwustronnych metrycznych
• Zestaw szufladowy 30 kluczy płasko-oczkowych (8-19 mm) i trzpieniowych (”l” 6-kątne
torx) metrycznych
• Zestaw szufladowy 8 części kluczy płasko-oczkowych metrycznych
• Zestaw szufladowy 19 kluczy płasko-oczkowych z podwójną grzechotką
• Zestaw szufladowy 5 części kluczy nastawnych i szczypiec
• Zestaw szufladowy 8 pilników
• Zestaw szufladowy 4 sztuk szczypiec do
pierścieni
• Zestaw szufladowy 4 sztuk szczypiec
• Zestaw szufladowy 13 wkrętaków
• Zestaw szufladowy 36 części nasadek
udarowych 3/8” i 1/2”
• Zestaw szufladowy 26 części nasadek 1/2”
metrycznych
• Wózek narzędziowy z 7 szufladami

488,00 zł

09013

Zestaw
13-częściowy
kluczy
nasadowych
1/2’’ metrycznych
na panelu

Zestaw
86-częściowy
kluczy
nasadowych
i bitów 1/4’’
i 1/2’’ metrycznych

Zawartość:
• 11 szt. nasadek 12-kątnych metrycznych:
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
• 2 szt. akcesoriów
• Profesjonalna grzechotka szybkomocujaca
• Przedłużka 5’’

Zawartość:
• 14 szt. nasadek 6-kątnych: 1/4’’ 3.5, 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• 8 szt. nasadek 6-kątnych długich: 1/4’’ 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 17 szt. bitów 1/4’’ :
płaskie 4, 5.5, 6.5 mm
Philips #1, #2
Pozidriv #1, #2
Torx 8, 10, 15, 20, 25, 30
Hex 3, 4, 5, 6 mm
• 2 szt. nasadek do świec: 1/2’’ 16, 21 mm
• 14 szt. nasadek 6-kątnych 1/2’’: 10, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 4 szt. nasadek 6-kątnych długich 1/2’’: 14,
15, 17, 19 mm
• 15 szt. bitów 5/16’’ 30l:
Płaskie 8, 10, 12 mm
Philips #3, #4
Pozidriv #3, #4
Torx 40, 45, 50, 55
Hex 8, 10, 12 ,14 mm
• 12 szt. akcesoriów:
Profesjonalna grzechotka szybkomocujaca
na 1/4’’ i 1/2’’
Rękojeść typu T 1/4’’
Przedłużka 2’’, 4’’ na 1/4’’
Przedłużka 5’’, 10’’ na 1/2’’
Przegub uniwersalny na 1/4’’ i 1/2’’
3-drożny adapter 3/8’’Fx1/2’’M
Rękojeść wkretakowa 1/4’’

rata 174,47 zł

95107-2

Wózek warsztatowy
7 szuflad
15 wkładek
299 narzędzi

www.gordon.com.pl

09525

144,00 zł

1293,00 zł

09510

Zestaw 150 kluczy
nasadowych 1/4’’
3/8’’ i 1/2’’
metrycznych
i calowych z kluczami
Zawartość:
• 10 szt. nasadek 6-kątnych metrycznych 1/4’’
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 10 szt. nasadek 6-kątnych calowych 1/4’’: 5/32’’,
3/16’’, 7/32’’, 1/4’’, 9/32’’, 5/16’’, 11/32’’, 3/8’’, 7/16’’, 1/2’’
• 6 szt. nasadek 6-kątnych długich metrycznych
1/4’’: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• 11 szt. nasadek 6-kątnych metrycznych 3/8’’:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• 9 szt. nasadek 6-kątnych calowych: 3/8’’, 3/8’’,
7/16’’, 1/2’’ ,9/16’’, 5/8’’, 11/16’’, 3/4’’, 13/16’’, 7/8’’
• 6 szt. nasadek 6-kątnych długich metrycznych 3/8’’: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
• 2 szt. nasadek 3/8’’ do świec: 16, 21 mm
• 22 szt. bitów na nasadkach 3/8’’: płaskie 4, 5.5, 6.5 mm,
Philips #1, #2, #3, Pozidriv #1, #2, #3, Torx wzmocnione 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
• 8 szt. nasadek 6-kątnych e-torx: e8, e10,
e11, e12, e14, e16, e18, e20
• 4 szt. nasadek 6-katnych udarowych 1/2’’ : 17, 19, 21, 23 mm
• 7 szt. nasadek 12-kątnych metrycznych
1/2’’: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 4 szt. nasadek 12-kątnych calowych1/2’’:
15/16’’, 1’’ ,1.1/16’’, 1.1/4’’
• 6 szt. nasadek 6-kątnych długich 1/2’’: 10,
12, 13, 14, 17, 19 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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KING TONY

87C23A-B

110,00 zł

87C24A-B

105,00 zł

Leżanka warsztatowa
z podnoszonym zagłówkiem

Leżanka
warsztatowa

Leżanka
warsztatowa

Dane techniczne:
• Waga: 5 kg
• Plastikowa
• Wymiary: 1010x475x130 mm
• Udźwig: 127 kg

Dane techniczne:
• Waga: 5,6 kg
• Wymiary: 922x425x95 mm
• Udźwig: 136 kg

430,00 zł
650,00 zł

Podnośnik hydrauliczny
3t, 1-tłokowy
Dane techniczne:
• Zakres 140 - 520 mm
• Waga: 36,5 kg

Dane techniczne:
• Długość rozpieraka: 470 mm,
• Maks. wysunięcie tłoka 150 mm,
• Waga: 31 kg
• W zestawie: pompa hydrauliczna, siłownik,
rury przedłużające, nakładki na siłownik

720,00 zł

9TY1341-02A-B

Żuraw,
wyciągarka
warsztatowa
składana, 2t

9TY1421-05A-B

Hydrauliczny
podnośnik
do skrzyni
biegów 500 kg

85,00 zł

Koziołek
3-tonowy

Dane techniczne:
• Waga: 7,4 kg
• Wymiary: 20x425x110 mm
• Udźwig: 136 kg

470,00 zł

9TY133-25A-B

Podnośnik
hydrauliczny
2,5t,
2-tłokowy
Dane techniczne:
• Zakres 75 - 515 mm
• Waga: 33,5 kg

105,00 zł

9TY137-02A-B

Podnośnik
hydrauliczny
2t
Dane techniczne:
• Zakres 135 - 330 mm
• Waga: 8,5 kg

9TY341-03A-B

155,00 zł

9TY341-06A-B

Koziołek
6-tonowy
Dane techniczne:
• Zakres 390 - 605 mm
• Waga: 9 kg
• Skok tłoka: 270 mm
• Komplet 2 sztuki

3500,00 zł

9TY521-50A-B

rata 66,20 zł

9TY621A-B

Balanser,
uchwyt regulowany
do żurawia,
680 kg
Dane techniczne:
• Waga: 5,5 kg

9TY135-100A-B

Uchwyt
montażowy
do silnika,
450 kg

Dane techniczne:
• Waga: 4,2 kg
• Skok tłoka: 180 mm
• Komplet 2 sztuki

Dane techniczne:
• Waga: 28 kg,
• Wymiary: 1100 - 1900 mm

85,00 zł

200,00 zł

Dane techniczne:
• Uchwyt
obracany o 360°,
• 4 regulowane ramiona
• Waga: 21 kg

Dane techniczne:
• Zakres podnoszenia: 25 - 2200 mm
• Wymiary: 1750 x 1040 x 1486 mm

540,00 zł

9TY132B-03A-B

9TY120-10A-B

Rozpierak
hydrauliczny,
10 ton - zestaw
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87C25A-B

125,00 zł

Prasa hydrauliczna 50 t
z manometrem
Dane techniczne:
• Zakres 0 - 890 mm
• Skok tłoka: 175 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Urządzenia
do wymiany
płynu
hamulcowego
ATE FB 30 S
3690,00 zł

Urządzenia
do wymiany
płynu
hamulcowego
ATE FB 30

03.9302-3005.4

rata 80,95 zł

Wymiana płynu hamulcowego w nowoczesnych
samochodach
z elektronicznym systemem hamulcowym wymaga
zastosowania nowoczesnych urządzeń serwisowych. Dzięki innowacyjnej technologii „elektronicznej regulacji ciśnienia” (EDR) ze zmiennymi
i zdefiniowanymi poziomami ciśnienia, nowe
urządzenie ATE FB 30 wyznacza nowe standardy wśród urządzeń do napełniania i odpowietrzania hamulców. Do napełniania, płukania
i odpowietrzania instalacji hamulcowej dostępne są trzy poziomy ciśnienia: 0,4/ 1,0/ 2,2 bara.
Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja ciśnienia
zmiennego w zakresie 0,4–3,5 bara. Wybrany
poziom ciśnienia można przy tym kontrolować
za pomocą manometru.

5185,00 zł

Urządzenia
do wymiany
płynu
hamulcowego
ATE FB 30 SR

03.9302-3025.4

rata 113,74 zł

Specjalna płyta podstawy
zapobiega nieładnym rysom
powodowanym przez pojemnik płynu hamulcowego.
Z boku ATE FB 30 SR umieszczone są praktyczne uchwyty na
wąż napełniający i kabel sieciowy, a po każdej stronie po trzy uchwyty na nakładki odpowietrzające. Na
urządzeniu znajduje się praktyczna taca do odkładania niewielkich części i narzędzi. Duże koła z przodu
oraz koła samonastawne z tyłu w połączeniu z ergonomicznym uchwytem zapewniają wygodne i bezpieczne ustawianie urządzenia ATE FB 30 SR, również
z pełnym 30-litrowym pojemnikiem.

1785,00 zł

03.9302-3015.4

rata 97,62 zł

Centralnie ulokowane,
ergonomiczne pole obsługi pozwala na regulowanie pracy ATE FB 30S
pomiędzy funkcją odsysania i napełniania/odpowietrzania. Lampki sygnalizacyjne wskazują wybraną
funkcję. Wszystkie funkcje są przejrzyście
ułożone na polu obsługi. Do napełniania, płukania i odpowietrzania instalacji hamulcowej
dostępne są trzy poziomy ciśnienia: 0,4/ 1,0/
2,2 bara. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja ciśnienia zmiennego w zakresie 0,4–3,5
bara. Wybrany poziom ciśnienia można przy
tym kontrolować za pomocą manometru.

12 700,00 zł

A2C59512078

rata 241,50 zł

www.gordon.com.pl

03.9302-1500.4

Urządzenie
do odpowietrzania
hamulców
ATE FB 5e
ATE FB 5e to urządzenie do odpowietrzania
hamulców
charakteryzujące się wyjątkowo prostą obsługą, solidną
budową i korzystną ceną. Spełnia wszystkie
wymogi związane z napełnianiem, płukaniem
i odpowietrzaniem nowoczesnych elektronicznych systemów hamulcowych. Dodatkowo do
dyspozycji są dwa poziomy ciśnienia: 1,0 i 2,0
bary. Ciśnienie robocze jest ustawiane za pomocą przełącznika. Dzięki z góry określonemu
ciśnieniu nie ma potrzeby kontroli za pomocą
manometru. Specjalna pompa generuje pulsujący strumień płynu, który umożliwia pełne
płukanie i odpowietrzenie systemu.

1220,00 zł

03.9311-0080.4

2075,00 zł

03.9302-0085.4

VDO
Autodiagnos
Check
Po prostu podłącz, uruchom system, a wszystkie
istotne funkcje szybkiej diagnostyki będą gotowe
do użycia: np. serwis, silnik lub układ kierowniczy.
Należy wybrać pożądany zakres, a następnie Autodiagnos Check marki VDO poprowadzi w sposób
intuicyjny przez proces serwisowy. Bez skomplikowanych opcji wyboru. Obsługa urządzenia Autodiagnos Check marki VDO jest dziecinnie łatwa
również bez posiadania specyficznej, szczegółowej
wiedzy danego producenta. Po dokonaniu wyboru
producenta pojazdu, model, rok produkcji i odpowiednie urządzenia sterujące identyfikowane są
samoczynnie. Wszystkie najważniejsze zastosowania serwisowe realizowane są przy tym niezależnie
od producenta. Pomaga zapewnić wydajną i opłacalną działalność serwisową.

685,00 zł

03.9302-0800.3

Nakładki
odpowietrzające zestaw (Standard)
Zestaw adapterów ATE na zbiorniczek wyrównawczy zawiera pięć najważniejszych adapterów standardowychjak i dodatkowy wąż
do odpowietrzania w odwrotnym kierunku.
Nakładki tego zestawu pasują do większości
marek pojazdów.

03.9302-0802.3

Nakładki
odpowietrzające
- zestaw (Plus)

1640,00 zł

ATE

4450,00 zł

Zestaw adapterów ATE na zbiorniczek wyrównawczy zawiera cztery nnajważniejsze adaptery do pojazdów azjatyckich. Nakładki tego
zestawu pasują do większości marek pojazdów
azjatyckich.

Testery płynu
hamulcowego
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, tzn. wraz
z upływem czasu zwiększa się zawartość wody
w płynie, co prowadzi do spadku temperatury
wrzenia, a tym samym wzrostu niebezpieczeństwa powstawania pęcherzyków pary w płynie.
Dlatego płyn hamulcowy musi być regularnie
kontrolowany i w razie potrzeby wymieniany na
nowy. Dzięki testerowi ATE BFT 320/320P możliwy jest pomiar temperatury wrzenia płynów hamulcowych na bazie glikolu (DOT 3, DOT 4 i DOT
5.1). Zasilanie 12 Volt umożliwia podłączenie do
akumulatora i wygodny pomiar bezpośrednio
w zbiorniczku wyrównawczym w pojeździe. Dzięki dołączonemu do urządzenia pojemnikowi
i pipecie, możliwe są również pomiary poza pojazdem.Testery BFT podgrzewają płyn hamulcowy aż do momentu gotowania, co pozwala
na precyzyjne określenie temperatury wrzenia.
Drukarka termiczna w BFT 320 P umożliwia
udokumentowanie wyniku przeprowadzonego
pomiaru dla klienta oraz na potrzeby warsztatu. Znajduje się ona w uchwycie testera płynu
hamulcowego i po zakończeniu badania automatycznie podaje wynik pomiaru oraz zalecenie
wymiany płynu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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B345

HPA FAIP

21 100,00 zł

14 400,00 zł

rata 401,24 zł

M522 2V

rata 273,83 zł

B245

17 400,00 zł

rata 330,88 zł

Montażownica
osobowa M522 2V
Wyważarka
osobowa B245
Dane techniczne:
• Średnica wałka: 40 mm
• Przeciętny czas pomiaru: 5,5 s
• Szerokość obręczy: 1,5” - 20” mm
• Średnica obręczy 10” - 28” obr./min
• Maks. szerokość koła (z osłoną): 600 mm
• Obroty koła: 75 - 85 - 98 obr./min

B650

22 400,00 zł

Wyważarka
osobowa B345
z monitorem LCD
Dane techniczne:
• Średnica wałka: 40 mm
• Przeciętny czas pomiaru: 5,5 s
• Szerokość obręczy: 1,5” - 20” mm
• Średnica obręczy 10” - 28” obr./min
• Maks. szerokość koła (z osłoną): 600 mm
• Obroty koła: 75 - 85 - 98 obr./min

Dane techniczne:
• Automat
• Dwubiegowa
• Średnica obręczy dla moc.
od wew. 11” - 22”
• Średnica obręczy dla moc.
od zew. 13” - 24”
• Maks. szerokość koła: 3” - 12”
• Maks. średnica koła: 1060 mm
• Prędkość obrotu stołu: 6 i 12 obr./min
• Silnik: 0,9/1,2 kW - 3 PH - 400 V

4200,00 zł

rata 79,44 zł

rata 425,96 zł

39 500,00 zł

KOSZ-1

F560

rata 751,13 zł

Wyważarka ciężarowa
B650
Dane techniczne:
• Średnica wałka: 46 mm
• Ciśnienie zasilające: 6 - 15 bar
Dla samochodów osobowych (ciężarowych):
• Przeciętny czas pomiaru: do 6 s (16 s)
• Dokładność wyważania: 1 g (10 g)
• Szerokość obręczy: 1,5 - 16” (4” - 20”)
• Średnica obręczy 8” - 20” (12” - 28”)
• Maks. ciężar koła: 65 kg (200 kg)
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Montażownica
ciężarowa
F560
Dane techniczne:
• Obsługiwana średnica obręczy: 14” - 56”
• Maksymalna szerokość koła: 1065 mm
• Maksymalna średnica koła: 2300 mm
• Maksymalny ciężar koła: 1600 kg
• Ciśnienie robocze: 130 bar
• Silnik napędu głowicy:
1,3/1,85 kW - 3 Ph - 400 V - 50 Hz
• Silnik pompy: 1,5 kW - 3 Ph - 400 V - 50 Hz

Kosz do pompowania
kół samochodów
ciężarowych
Wymiary zewnętrzne:
• Wysokość: 1400 cm
• Szerokość: 750 cm
• Głębokość: 1300 cm
Maksymalne wymiary pompowanego koła:
• Średnica: 1200 cm
• Szerokość: 550 cm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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8941077480

2100,00 zł

8941088480

8941077360

540,00 zł

Klucz udarowy 1/2”
CP 7736

Klucz udarowy 1/2”
CP 7748

Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 1/2”
• Moment roboczy: 69-770 Nm
• Moment maks.: 900 Nm
• Waga: 2.32 kg

Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 1/2”
• Moment roboczy: 72-779 Nm
• Moment maks.: 1250 Nm
• Waga: 2.1 kg

8941085030

4360,00 zł

1699,00 zł

8941077630

Akumulatorowy
klucz udarowy 1/2”
CP 8848
Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 1/2”
• Moment roboczy: 68-950 Nm
• Moment maks.: 1050 Nm
• Waga: 2.43 kg
• W zestawie: ładowarka + dwie baterie
20 Volt Li-Ion 4h

1399,00 zł

Dwustopniowy
podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny
CP 85030
Dane techniczne:
• Udźwig: 15/30 ton
• Min. wysokość: 150 mm
• Maks. wysokość podnoszenia: 409 mm
• Waga: 38 kg

Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 3/4”
• Moment roboczy: 136-1288 Nm
• Moment max: 1627 Nm
• Waga: 5.3 kg

10217-359A

rata 149,78 zł

Dane techniczne:
• 7 szuflad, w tym 5 pełnych
• 337 narzędzi

www.gordon.com.pl

Klucz udarowy 3/4”
CP 7630
Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 3/4”
• Moment roboczy: 200-1300 Nm
• Moment maks.: 1500 Nm
• Waga: 4.8 kg

2390,00 zł

8941077826

Wózek narzędziowy
Force 10217-359A

Klucz udarowy 1”
CP 7782-6

Dane techniczne:
• 7 szuflad, wszystkie pełne
• 359 narzędzi
• Dedykowany do serwisów samochodów
ciężarowych

Dane techniczne:
• Rozmiar czopa: 1”
• Moment roboczy: 600-2500 Nm
• Moment maks.: 2900 Nm
• Waga: 11.6 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

FORCE

rata 101,79 zł

Wózek narzędziowy Force
10517-337

8941076300

Klucz udarowy 3/4”
CP 7763

5150,00 zł

10517-337

3500,00 zł

CHICAGO PNEUMATIC

780,00 zł
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MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE

MYJKI

730,00 zł

ULTRA-30A

1000,00 zł

ULTRA-40A

ULTRADŹWIĘKOWE
ULTRA-08A

550,00 zł

Myjka ultradźwiękowa
3l 120 W
Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 3 l
• Wyświetlacz LED
• Czas 1-30 minut , regulacja za pomocą przycisków
• Regulacja temperatury, regulacja za pomocą przycisków
• Zasilanie 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
• Moc ultradźwięków 120 W
• Moc grzałki 100 W
• Rozmiar 270x170x240 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 245x135x100 mm

ULTRA-60A

1330,00 zł

Myjka
ultradźwiękowa
15 l 360 W
Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 15 l
• Kosz w zestawie
• Moc ultradźwięków 360 W
• Moc grzałki 400 W
• Rozmiar 360x330x280 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 300x300x150 mm
(dł. x szer. x wys.)

Myjka ultradźwiękowa
6 l 180 W

Myjka ultradźwiękowa
10 l 240 W

Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 6 l
• Kosz w zestawie
• Moc ultradźwięków 180 W
• Moc grzałki 200 W
• Rozmiar 330x180x270 mm
(dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 300x150x150 mm
(dł. x szer. x wys.)

Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 10 l
• Kosz w zestawie
• Moc ultradźwięków 240 W
• Moc grzałki 250 W
• Rozmiar 330x270x310 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 300x240x150 mm
(dł. x szer. x wys.)

1810,00 zł

ULTRA-80A

Myjka ultradźwiękowa
22 l 480 W
Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 22 l
• Kosz w zestawie
• Moc ultradźwięków 480 W
• Moc grzałki 500 W
• Rozmiar 530x325x285 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 500x300x150 mm
(dł. x szer. x wys.)

14 230,00 zł

ULTRA-135

2240,00 zł

ULTRA-100A

Myjka ultradźwiękowa
30 l 600 W
Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 30 l
• Kosz w zestawie
• Moc ultradźwięków 600 W
• Moc grzałki 500 W
• Rozmiar 530x325x325 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 500x300x200 mm
(dł. x szer. x wys.)

23 600,00 zł

ULTRA-360

rata 448,78 zł

rata 270,60 zł

ULTRA-99

11 700,00 zł

rata 222,49 zł
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Myjka
ultradźwiękowa
99 l 1,5 kW

Myjka ultradźwiękowa
135 l 1,8 kW

Myjka ultradźwiękowa
360 l 3,6 kW

Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 28/40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 99 l
• Kosz w zestawie
• Zasilanie 230 V
• Moc ultradźwięków 1,5 kW
• Moc grzałki 3 kW
• Rozmiar 730x580x770 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 550x450x400 mm
(dł. x szer. x wys.)

Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 28/40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 135 l
• Kosz w zestawie
• Zasilanie 380~400V
• Moc ultradźwięków 1,8 kW
• Moc grzałki 5 kW
• Rozmiar 600x500x450 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 805x705x780 mm
(dł. x szer. x wys.)

Dane techniczne:
• Częstotliwość ultradźwięków: 28/40 kHz
• Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
• Pojemność 360 l
• Kosz w zestawie
• Zasilanie 380~400V
• Moc ultradźwięków 3,6 kW
• Moc grzałki 9 kW
• Rozmiar 1170x770x815 mm (dł. x szer. x wys.)
• Rozmiar pojemnika 1000x600x600 mm
(dł. x szer. x wys.)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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R STANDARD MAR

rata 73,04 zł

od 32 000,00 zł

AUTOMAT MAR

rata 608,51 zł

Myjnia parowa
R STANDARD 2,5 kW
Dane techniczne:
• Moc bojlera: 2,5 kW
• Pojemność bojlera: 2,5 l
• Ciśnienie robocze: 6 bar
• Temperatura pary: 160°C
• Zbiornik wody: 5 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Zasilanie: 230V/50-60Hz
• Waga: 25 kg
• Wymiary: 31x35x36 cm

Samoobsługowy
Automat Parowy
Samoobsługowy Automat Parowy ma za zadanie zrewolucjonizować branżę myjni samochodowych, zdobywając w błyskawicznym
tempie nowych klientów i stając się atrakcyjnym pomysłem na dochodowy nowy biznes
oraz zwiększenie rentowności w istniejących
myjniach, stacjach paliw, serwisach samochodowych itp. Urządzenie jest przeznaczone do
samodzielnego prania tapicerki samochodowej, czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacji oraz całego wnętrza, doczyszczania mocno
zabrudzonych felg, karoserii samochodowej,
z którymi nie radzą sobie myjnie wodne.
Dane techniczne:
• Moc bojlera: 3,5 / 5 / 9 kW
• Ciśnienie robocze: 8 - 9 bar
• Temperatura pary w bojlerze: 180-200°C
• 3 / 6 programów
• 1 / 2 węże (wąż parowy i/lub wąż do prania)
Odkurzacz:
• Moc odkurzacza: 2 kW
• Zbiornik na brud: 55 l

od 11 788,00 zł

JMR PERFEKT MAR

rata 224,16 zł

Myjnia parowa
JMR PERFEKT 3,5 / 5 kW
Dane techniczne:
• Moc bojlera: 3,5 lub 5 kW
• Pojemność bojlera: 5 l
• Ciśnienie robocze: 8-9 bar
• Temperatura pary: 170 / 180°C
• Zbiornik wody: 5 l
• Zbiornik detergentu: 5 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Funkcja aplikacji pary mokrej
• Funkcja aplikacji detergentu
• Zasilanie: 230V/50-60Hz / 400V
• Waga: 40+13 kg
• Wymiary: 50x40,5x60 cm
Odkurzacz:
• Moc odkurzacza: 1 kW
• Przepływ powietrza: 1869 l/min
• Podciśnienie: 2020 mm H2O
• Zbiornik na brud: 35 l

www.gordon.com.pl

od 7040,00 zł

Myjnia parowa
R PLUS 2,5 kW

rata 105,91 zł

Dane techniczne:
• Moc bojlera: 2,5 kW
• Pojemność bojlera: 2,5 l
• Ciśnienie robocze: 6 bar
• Temperatura pary: 160°C
• Zbiornik wody: 5 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Zasilanie: 230 V/50-60 Hz
• Waga: 25+13 kg
• Wymiary: 31x35x36 cm
Odkurzacz:
• Moc odkurzacza: 1 kW
• Przepływ powietrza: 1869 l/min
• Podciśnienie: 2020 mm H2O
• Zbiornik na brud: 15 l

JMR PLUS MAR

od 11 057,00 zł

rata 210,26 zł

R PERFEKT MAR

rata 133,15 zł

Myjnia parowa
R PERFEKT 3,5 / 5 kW
Dane techniczne:
• Moc bojlera: 3,5 lub 5 kW
• Pojemność bojlera: 4,5 / 5 l
• Ciśnienie robocze: 8-9 bar
• Temperatura pary: 170 / 180°C
• Zbiornik wody: 10 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Funkcja aplikacji pary mokrej
• Zasilanie: 230 V/50-60 Hz / 400 V
• Waga: 35 kg
• Wymiary: 60x40,5x48 cm

od 10 813,00 zł

R PLUS MAR

od 5600,00 zł

MAREM

od 3862,00 zł

R PREMIUM MAR

rata 205,62 zł

Myjnia parowa
R PREMIUM 9 kW

Dane techniczne:
• Moc bojlera: 9 kW
• Pojemność bojlera: 7,5 l
• Ciśnienie robocze: 10 bar
• Temperatura pary: 180°C
• Zbiornik wody: 10 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Funkcja aplikacji pary mokrej
• Ilość węży: 1 lub 2
• Zasilanie: 400 V
• Waga: 40 kg
• Wymiary: 60x47x48 cm

Myjnia parowa
JMR PLUS 3,5 kW

Dane techniczne:
• Moc bojlera: 3,5 kW
• Pojemność bojlera: 4,5 l
• Ciśnienie robocze: 8-9 bar
• Temperatura pary: 170°C
• Zbiornik wody: 6 l
• Zbiornik detergentu: 3 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Funkcja aplikacji pary mokrej
• Funkcja aplikacji detergentu
• Zasilanie: 230 V/50-60 Hz
• Waga: 35+13 kg
• Wymiary: 60x40,5x48 cm
Odkurzacz:
• Moc odkurzacza: 1 kW
• Przepływ powietrza: 1869 l/min
• Podciśnienie: 2020 mm H2O
• Zbiornik na brud: 35 l

od 15 366,00 zł

JMR PREMIUM MAR

Myjnia parowa
JMR PREMIUM
9 kW

rata 292,20 zł

Dane techniczne:
• Moc bojlera: 9 kW
• Pojemność bojlera: 7,5 l
• Ciśnienie robocze: 10 bar
• Temperatura pary: 180°C
• Zbiornik wody: 6 l
• Zbiornik detergentu: 3 l
• Regulacja ciśnienia pary
• Funkcja aplikacji pary mokrej
• Funkcja aplikacji detergentu
• Dwa stanowiska
• Zasilanie: 400 V
• Waga: 40+13 kg
• Wymiary: 60x47x48 cm
Odkurzacz:
• Moc odkurzacza: 1 kW
• Przepływ powietrza: 1869 l/min
• Podciśnienie: 2020 mm H2O
• Zbiornik na brud: 35 l

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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MARWIS

25 000,00 zł

Myjka
koszowa
MRS WASH 1000

20 000,00 zł

MRS WASH 800

Myjka
koszowa
MRS-WASH 800

rata 380,32 zł

Dane techniczne:
• Średnica kosza (mm): 800
• Wysokość
użyteczna (mm): 500
• SZ x G x W zamknięta/otwarta (mm):
1300x 1300 x 1200/2500
• Nośność kosza (kg): 300
• Programowanie czasu pracy (min): 0-99
• Temperatura mycia: 60ºC (opcja 90ºC)
• Moc grzałki (kW): 9
• Pojemność zbiornika (L): 200
• Wydajność natrysku (l/min): 120
• Ciśnienie robocze natrysku (bar): 3,5
• Zasilanie (V): 3~400V
Opcje dodatkowe:
• Dodatkowe ramię natryskowe z regulacją
1500 netto
• Odolejacz taśmowy 3000 zł netto
• Pompa o większej wydajności – na zapytanie

21 500,00 zł

Myjka
ciśnieniowa
HYDRO
POWER
800

HYDRO POWER 800

rata 408,84 zł

Dane techniczne:
• SZ x G: 1010x 800 mm
• Wysokość min/maks.
1720/1920 mm
• Wysokość min/maks.
2380/2580 mm
• SZ x G x W:
700x700x620 mm
• Masa netto: 170 kg
• Pojemność płynu
roboczego min.-maks.:
75-95 l
• Regulacja temperatury: 0-˚50
• Mycie pod wysokim ciśnieniem: 140 bar
• Wydajność lancy: 12 l/min
• Mycie ręczne pędzlem przelotowym:
do 5 l/min
• Moc grzałki: 4 kW
• Moc silnika: 3 kW/ 1450 obr./min
• Napięcie zasilania: 3~400 V
• Klasa izolacji: IP – 54
• Pistolet sprężonego powietrza: maks. 8 atm
• Oświetlenie: led
• Pompa wysokociśnieniowa: Interpump
• Odolejacz: dyskowy
• Opcja dodatkowa: sztywna lanca natryskowa: 1500 zł netto
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MRS WASH 1000

rata 475,40 zł

Dane techniczne:
• Średnica
kosza (mm) 1000
• Wysokość
użyteczna (mm) 500
• SZ x G x W zamknięta/otwarta (mm):
1500x1500x1200/2500
• Nośność kosza (kg) 300
• Pojemność zbiornika (l) 300
• Wydajność natrysku (l/min) 120
• Ciśnienie robocze natrysku (bar) 3,5
• Moc grzałek (kW) 9-12
• Zasilanie (V) 3~400
• Programowanie czasu pracy (min) 0-99
• Regulacja temperatury (ºC) 60ºC opcja 90ºC
Opcje dodatkowe:
• Dodatkowe ramię natryskowe z regulacją
1500 zł netto
• Odolejacz taśmowy 3000 zł netto
• Pompa o większej wydajności
– na zapytanie

2600,00 zł

MST 1200

Myjka
warsztatowa
MST 1200
Dane techniczne:
• Nośność: 500 kg
• Pojemność beczki: 60 l, 200 l
• Powierzchnia robocza: 1175 x 775 mm
• Wysokość robocza: 800 mm
• SZ x G x W: 1200 x 780 x 1200 mm
• Waga: 80 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz
• Opcja: zamknięcie górne 450 zł netto

32 500,00 zł

Myjka koszowa
MRS WASH 1200

Myjka
warsztatowa
MST 2000

MST 2000

rata 113,48 zł

Dane techniczne:
• Nośność: 1000 kg
• Pojemność beczki: 200 l i 60 l
• Powierzchnia robocza: 1995 x 980 mm
• Wysokość robocza: 800 mm
• SZ x G x W: 2000 x 1000 x 1200 mm
• Waga: 150 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz

2000,00 zł

rata 618,02 zł

Dane techniczne:
• Średnica kosza (mm) 1200
• Wysokość
użyteczna (mm) 500
• SZ x G x W zamknięta/otwarta (mm):
1700x1700x1200/2500
• Nośność kosza (kg) 300
• Pojemność zbiornika (l) 400
• Wydajność natrysku (l/min) 120
• Ciśnienie robocze natrysku (bar) 3,5
• Moc grzałek (kW) 12
• Zasilanie (V) 3~400
• Programowanie czasu pracy (min) 0-99
• Regulacja temperatury 60ºC (opcja 90ºC)
Opcje dodatkowe:
• Dodatkowe ramię natryskowe z regulacją
1500 zł netto
• Odolejacz taśmowy 3000 zł netto
• Pompa o większej wydajności – na zapytanie

2000,00 zł

MST 800

Myjka
warsztatowa
MST 800
Dane techniczne:
• Nośność: 500 kg
• Pojemność beczki: 60 l
• Powierzchnia robocza: 780 x 575 mm
• Wysokość robocza: 800 mm
• SZ x G x W: 800 x 580 x 1200 mm
• Waga: 50 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz
• Opcja: zamknięcie górne 349 zł netto

1100,00 zł
6000,00 zł

MRS WASH 1200

WAN 500

Myjka
warsztatowa
WAN 500
Dane techniczne:
• Nośność: 50 kg
• Pojemność wanny: 20 l
• Powierzchnia robocza:
490 x 390 mm
• Wys. robocza: 900 mm
• SZ x G x W: 500 x 400 x 1000 mm
• Waga: 20 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz

MST 800XL

Myjka warsztatowa MST 800XL
Dane techniczne:
• Nośność: 500 kg
• Pojemność beczki: 60 l
• Powierzchnia robocza: 1080 x 770 mm
• Wysokość robocza: 800 mm
• SZ x G x W: 800 x 580 x 900 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

HYDRO POWER 1200

rata 484,91 zł

2500,00 zł

RUSZMOBIL 800 2W1

Myjka ciśnieniowa
HYDRO POWER 1200
Dane techniczne:
• Szer. całkowita: 1410 mm
• Głębokość cał.: 800 mm
• Wys. min./maks. (pozycja zamknięta):
1720/1920 mm
• Wys. min./maks. (pozycja otwarta):
2380/2580 mm
• Szer. robocza: 1100 mm
• Głębokość robocza: 700 mm
• Wys. robocza: 620 mm
• Masa netto: 200 kg
• Pojemność płynu roboczego min.–maks.:
120– 150 l
• Regulacja temperatury: 0–50oC
• Wydajność lancy: do 12 l/min.
• Ciśnienie: 140 bar
• Moc grzałki 6 kW
• Moc silnika: 3 kW/1450 obr./min
• Napięcie zasilania: 3~400 V
• Stopień bezpieczeństwa: IP-54
• Mycie ręczne pędzlem przelotowym:
do 5 l /min
• Pistolet sprężonego powietrza: maks. 8 atm
• Oświetlenie: led
• Pompa wysokociśnieniowa: interpump
• Wyłącznik: nożny
• Odolejacz: dyskowy
• Opcja dodatkowa: sztywna lanca natryskowa 1500 zł netto

50,00 zł

CLEAN PROFESSIONAL 5L

200,00 zł

CLEAN PROFESSIONAL 20L

270,00 zł

CLEAN PROFESSIONAL 30L

540,00 zł

CLEAN PROFESSIONAL 60L

1600,00 zł

CLEAN PROFESSIONAL 200L

Zmywacz Clean Professional
Prawie bezwonny, na bazie rozpuszczalników odaromatyzowanych, mieszanina wolno ulatniająca. Doskonale zmywa
smary, oleje, nagary i inne mocne zabrudzenia z części samochodowych i przemysłowych. Środek o działaniu odtłuszczającym. Stosowany jest w renomowanych serwisach motoryzacyjnych, w myjkach warsztatowych ręcznych pracujących
w obiegu zamkniętym. Posiada ATEST PZH.

100,00 zł

CLEANER ULTRA ACTIVE 5L

400,00 zł

CLEANER ULTRA ACTIVE 20L

600,00 zł

CLEANER ULTRA ACTIVE 30L

MRS Cleaner Ultra Active
Alkaliczny, nisko pieniący preparat przeznaczony do mycia
i odtłuszczania. Swoją rolę spełnia w myjkach z zamkniętym
obiegiem płynu roboczego z podgrzewaniem.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując roztwór wodny produktu o temperaturze 40-80ºC. Zawiera inhibitory korozji. Zalecany
do mycia silników. Jego pH wynosi 12,8, w zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i charakteru zanieczyszczenia oraz
zastosowanej techniki czyszczenia 2-10%. Kąpiel w roztworze
5-10%, niskie ciśnienie 2-10%, wysokie ciśnienie 2-5%.

www.gordon.com.pl

MARWIS

25 500,00 zł

Myjka warsztatowa
RUSZMOBIL 800 2 w 1
Dane techniczne:
• Nośność: 300 kg
• Pojemność beczki: 30 l
• Powierzchnia robocza: 500 x 750 mm
• Powierzchnia robocza całkowita: 750 x 750 mm
• Wysokość robocza: 210 mm
• SZ x G x W: 750 x 750 x 850 mm
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz

2600,00 zł

RUSZMOBIL 1200

Myjka warsztatowa
RUSZMOBIL 1200
Dane techniczne:
• Nośność: 300 kg
• Pojemność wanny: 40 l
• Powierzchnia robocza całk.:1180x750 mm
• Wysokość robocza: 210 mm
• SZ x G x W: 1200x780x260
• Waga: 42 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz

2000,00 zł

RUSZMOBIL 800

Myjka warsztatowa
RUSZMOBIL 800
Dane techniczne:
• Nośność: 300 kg
• Pojemność wanny: 30 l
• Powierzchnia robocza: 500x750 mm
• Wysokość robocza: 210 mm
• SZ x G x W: 750x750x260
• Waga: 32 kg
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BITOM OZONE TECHNOLOGY

530,00 zł

500,00 zł

Generator ozonu BT-NE7

Dane techniczne:
• Wydajność O3: 5 -7g/h O3/h
• Technologia O3:
wyładowania koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤ 100 W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min
• Wymiary urządzenia:
200x180x190 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 55/110 m3,
serwis klimatyzacji

860,00 zł

700,00 zł

BT-NP7

BT-NH7

Generator ozonu BT-NH7

Dane techniczne:
• Wydajność stała O3: 7g/h O3/h
• Wydajność chwilowa O3: 10g
• Technologia O3:
wyładowania koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤ 125 W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min
• Wymiary urządzenia:
300x150x150 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 55/110 m3,
serwis klimatyzacji

1070,00 zł

BT-NP14

Generator ozonu BT-NP7
Dane techniczne:
• Wydajność stała O3: 7g/h O3/h
• Wydajność chwilowa O3: 10g/h
• Technologia O3: wyładowania
koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC230V 50/60Hz ≤125W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min
+ PILOT IR
• Wymiary urządzenia:
360x220x150 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi, kabel
zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 70/140 m3,
serwis klimatyzacji, samochody
osobowe ≤9osób

2100,00 zł

BT-NP30

BT-PP10

Generator ozonu BT-PP10
Dane techniczne:
• Wydajność stała O3: 10g/h O3/h
• Wydajność chwilowa O3: 14g/h
• Technologia O3: wyładowania koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ~200 W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min + PILOT IR
• Wymiary urządzenia: 360x220x150 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi, kabel zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 100/200 m3, serwis
klimatyzacji samochody osobowe, myjnie
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BT-NE7

Generator ozonu BT-NP14

Generator ozonu BT-NP30

Dane techniczne:
• Wydajność stała O3: 14g/h O3/h
• Wydajność chwilowa O3: 20g/h
• Technologia O3: wyładowania
koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤225 W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED,
0 - 60 min + PILOT IR
• Wymiary urządzenia:
360x220x150 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 140/280 m3,
serwis klimatyzacji samochody osobowe
1/2 mocy, myjnie, busy

Dane techniczne:
• Wydajność stała O3: 30g/h O3/h
• Wydajność chwilowa O3: 40g/h
• Technologia O3: wyładowania
koronowe - przelotowy
• Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤460 W
• Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
• Timer: elektroniczny LED,
0 - 60 min + PILOT IR
• Wymiary urządzenia:
350x360x150 mm
• Wydajność wentylatora: 210 m3/h
• Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
• Zastosowanie kubatury 300/550 m3,
serwis klimatyzacji samochody osobowe
1/2 mocy, myjnie, busy, naczepy, chłodnie

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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L3100

od 25,00 zł

L343BI

Syntetyczna
powłoka gumowa
w sprayu COLOR
FLEX 400ml

od 14,00 zł

Pasty do maszynowego
polerowania lakieru
- LUSTER

L001

Pasty ścierne do polerki
mechanicznej Ultra Cut
• ULTRA - CUT C3 + L001 – 100 g (14,00 zł, L001)
• ULTRA - CUT C3 + L003 – 500 g (30,00 zł, L003)

od 21,00 zł

L346ZI

Kolorowy lakier
do zacisków
hamulcowych
CALIPER 400ml

M802 K2

Dwuskładnikowy
środek do usuwania
najcięższych
zabrudzeń - DIPER
Produkt dostępy w pojemnościach:
• M802 – 1 kg (21,00 zł)
• M804 – 2 kg (40,00 zł)
• M156 – 5 kg (80,00 zł)
• M158 – 10 kg (172,00 zł)
• M202 – 25 kg (390,00 zł)

19,00 zł

W139

Smar do łańcuchów
Smar do łańcuchów:
W139 – 250 ml (19,00 zł)
Smar do łańcuchów heavy duty:
W140 – 500 ml (36,00 zł)

www.gordon.com.pl

od 5,00 zł

L612

Gąbki
do polerowania

L375 K2

Środek
do odrdzewiania
DERUSTO

od 14,00 zł

Na rzep:
• L611 - mocnościerna (24,00 zł)
• L612 - średniościerna (22,00 zł)
• L613 - lekkościerna (24,00 zł)
• L614 - wykończeniowa (23,00 zł)
Na gwint:
• L641 - mocnościerna (32,00 zł)
• L642 - średniościerna (31,00 zł)
• L643 - lekkościerna (33,00 zł)
• L644 - wykończeniowa (28,00 zł)

od 11,00 zł

Żel derusto total gel powierzchniowy:
• L375 - 250 ml (5,00 zł, L375)

W105

Skuteczny środek
do czyszczenia
hamulców
BRAKE
CLEANER

W117

Środek
do odkręcania
zabezpieczonych
śrub - VULCAN
Produkt dostępny
w pojemnościach:
• W115 – 500 ml (15,00 zł, W115)
• W117 – 250 ml (11,00 zł, W117)

od 69,00 zł

W22435

Kleje
anaeorobowe
50 ml

Produkt dostępny w spray’u:
• W105 – 600 ml
• W103 – 1 l

64,00 zł

Produkt dostępny w kolorach:
• L343BI - biały
• L343CL - przezroczysty
• L343CM – czarny mat
• L343CP – czarny połysk
• L343CR - carbon
• L343JZ – jasna zieleń
• L343PO - pomarańczowy
• L343ZO - żółty

od 22,00 zł

Płyn derusto plus zanurzeniowy:
• L365 – 500 ml (9,00 zł, L365)

Produkt dostępny w kolorach:
• L346CA - czarny
• L346CE - czerwony
• L346NI - niebieski
• L346SR - srebrny
• L346ZI - zielony
• L346ZO - żółty

od 21,00 zł

LUSTER Q1:
• L1200 – 200 ml (29,00 zł)
LUSTER Q3
• L3100 – 100 ml (17,00 zł)
• L31000 – 1 kg (130,00 zł)
• L3200 – 200 ml (30,00 zł)
LUSTER Q5
• L51000 – 1kg (140,00 zł)
• L5200 – 200 ml (30,00 zł)

K2

od 17,00 zł

W150

Środek
do filtrów
DPF

Mocowanie gwintów:
• W22715 – duża siła
• W22435 – średnia siła
Mocowanie połączeń
cylindrycznych
• W26205 – duża siła
• W26035 – średnia siła

• W150 – 500 ml
W ofercie dostępny również
regenerujący i ochronny dodatek do paliwa - DPF
• T316 - 50 ml (11,00 zł)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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PHILIPS

48,00 zł

63,00 zł

LPL29B1

Kompaktowa
lampa
Penlight

• Temperatura barwowa 6000 K
• 5 wysokiej jakości źródeł światła
LED 85 lm + 20 lm (wskaźnik)
• Do 8 godz. autonomicznej pracy
• Zasilana trzema bateriami AAA

120,00 zł

LPL38X1

Lampa czołowa firmy Philips ze źródłem
światła LED o dużej mocy stanowi doskonałe
narzędzie do napraw, które wymagają użycia
obu rąk. Dzięki regulowanej głowicy (90°) można z łatwością skierować światło w wybrane
miejsce. Tryb ekologiczny oraz tryb wzmocniony, a także szeroka wiązka światła pozwalają
doskonale oświetlić miejsce pracy.
• Temperatura barwowa 6000 K
• Światło LED o strumieniu 100 lm w trybie
wzmocnionym
• Regulowana, szeroka opaska zapewniająca
doskonałe dopasowanie
• Odporność na wodę i kurz – IPX4
• Zasilana 3 bateriami AAA

192,00 zł

LPL28RECHX1

Ładowana
lampa
Penlight
Premium Gen2
Stworzona przez firmę
Philips lampa Penlight
Premium Gen2 stanowi
niespotykane połączenie
wysokiej jakości strumienia świetlnego, nowej
aluminiowej
obudowy
oraz odporności na substancje chemiczne, wodę
i pył – wszystko w jednym
smukłym korpusie. To całkowicie uniwersalne rozwiązanie.
• Temperatura barwowa
6000 K
• Światło LED o strumieniu do 145 lumenów
• Szeroki kąt wiązki
światła: do 90°
• Wysoka odporność na uderzenia – IK07
• Odporność na wodę i kurz – IP54
• Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
• Pełne ładowanie do 2 godz.
• Do 6 godz. autonomicznej pracy
• Swoboda użytkowania: wbudowany magnez możliwością obrotu o 80°
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LPL42X1

PEN20

Lampa inspekcyjna LED Penlight
to doskonałe narzędzie umożliwiające szybką kontrolę. Łączy w sobie
źródło światła LED o dużej mocy
i kompaktową formę.

HDL10 czołowa lampa
inspekcyjna

125,00 zł

LPL18B1

Mocna lampa LED z możliwością
ładowania, mieszcząca się w kieszeni. Zapewnia jasne, mocne
światło do wszystkich drobnych
prac kontrolnych. Jest wyposażona w doskonały akumulator
i wszystkie najważniejsze funkcje
popularnej lampy Penlight Premium – model PEN20 to świetny
stosunek jakości do ceny.
• Temperatura barwowa 6000 K
• Światło LED o strumieniu 200
lm w trybie wzmocnionym
• Wysoka odporność na uderzenia – IK07
• Odporność na wodę i kurz –
IP54
• Pełne ładowanie do 2 godz.
(przez port USB)
• Do 4,5 godz. autonomicznej pracy
• Swoboda użytkowania: niewielkie wymiary
i wbudowany obrotowy magnes

97,00 zł

LPL20X1

Kompaktowa lampa
RCH6
Kieszonkowo-czołowa kompaktowa lampa
LED RCH6 została zaprojektowana z myślą
o szybkich kontrolach. Jej kompaktowa konstrukcja i światło o jasności 130 lm sprawiają,
że jest ona niezwykle uniwersalna. Ponadto
dołączona opaska na głowę umożliwia korzystanie z lampy bez użycia rąk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura barwowa 6000 K
Światło LED o strumieniu do 130 lumenów
Szeroki kąt wiązki światła: do 90°
Moduł świetlny uchylny w zakresie 90°
Wysoka odporność na uderzenia – IK07
Odporność na wodę i kurz – IP54
Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
Pełne ładowanie w 1 godz.
Do 4 godz. autonomicznej pracy
Akumulator oferujący 1500 cykli ładowania
zamiast standardowych 300

116,00 zł

LPL35X1

Przewodowa
lampa CBL10

Kompaktowa lampa
robocza LED
z funkcją ładowania
RCH10

Kompaktowa, przewodowa,
profesjonalna lampa robocza
LED zaprojektowana z myślą
o szerokim wachlarzu zastosowań
podczas prac serwisowych. Mocne
źródła światła LED emitują strumień światła
o wartości 330 lumenów, a obrotowy zaczep
(360°) zapewnia swobodę pracy.

Kompaktowa, wyposażona w zasilanie akumulatorowe lampa warsztatowa LED firmy Philips nadaje się idealnie zarówno do szybkich
kontroli, jak i do dłuższych prac naprawczych.
Lampa RCH10 emituje silny strumień światła
o wartości 150 lumenów padający pod kątem 120°, co zapobiega tworzeniu się cienia.
Ponadto możliwość obrotu w zakresie 360°
oraz silny magnes pozwalają pracować bez
konieczności trzymania lampy.

• Temperatura barwowa 6000 K
• Wysoka odporność na uderzenia – IK07
• Odporność na wodę i kurz – IP54
• Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
• Długość przewodu: 5 m
• Regulowany haczyk: 360°

•
•
•
•
•
•

Temperatura barwowa 6000 K
Wysoka odporność na uderzenia – IK07
Odporność na wodę i kurz – IP54
Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
Pełne ładowanie w 4 godz.
Do 5 godz. autonomicznej pracy

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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180,00 zł

LPL24X1

235,00 zł

LPL33X1

LPL34UVX1

Przewodowa
lampa
warsztatowa
LED pod maskę
CBL50

PHILIPS

370,00 zł

Lampa LED pod maskę zapewniająca moc strumienia świetlnego
wynoszącą 900 lumenów, dzięki
czemu dokładnie oświetla całe
stanowisko pracy. Regulowany,
teleskopowy sposób mocowania
umożliwia oświetlenie wszystkich
trudno dostępnych miejsc.
• Temperatura barwowa 6500 K
• Wysoka odporność na uderzenia
– IK07
• Odporność na wodę i kurz – IP54
• Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
• Długość przewodu: 5 m
• Szeroki kąt wiązki światła: do 100°
• Solidna obudowa z aluminium
• Regulacja długości wysięgnika od
1,2 do 1,7 metra

602,00 zł

Lampa robocza LED
z funkcją
ładowania RCH21

LPL39X1

Akumulatorowy
projektor LED dla
warsztatów lakierniczych PJH20
Lampa warsztatowa LED Philips MatchLine
PJH20 jest doskonała do szybkiego sprawdzenia kolorów i większych prac lakierniczych.
Dwa tryby jasnego światła pozwalają uzyskać
idealne wykończenie. Z łatwością można przełączać się między akumulatorem i przewodowym źródłem zasilania. Jest to również znakomite narzędzie oświetleniowe do innych prac
naprawczych i konserwacyjnych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura barwowa 6000 K
Wysoka odporność na uderzenia – IK07
Odporność na wodę i kurz – IP54
Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
Dopasowanie kolorów, takie jak przy pracy
w świetle dziennym
CRI 92: najlepszy do zadań wymagających
najdokładniejszego dopasowania kolorów
Wysokiej jakości dwustopniowy strumień
świetlny (2300/1200 lm)
Szeroki kąt rozsyłu światła: 90°
Matowy filtr redukujący odblaski
Łatwe przełączanie między akumulatorem
i przewodowym źródłem zasilania
Możliwość montażu na statywie (statyw dostępny w ofercie Philips pod kodem LPL43X1)

www.gordon.com.pl

Nowej generacji lampa robocza
LED zapewniająca strumień światła od 120 lm (tryb eco) do 240 lm
(tryb boost). Zaprojektowana z myślą o szerokim wachlarzu zastosowań podczas
prac inspekcyjnych i serwisowych. Wyjątkowa,
odporna na wstrząsy głowica ze źródłami
światła LED o dużej mocy zapewnia silne, białe
światło w każdych warunkach.

Lampa robocza LED
z funkcją ładowania i wykrywaczem nieszczelności UV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowej generacji lampa robocza LED zapewniająca silny strumień białego światła - od 150
lm (tryb eco) do 350 lm (tryb boost). Narzędzie zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania podczas prac konserwacyjnych.
Wyjątkowa, odporna na wstrząsy głowica ze
źródłami światła LED o dużej mocy oraz wykrywacz nieszczelności UV zapewniają silne
i precyzyjne światło w każdych warunkach.

Temperatura barwowa 6000 K
Wysoka odporność na uderzenia – IK07
Odporność na wodę i kurz – IP54
Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
Pełne ładowanie w 1.5 godz.
Do 6 godz. autonomicznej pracy
Szeroki kąt wiązki światła: 90°
Elastyczny moduł oświetleniowy (regulacja 90°)
Swoboda użytkowania: wysuwany haczyk
360° i silny magnes

602,00 zł

LPL403MODX1

3-modułowa
wielokierunkowa lampa
LED CRI dla warsztatów
lakierniczych MDLS CRI
Philips MatchLine MDLS CRI to wszechstronna
lampa robocza LED, która jest doskonała zarówno do szybkiego sprawdzenia kolorów, jak i do
większych prac lakierniczych. Mocne białe światło z 3 oddzielnych modułów daje pełną kontrolę
nad oświetleniem, pozwala zobaczyć rzeczywisty
wygląd kolorów i ułatwia idealne wykończenie.
Jest to również doskonałe narzędzie, pomocne
przy codziennych pracach w warsztacie.
• Temperatura barwowa 6000 K
• Wysoka odporność na uderzenia – IK07

RCH31UV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura barwowa 6000 K
Wysoka odporność na uderzenia – IK07
Odporność na wodę i kurz – IP54
Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
Pełne ładowanie w 2,5 godz.
Do 8 godz. autonomicznej pracy
Szeroki kąt wiązki światła: 90°
Elastyczny moduł oświetleniowy (regulacja 90°)
Swoboda użytkowania: wysuwany haczyk
360° i silny magnes

• Odporność na wodę i kurz – IP54
• Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
• Dopasowanie kolorów, takie jak przy pracy
w świetle dziennym
• CRI 92: najlepszy do zadań wymagających
najdokładniejszego dopasowania kolorów
• Wysokiej jakości dwustopniowy strumień
świetlny (1500/750 lm)
• Oświetlenie w zakresie 360°
• Matowy filtr redukujący odblaski
• Zaawansowany akumulator zapewniający do
1500 cykli ładowania
• Swoboda użytkowania: zaciskowy haczyk oraz
magnes w podstawie każdego modułu

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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245,00 zł

Zestaw kluczy
do alternatora
22 części
880,00 zł

Zestaw 22 profesjonalnych kluczy do montażu
i demontażu alternatorów ze sprzęgłem typu
Bosch i Magneti Marelli. Dostosowany do 95%
samochodów, między innymi marek: Audi,
BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault,
Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW. Klucze przeznaczone są do stosowania w profesjonalnym
serwisie motoryzacyjnym. Umożliwiają jednoczesne odkręcenie śruby mocującej koło pasowe (za pomocą odpowiedniego bitu) oraz
przytrzymywanie koła ze sprzęgłem (za pomocą specjalistycznej nasadki). Zestaw wykonany
z najlepszych stali narzędziowych: crv, s45c,
steel 8660. Twardość 38-42 hrc, 53-57hrc.

58539

Bez narzędzi

1450,00 zł

58540

Z narzędziami

Szafka
serwisowa
z narzędziami,
6 szuflad,
177 części

110,00 zł

Dane techniczne:
• 1 szuflada: 3 moduły z nasadkami 3,5–32
mm, przedłużkami, pokrętłami, przegubami
i grzechotkami 1/2”, 1/4” oraz 3/8”
• 2 szuflada: 3 moduły z wkrętakami i szczypcami
• 3 szuflada: 3 moduły z kluczami oczkowymi
dwustronnymi 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm oraz kluczami
płaskooczkowymi 6–32 mm.
• 4 szuflada: 3 moduły z młotkiem 300 g,
młotkiem z wymiennymi końcówkami,
3 przecinakami, bitami torx, bitami hex, bitami spline oraz długimi nasadkaimi 8–21 mm.

107,00 zł

YT-06019

Profesjonalny 3-elementowy zestaw do obsługi rozrządu. Dedykowany do samochodów
marki renault. Obsługuje modele: Renault
Twingo, Kangoo, Megane, Scenic, Laguna,
Espace oraz Nissan Micra, Kubistar. Kody silników: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16 V, 1.5 DCI D4F,
K4J, K4M, F4P, F4R, F5R740, K9K, FR720.

380,00 zł

YT-06155

Zestaw
kluczy
do drążków
kierowniczych

Przyrząd służy do szybkiej kontroli naciągu
paska rozrządu. Pozwala na pomiary pasków
o różnej szerokości i wysokości wszędzie
tam, gdzie podana jest wartość ugięcia paska
(mm) pod zadanym obciążeniem (nm). Dane
o prawidłowych nastawach podaje producent
samochodu.

Profesjonalny 4-elementowy zestaw do obsługi drążków kierowniczych. W zestawie uchwyt
i trzy wymienne głowice. Zakresy pracy: 30 mm
- 35 mm, 35 mm - 40 mm, 40 mm - 45 mm.

YT-06122

Ściągacz
do sworzni
kulistych
regulowany

24,00 zł

YT-06251

Wykrętak
do śrub, szpilek
i nakrętek

427,00 zł

YT-06015

Zestaw blokad rozrządu
do silników VAG
Profesjonalny 34-elementowy zestaw do obsługi rozrządu silników grupy VAG. Obsługuje
silniki benzynowe: 1.2 6 V, 1.2 12 V, 1.4-1.8T
16 V, 2.0 16 V, SILNIKI DIESLA: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0
TDI, 1.7, 1.9 D/TD/SDI/TDI, 2. 5 V6 TDI.

125,00 zł

YT-06016

Wykrętak do zerwanych śrub, szpilek i nakrętek. Zakres działania 8,5 mm do 19 mm

Zestaw blokad rozrządu
Fiat 1,2 16 V

Profesjonalny ściągacz do sworzni kulistych.
Dzięki możliwości regulacji doskonale nadaje
się zarówno do samochodów osobowych, jak
i lekkich dostawczych.

694,00 zł

YT-06014

Zestaw blokad
rozrządu
Renault 1,4-2,0

Przyrząd
do kontroli
naciągu paska
rozrządu

54,00 zł

YT-0628

Zestaw kluczy do mocowania amortyzatora 39 cz.
80

YT-04211

Profesjonalny 39-elementowy zestaw kluczy
służący do mocowania amortyzatorów. Specjalistyczny serwis motoryzacyjny; wymiana amortyzatorów w zawieszeniach samochodów europejskich, japońskich i amerykańskich.

Zestaw blokad rozrządu. Zawiera 5 elementów.
Zastosowanie: Fiat 500, Panda, Punto, Grande
Punto, Albea, Linea, Bravo, Brava, Palio, Idea,
Weekend, Siena, Stilo, Marea, Lancia Ypsilon,
Musa. Kody silników: 1.2 16 V - 176B9.000,
182B2.000, 188A5.000, 1.4 16 V - 843A1.000,
169A3.000, 192B2.000, 198A1.000, 198A4.000,
199A6.000.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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273,00 zł

YT-0672

Zestaw
diagnostyczny
do chłodnic
Profesjonalny 14-elementowy zestaw do
sprawdzania szczelności w układach chłodzenia. Zestaw umożliwia wykrycie mikrowycieków
i nieszczelności w układzie chłodzenia silników
spalinowych. Skuteczne i precyzyjne wskazania
nadciśnienia (maks. 2,5 bar). Upraszcza metody
diagnozowania defektów w układzie chłodzenia.
Eliminuje potrzebę demontowania wielu układów silnika. Dostosowany do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.
Dane techniczne:
• Ciśnienie maksymalne: 0,25 MPa
• Temperatura maksymalna: 200 st. C

57,00 zł

YT-06822

Zestaw
separatorów
zacisków
hamulcowych
35 cz.

YT-08035

YT-08195

Zestaw szczotek do gniazd
świec 20 cz.
Profesjonalny zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy, gniazd świec iskrowych i żarowych.
Zestaw zawiera 20 elementów, w tym szczotki
o różnym rozmiarze i materiale wykonania.
W komplecie jest przedłużka i uchwyt wkrętakowy. Całość zapakowana w wygodne i praktyczne etui.

YT-08505

Lampa
warsztatowa
30 + 7 led
Nowoczesna przenośna lampa
z diodami led. Ilość diod 30+7,
jasność ok. 13 000 mcd. Posiada akumulator nimh 3,6 V / 12
000 mAh. W rękojeści znajduje
się magnes ułatwiający mocowanie lampy do metalowych
powierzchni. Mobilne źródło
światła potrzebne w warsztacie,
garażu lub podczas awarii na
drodze.

243,00 zł

Składany klucz do kół samochodowych.
W skład zestawu wchodzą chromowane nasadki o rozmiarach 17 mm, 19 mm, 21 mm,
23 mm, pokrętło z obrotową rękojeścią oraz
długie ramię ułatwiające odkręcenie nawet
mocno zapieczonych śrub. Całość zapakowana w niewielkiej wielkości etui.

90,00 zł

YT-08507

Lampa
warsztatowa
30 + 7 led
YT-08507 to profesjonalna, akumulatorowa oprawa
przenośna LED. Główny panel oprawy posiada 30 diód
LED zapewniających mocny
strumień świetlny 140 lm.
Dodatkowo na czole lampy
zainstalowano 7 LED, które
pełnią funkcję latarki, umożliwiając oświetlenie trudno
dostępnych miejsc. Lampa
posiada wzmocnioną konstrukcję korpusu oraz uderzenioodporny klosz wykonany z poliwęglanu.

YT-08509

Lampa 5 W
do dobierania
kolorów
Przenośna lampa idealnie odtwarzająca warunki światła naturalnego. Nowoczesne źródło COB LED
o bardzo wysokim współczynniku
oddawania barw CRI=95 zbliżonym
do światła słonecznego umożliwia

www.gordon.com.pl

Zestaw 300 sztuk podkładek miedzianych typu
miękki. Zestaw zawiera rozmiary od 5x9x1
mm do 28x36x2 mm. Całość umieszczono
w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

33,00 zł

YT-06876

419 szt.
oringów
gumowych
mix
Zestaw 419 sztuk oringów wykonanych z nbr.
Zestaw zawiera rozmiary od 3x1.5 mm do
50x3.5 mm. Całość umieszczono w wygodnym
opakowaniu typu sortownik.

Składany klucz do kół w etui

87,00 zł

YT-06872

300 szt.
podkładek
miedzianych
miękkich

Profesjonalny zestaw separatorów do zacisków
hamulcowych. Przyrząd składa się z dwóch prasek śrubowych - prawoskrętnej i lewoskrętnejoraz zestawu talerzyków dostosowanych do
większości modeli samochodów. Zestaw zawiera
35 elementów. Całość umieszczono w solidnej
walizce.

62,00 zł

102,00 zł

YATO

480,00 zł

perfekcyjne dobranie właściwego koloru i odcienia lakieru,
m.in. samochodowego. Ułatwia
sprawdzenie koloru względem
wzornika oraz sprawdzenie samego pokrycia. W świetle lampy
YT-08509 łatwo można wykryć
najmniejsze defekty lakiernicze,
takie jak plamy, hologramy czy
przepalenia.

180,00 zł

YT-08502

Lampa warsztatowa
2in1 Led Magnet aku
Li-Ion
Profesjonalna lampa warsztatowa o unikalnej
konstrukcji diody. Dzięki zastosowaniu diody
w konfiguracji 1+1 lampa generuje światło
o natężeniu 180 lm. Zasilana jest 3,7V Li-Ion
akumulatorem o pojemności 3600 mAh. Zapewnia to 3 godziny nieprzerwanej pracy przy
włączonych wszystkich diodach. Do pełnego
naładowania akumulator potrzebuje zaledwie
4 godzin. W zestawie ładowarka stacjonarna
oraz samochodowa - do gniazda zapalniczki.
Obudowa zawiera magnes i hak.

127,00 zł

YT-08508

Lampa
warsztatowa
SMD led 3,5 W
+3W
Lampa charakteryzuje się
wyjątkowym w swojej klasie strumieniem świetlnym
wynoszącym aż 280 lumenów. Dodatkowo wysokiej
jakości soczewka umożliwia
komfortowe i dokładne doświetlenie miejsca pracy. Na
czole lampy zainstalowano
wydajny POWER LED o mocy
3 W pełniący funkcję latarki.
Emituje on strumień świetlny 80 lumenów i umożliwia
oświetlenie trudno dostępnych miejsc.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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210,00 zł

YT-08530

200,00 zł

Lampa oświetlania
komory silnika 120 LED

Lampa oświetlenia
komory silnika 12 W LED

Długa lampa przeznaczona do mocowania
na pokrywie /klapie/ silnika. 120 diod led, jasność 13 000 mcd, akumulator nimh 7,2 V
1800 mAh. Długa lampa do oświetlania komory silnika. Uchwyt rozciągany i magnetyczny
z dodatkowymi haczykami, na których można powiesić lampę. Możliwość zdjęcia lampy
z uchwytu roboczego.

YT-08532 to profesjonalna oprawa przenośna
do oświetlenia komory silnika. Lampa charakteryzuje się wyjątkowym w swojej klasie
strumieniem świetlnym wynoszącym aż 1200
lumenów, co umożliwia komfortowe i dokładne doświetlenie całej przestrzeni pod maską
samochodu. Osiągnięcie strumienia światła
o tak dużej wartości możliwe było dzięki zastosowaniu wydajnych SMD LED oraz zasilaniu
sieciowemu 5-metrowym przewodem.

57,00 zł

YT-08707

150,00 zł

Magnetyczny
uchwyt
dla narzędzi
pneumat.
Profesjonalny
magnetyczny
uchwyt dla narzędzi warsztatowych. Dzięki zastosowaniu
dwóch bardzo silnych magnesów można ten uchwyt bezpiecznie i pewnie instalować na wszelkich metalowych powierzchniach. Jest to przydatne rozwiązanie zwłaszcza
w przypadku podnośników kolumnowych,
w których nie można wiercić otworów do zamontowania innego rodzaju uchwytów narzędziowych. Uchwyt posiada udźwig do 15 kg.

500,00 zł

Leżanka warsztatowa
Profesjonalna leżanka warsztatowa marki yato. Wykonana z przyjaznego i trwałego
tworzywa sztucznego. Posiada ergonomiczny, wyprofilowany kształt, który pozwala na
utrzymanie kondycji kręgosłupa w odpowiedniej pozycji. Jest wyposażona w 6 obrotowych
kółek na łożysku, co znacznie ułatwia manewrowanie nią. Została wyposażona również
w praktyczne wgłębienia na śrubki i klucze.

610,00 zł

Dane techniczne:
• Waga (kg) 2,5
• Moment obrotowy [Nm] 1356
• Obroty min./maks. 10000
• Opakowanie color box
• Rozmiar szybkozłącza [cal] 1/4”
• Wydajność [l/min] 480
• Rozmiar [cal] 1/2”
• Gwarancja: 1 rok

142,00 zł

YT-0880

YT-0953

Klucz
pneumatyczny
1/2’’ 1356 Nm

YT-09564

Klucz
pneumatyczny
3/4” 1300Nm
Dane techniczne:
• Ciśnienie [bar]: 6,3
• Moment obrotowy [Nm]: 1300
• Obroty min/max: 5000
• Opakowanie: color box
• Rozmiar szybkozłącza [cal]: 3/8”
• Rozmiar wrzeciona [mm]: 3/4”
• Wydajność [l/min]: 660
• Rozmiar [cal]: 3/4

YT-09740

185,00 zł

Szlifierka pneumatyczna
mimośrodowa
Dane techniczne:
• Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
• Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
• Wydajność [l/min]: 84
• Wyposażenie: przewód odsysający, worek
na urobek
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YT-08532

YT-0980

Pneumatyczny
klucz
grzechotka
1/2’’ 68 Nm
Dane techniczne:
• Ciśnienie [bar]: 6.2
Moment obrotowy [Nm]: 68
Obroty min/maks.: 160
Opakowanie: color box
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
Wydajność [l/min]: 110
Rozmiar [cal]: 1/2

130,00 zł

YT-08563

Lampa warsztatowa
COB LED 3 W
• Lampa charakteryzuje się bardzo
wysokim strumieniem świetlnym
wynoszącym aż 250 lumenów
zapewnianym przez nowoczesne
i wydajne COB LED
• Obrotowa obudowa umożliwia pochylenie lampy pod dowolnym kątem. Dodatkowa możliwość obrotu
górnej części lampy wokół swojej
osi ułatwia optymalne oświetlenie
pożądanej przestrzeni pozostawiając wolne ręce
• Mocny magnes oraz obrotowy haczyk ułatwiają zamocowanie lampy w trudno dostępnych miejscach
• Oprawa posiada wzmocnioną konstrukcję korpusu oraz uderzenioodporny klosz wykonany
z poliwęglanu, co zapewnia całej lampie wysoką klasę wytrzymałości mechanicznej IK07
• Lampa posiada wysoką klasę szczelności IP54.
• Lampa zasilana jest pojemnym akumulatorem
litowo-jonowym 2200 mAh, który zapewnia
3,5 godziny nieprzerwanej pracy. Do pełnego
naładowania akumulator potrzebuje 5 godzin

170,00 zł

YT-09511

Klucz
pneumatyczny
1/2” 550 Nm
Klucz pneumatyczny 550 Nm marki yato. Posiada trwałą i zwartą budowę, która zapewnia bezpieczeństwo
i ergonomię pracy. Mechanizm udarowy typu twin hamer gwarantuje skuteczność przy odkręcaniu oraz zapewnia niezwykłą trwałość. Zastosowanie
w przemyśle, serwisach mechanicznych
oraz w warsztatach samochodowych.

2300,00 zł

YT-09611

Klucz udarowy 1”
kompozytowy 2700 Nm
Profesjonalny klucz pneumatyczny udarowy, przeznaczony do największych
obciążeń w przemyśle i serwisie motoryzacyjnym. Dostosowany do potrzeb
wymagających klientów obsługujących
samochody ciężarowe, maszyny budowlane, konstrukcje stalowo-przestrzenne. Ultralekki klucz 1 o mocy 2700 nm .
Kompozytowa-magnezowa konstrukcja,
mechanizm twin hammer, niskie zużycie
powietrza umożliwiają pracę w serwisach mobilnych. Dzięki wysokiej ergonomii praca tym narzędziem nie jest nadmiernie męcząca. Waga 8,3 kg. Zużycie
powietrza 255 l/min.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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48,00 zł

YT-1056

YT-17000

Zestaw nasadek
do alufelg
17-19-21 mm

Podnośnik
hydrauliczny
słupkowy 2 t

Nasadki udarowe wykonane ze stali chromowo-molibdenowej o symbolu scm440. Posiadają tuleję zabezpieczającą
z miękkiego tworzywa, która chroni felgę
przed uszkodzeniem powłoki lakierniczej.
Nasadki posiadają chromowane wykończenie w 3 kolorach, które ułatwia rozróżnienie rozmiarów. Ultra cienkie ścianki
umożliwiają odkręcanie śrub w ciasnych
gniazdach felg aluminiowych. Posiadają
również zabezpieczenie ułatwiające uwolnienie odkręconej nasadki i śruby. Ładowania akumulator potrzebuje 5 godzin.

Dane techniczne:
• Budowa / typ: słupkowy
• Długość tłoka [mm]: 164
• Maksymalna długość
gwintu [mm]: 48
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 25
• Wymiary podstawy [mm]: 88x92
• Wysokość maks. [mm]: 345
• Wysokość min [mm]: 181
• Udźwig [kg]: 2000

72,00 zł

105,00 zł

YT-17008

200,00 zł

YT-17006

Dane techniczne:
• Budowa / typ: słupkowy
• Długość tłoka [mm]: 150
• Maksymalna długość
gwintu [mm]: 82
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 43
• Wymiary podstawy [mm]: 140x134
• Wysokość maks. [mm]: 462
• Wysokość min [mm]: 230
• Udźwig [kg]: 15 000

86,00 zł

YT-17310

Podstawki
pod samochód
2 t, 2 szt.
Dane techniczne:
• Budowa / typ: zapadkowa
• Opakowanie: olor box
• Średnica główki [mm]: 77x40
• Wymiary podstawy [mm]: 190x165
• Wysokość maks. [mm]: 415
• Wysokość min. [mm]: 265
• Udźwig [kg]: 2000

YT-17312

405,00 zł

YT-17211

YT-23701

Pistolet
do pompowania
kół

Podstawki pod samochód
6 t, 2 szt.

Profesjonalny pistolet z manometrem do
pompowania kół. Korpus pistoletu pokryty
antypoślizgowym materiałem, manometr zabezpieczony gumowym korpusem. Długość
węża 40 cm, maks. ciśnienie robocze 0,6 Mpa,
przyłącze 1/4” osadzono na obrotowym korpusie. Zapobiega to plątaniu się węży pneumatycznych.

www.gordon.com.pl

117,00 zł

YT-17311

Dane techniczne:
• Budowa / typ: zapadkowa
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 85x29
• Wymiary podstawy [mm]: 182x201
• Wysokość maks. [mm]: 420
• Wysokość min. [mm]: 280
• Udźwig [kg]: 3000

Dane techniczne:
• Budowa / typ: słupkowy
• Długość tłoka [mm]: 180
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 69
• Wymiary podstawy [mm]: 190x152
• Wysokość maks. [mm]: 465
• Wysokość min. [mm]: 285
• Udźwig [kg]: 32 000

Dane techniczne:
• Budowa / typ słupkowy
• Długość tłoka [mm] 180
• Maksymalna długość
gwintu [mm] 60
• Opakowanie color box
• Średnica główki [mm] 27
• Wymiary podstawy [mm] 92x100
• Maks. wysokość [mm] 374
• Min. wysokość [mm] 194
• Udźwig [kg] 3000

Podnośnik
Hydrauliczny
słupkowy 15 t

Podstawki
pod samochód
3 t, 2 szt.

Podnośnik
hydrauliczny
słupkowy 32 t

35,00 zł

YT-17003

Dane techniczne:
• Budowa / typ: słupkowy
• Długość tłoka [mm]: 147
• Maksymalna długość
gwintu [mm]: 80
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 32
• Wymiary podstawy [mm]: 03x118
• Wysokość maks. [mm]: 457
• Wysokość min [mm]: 230
• Udźwig [kg]: 8000

Dane techniczne:
• Budowa / typ: słupkowy
• Długość tłoka [mm]: 180
• Maksymalna długość
gwintu [mm]: 60
• Opakowanie: color box
• Średnica główki [mm]: 29
• Wymiary podstawy [mm]: 96x110
• Wysokość maks. [mm]: 413
• Wysokość min [mm]: 216
• Udźwig [kg]: 5000

YT-17001

Podnośnik
Hydrauliczny
słupkowy 3 t

Podnośnik
hydrauliczny
słupkowy 8 t

YT-17002

Podnośnik
hydrauliczny
słupkowy 5t

325,00 zł

85,00 zł

57,00 zł

YATO

113,00 zł

Dane techniczne:
• Budowa / typ zapadkowa
• Opakowanie color box
• Średnica główki [mm] 100x29
• Wymiary podstawy [mm] 258x285
• Wysokość maks. [mm] 600
• Wysokość min [mm] 382
• Udźwig [kg] 6000

Podnośnik hydrauliczny 3 t
Dane techniczne:
• Budowa / typ: żaba
• Maksymalna wysokość [mm]: 465
• Wysokość maks. [mm]: 465
• Wysokość min [mm]: 130
• Udźwig [kg]: 3000

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

83

YATO

24,00 zł

Wąż spiralny PU
z szybkozłączką
5,5 x 8 x 5 m
•
•
•
•
•
•

38,00 zł

YT-24201

Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
Długość [m]: 5
Średnica zewnętrzna [mm]: 8
Średnica wewnętrzna [mm]: 5,5
Materiał: poliuretan PU

Wąż spiralny PU
z szybkozłączką
5,5 x 8 x 15 m

•
•
•
•
•
•

Profesjonalny spiralny wąż pneumatyczny zakończony szybkozłączami. Przewód o wymiarach 5,5x8 mm o długości 15 metrów wykonany
z odpornego poliuretanu. Wąż jest odporny na
niskie i wysokie temperatury, dzięki temu może
znaleźć zastosowanie również poza warsztatem. Konstrukcja drobnego zwoju oszczędza
miejsce, a fabrycznie instalowane szybkozłącza
sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie
w każdym warsztacie lub zakładzie produkcyjnym.

Waga brutto (kg) 0.4800
Ciśnienie [bar] 12
Rozmiar szybkozłącza [cal] 1/4”
Długość [m] 10
Średnica zewnętrzna [mm] 8
Średnica wewnętrzna [mm] 5,5
YT-24205

YT-24204

100,00 zł

Wąż spiralny
PU z szybkozłączką
6,5 x 10 x 5 m
•
•
•
•
•

Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
Długość [m]: 5
Średnica zewnętrzna [mm]: 10
Średnica wewnętrzna [mm]: 6,5

66,00 zł

YT-25480

Ściągacz
kół
pasowych
wielorowkowych
•
•
•
•
•

231,00 zł

Wąż spiralny PU
z szybkozłączką
6,5 x 10 x 10 m
•
•
•
•

Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
Średnica zewnętrzna [mm]: 10
Średnica wewnętrzna [mm]: 6,5

576,00 zł

YT-55568

Belka do podwieszania
silnika udźwig 500 kg
Profesjonalna belka do podwieszania silnika.
Niezastąpiona podczas wymiany sprzęgła czy
poduszek mocujących silnik. W sposób pewny
i bezpieczny pozwala zabezpieczyć jednostkę
w ustalonej pozycji. Udźwig 500 kg.
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Wąż spiralny PU
z szybkozłączką
8 x 12 x 15 m
•
•
•
•

Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4”
Średnica zewnętrzna [mm]: 10
Średnica wewnętrzna [mm]: 6,5

105,00 zł

Żuraw
warsztatowy
2000 kg

100,00 zł

YT-24209

YT-55557

Profesjonalny
żuraw
warsztatowy o nośności 2000 kg. Posiada
kompaktową, w pełni składaną konstrukcję.
Wyposażony jest w 6 metalowych skrętnych kół ułatwiających manewrowanie. Żuraw posiada specjalne wzmocnienie
kompensujące napięcia materiału podczas
wznoszenia obciążenia. Żuraw warsztatowy
2000 kg posiada wszelkie wymagane certyfikaty dopuszczające go do pracy w warsztatach
motoryzacyjnych i zakładach produkcyjnych.

Budowa: przesuwny
Ilość ramion: 2
Rozmiar [mm]: 165
Ilość elementów [szt.]: 2
Rozmiar [cal]: 3/8

YT-24203

Wąż spiralny PU
z szybkozłączką
5,5 x 8 x 10 m

56,00 zł
33,00 zł

52,00 zł

YT-24202

YT-73030

Miernik
ciśnienia oleju
0-500 psi
0-35 bar
Profesjonalny miernik ciśnienia oleju. W zestawie 12 redukcji umożliwiających zastosowanie
miernika w większości silników. Miernik wyposażony jest w specjalną gumową osłonę, jest
wyskalowany aż do 35 bar. Do zestawu dołączona jest elegancka walizka.

YT-55565

Trawers
-balanser
do żurawia
udźwig 680 kg
Profesjonalny trawers - balanser. Niezastąpione
urządzenie podczas montażu i demontażu silnika w pojeździe. Dzięki niemu w sposób łatwy
i bezpieczny pozycjonujemy silnik w komorze
auta. Solidna konstrukcja i nośność do 680 kg.

1100,00 zł

YT-55582

Prasa
hydrauliczna
30 t
Profesjonalna prasa hydrauliczna o nacisku 30
ton. Jej masywna i mocna konstrukcja sprawia,
że znajduje zastosowanie w każdym warsztacie motoryzacyjnym lub
produkcyjnym. Posiada
wszelkie wymagane certyfikaty dopuszczające
ją do pracy w profesjonalnych zakładach.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

127,00 zł

YT-82051

YT-82091

Wiertarka
do metalu
580 W

Szlifierka
kątowa
720 W

Kompaktowa wiertarka o mocy 580 W marki YATO. Posiada możliwość zmiany kierunku
obrotów lewo-prawo, bezstopniową regulację prędkości obrotowej oraz bezkluczykowy
uchwyt mocujący 10 mm. Ergonomiczny uchwyt
pokryty antypoślizgowym materiałem, włącznik
pyłoszczelny zapewniający zwiększoną trwałość
urządzenia. Zastosowany innowacyjny system
szczotek węglowych zapewnia ich większą żywotność. Wiertarka posiada przewód zasilający
w osłonie gumowej.

Kompaktowa szlifierka kątowa 720 W 115 mm.
Wąska obudowa ułatwia pewny uchwyt; zabezpieczenie przed pyłem mechanizmu przekładni
i włącznika; gumowy kabel; wygodny boczny
włącznik; niewielkie rozmiary obudowy przekładni i całego urządzenia są ważne podczas pracy
w ograniczonych przestrzeniach, np. podczas
szlifowania spawów w narożnikach, przecinania
zaklinowanych śrub lub dozbrajania narożników
żelbetowych wieńców w fundamentach.

555,00 zł

300,00 zł

YT-82180

YT-82195

Polerka 1200 W, 180 mm

Przecinarka do metalu
2300 W, 355 mm
Kompaktowa wiertarka o mocy 580 W marki YATO. Posiada możliwość zmiany kierunku
obrotów lewo-prawo, bezstopniową regulację prędkości obrotowej oraz bezkluczykowy
uchwyt mocujący 10 mm. Ergonomiczny uchwyt
pokryty antypoślizgowym materiałem, włącznik
pyłoszczelny zapewniający zwiększoną trwałość
urządzenia. Zastosowany innowacyjny system
szczotek węglowych zapewnia ich większą żywotność. Wiertarka posiada przewód zasilający
w osłonie gumowej.

643,00 zł

YT-82930

Szlifierko-polerka z regulowaną prędkością
obrotową, przeznaczona do obróbki powierzchni wykonanych z metalu, kamienia
i drewna. Wysoki moment obrotowy wrzeciona umożliwia łatwe rozprowadzanie pasty
polerskiej oraz wosku na dużych powierzchniach, takich, jak elementy karoserii samochodu lub kamienne stopnie schodowe. Kabel
zasilający o długości 5 m pozwala swobodnie
operować urządzeniem dookoła obrabianej
powierzchni. Waga polerki umożliwia pracę
bez konieczności docisku ze strony operatora, nie powodując zmęczenia. Zagęszczone
miedziane uzwojenie jest przystosowane do
długotrwałej pracy. Urządzenie wyposażone
w system szybkiej wymiany szczotek węglowych oraz wysokiej jakości włącznik z blokadą
do pracy ciągłej.

Akumulatorowy klucz
udarowy z nasadkami
2 x baterie
Profesjonalny akumulatorowy klucz udarowy
1/2. Wytrzymały mechanizm udarowy w połączeniu z 18 V akumulatorem litowo-jonowym
o pojemności 3000 mAh powoduje, że nawet
najcięższa praca w warsztacie wykonywana jest
szybko i bez wysiłku. Akumulator posiada wbudowaną kontrolkę naładowania. Narzędzie generuje roboczy moment obrotowy 280 Nm przy
maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej
2200 obrotów na minutę. Klucz posiada płynną
regulację prędkości obrotowej. Miejsce pracy
precyzyjnie podświetla wydajna lampa ledowa.
W zestawie zapakowanym w poręczną walizkę
znajduje się:
• Klucz udarowy
• 2 akumulatory 18 V 3000 mAh
• Szybka ładowarka
• Zestaw nasadek 17 mm, 19 mm, 21 mm,
22 mm

www.gordon.com.pl

175,00 zł

YT-82100

YATO

136,00 zł

Szlifierka kątowa
1100 W
Mocna szlifierka kątowa 1100 W 125 mm wyposażona w perfekcyjnie spasowaną przekładnię
i łożyska zabezpieczone przeciwpyłowo. Wygodny boczny włącznik i wąska obudowa, którą
można objąć dłonią, zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy. Gumowy kabel o długości
3 m ułatwia manewrowanie narzędziem. Moc
1100 W to gwarancja efektywnego cięcia bez klinowania tarczy zarówno w stali nierdzewnej, jak
i materiałach mineralnych (beton, granit, płytki
gresowe) Moc 1100 W; tarcza 125 mm; otwór
tarczy 22,2 mm; gwint m 14; 11 000 obr./min.

428,00 zł

YT-82855

Wiertarko
wkrętarka
18V li-ion
z 2 akumulatorami
Mocna 18 V wiertarko-wkrętarka. Niezbędna w pracach
związanych z wierceniem
w twardych materiałach,
montażu długich kołków
rozporowych i wkrętów do drewna. Moment obrotowy wynoszący 42 Nm daje możliwość zastosowania otwornic bimetalowych
do drewna i metalu, wierteł stopniowych do
blachy i odkręcania/dokręcania nakrętek na
śrubach (maks. M12). W wyposażeniu zestawu znajdują się 2 akumulatory (1,5 Ah Li-Ion)
oraz szybka 60 min ładowarka. Stalowa dwubiegowa przekładnia umożliwia wybór pomiędzy prędkością obrotową: 350 obr./min na
1 biegu oraz odpowiednio 1200 obr./min na
2 biegu. W zestawie walizka, kpl. wierteł do
metalu i bitów.

490,00 zł

YT-82931

Akumulatorowy
klucz udarowy
z nasadkami
• Dioda LED oświetająca miejsce
pracy: Tak
• Maksymalny moment obrotowy [Nm]: 280
• Napięcie akumulatora [V]: 18V
• Pojemność akumulatora [Ah]: 3000 mAh
• Rodzaj akumulatora: Li-Ion
• Wskaźnik stanu baterii: tak
• Zastosowanie: motoryzacyjne
• Czas ładowania [min]: 120
• Udar: 0-3300 min
• Ilość baterii w zestawie: 1

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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YATO

18,00 zł

YT-06777

17,00 zł

YT-06780

160 śrub imbusowych
bez łba mix

170 szt. wkrętów i podkładek do karoserii mix

• Zestaw zawiera rozmiary od 3x5 mm do
10x12 mm. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

• Zestaw zawiera rozmiary wkrętów i podkładek od m3 x 8 mm do m6 x 20 mm. Całość
umieszczono w wygodnym opakowaniu
typu sortownik

37,00 zł

14,00 zł

26 szt. obejm skręcanych
mix rozmiarów
47,00 zł

45,00 zł

YT-06787

50 szt. zabezpieczeń
z kółkiem mix

• Zestaw zawiera rozmiary od 1.5x5 mm do
10x50 mm. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik

• Zestaw zawiera rozmiary od 4.5x36 mm do
11.0x45 mm. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik

300 szt. podkładek
aluminiowych mix
• Zestaw zawiera rozmiary 5x9x1.0 mm do
28x36x2.0 mm. Całość umieszczono
w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

16,00 zł
YT-06866

18,00 zł

Zestaw szybkozłączy
elektrycznych 50 szt.

• Zawartość opakowania to 127 sztuk koszulek o różnych średnicach i długościach.
Kolor czarny. Całość umieszczona w wygodnym opakowaniu typu sortownik

• Szybkozłączki w dwóch kolorach i rozmiarach
pasujących do najbardziej popularnych średnic przewodów elektrycznych. Zestaw zawiera
50 elementów, a całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

YT-06871

100,00 zł

YT-06870

YT-06868

Zestaw koszulek
termokurcz. 127 szt. mix

50,00 zł

YT-06865

YT-06785

315 szt. kołków
sprężystych mix

13,00 zł

YT-06782

Zestaw krokodylków
elektrycznych 28 szt.
• Zawartość opakowania to 28 sztuk krokodylków o różnej wielkości, izolowanych i nieizolowanych. Całość umieszczono w wygodnym
opakowaniu typu sortownik.

20,00 zł

YT-06872

YT-06873

Zestaw podkładek
miedzianych 150 szt.
• Zawartość opakowania: 10 szt: 5x10x1; 10 szt.
8x11x1; 10 szt. 11x17x1,5; 10 szt. 12,5x20x1,5;
10 szt. 15x20x2; 10 szt. 16,5x24x2; 10 szt.
6x10x1; 10 szt. 10x16x1; 10 szt. 14x18x1;
10 szt. 7x10x1; 10 szt. 10,5x17x1,5; 10 szt.
12x20x1,5; 10 szt. 14x20x1,5; 10 szt. 16x22x2;
10 szt. 17,5x24x2.
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300 szt. podkładek
miedzianych miękkich

Zestaw zawleczek
prostych 555 szt. mix

• Zestaw zawiera rozmiary od 5x9x1 mm do
28x36x2 mm. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

• Zawiera 555 zawleczek o różnych rozmiarach. Całość umieszczono w wygodnym
opakowaniu typu sortownik.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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14,00 zł

YT-06875

YT-06877

Zestaw sprężynek
200 szt. mix rodzajów

Zestaw oringów
gumowych 225 szt.

• Sprężynki pracujące zarówno na ściskanie,
jak i rozciąganie. Całość umieszczono
w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

• Zawiera mix 18 różnych rozmiarów. Oringi
wykonane są z gumy odpornej na czynniki
agresywne, takie jak paliwa, oleje i chemikalia oraz wysoką temperaturę. Praktyczne
opakowanie pozwala na łatwy dostęp do
dogodnego rozmiaru.

17,00 zł

YT-06880

17,00 zł

Zestaw pierścieni Segera
zewn. 300 szt.
• Zawiera mix 18 różnych rozmiarów. Całość
w solidnym organizerze. Niezastąpiony
w warsztacie samochodowym, w rolnictwie
i przemyśle.

19,00 zł

YT-06884

• Zestaw zawiera mix 18 różnych rozmiarów.
Całość w solidnym organizerze. Niezastąpiony w warsztacie samochodowym, rolnictwie
czy przemyśle.

• Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

18,00 zł

YT-06882

225 szt. pierścieni
Segera zew./wew. mix
• Zestaw zawiera rozmiary od 6 mm do 32
mm. Całość umieszczono w wygodnym
opakowaniu typu sortownik.

19,00 zł

YT-36420

YT-06888

Zestaw smarowniczek
metr. 110 szt.

YT-06790

• Zestaw zawierający 110 sztuk kalamitek.
Gwinty nacięte w systemie metrycznym. Mix
9 rozmiarów zapakowany w wygodny organizer. Niezbędny w motoryzacji, rolnictwie czy
przemyśle.

125,00 zł

80 szt. klinów półokrągłych
czółenkowych
• Zestaw 80 sztuk klinów półokrągłych czółenkowych. Całość w wygodnym sortowniku
3*5*13 mm: 10 pcs; 3*6,5*16 mm:
10 pcs; 4*5*13 mm: 10 pcs; 4*6, 5*16 mm;
10 pcs; 4*7,5*19 mm: 10 pcs; 5*7,5*19 mm:
10 pcs; 5*9*22 mm:10 pcs;
6*9*22 mm: 10 pcs

www.gordon.com.pl

Zestaw przelotek
gumowych 180 szt. mix

400 szt. nitów
zrywalnych mix

300 szt. zawleczek
typu e. mix rodzajów
20,00 zł

YT-06878

YT-06881

Zestaw pierścieni
Segera wew. 300 szt.

31,00 zł

16,00 zł

YATO

17,00 zł

YT-06864

534 szt. podkładek
i korków
spustowych oleju
• Zestaw 534 sztuk podkładek miedzianych i korków spustowych do oleju. Zestaw zawiera rozmiary od 6 mm do 20 mm. Całość umieszczono
w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

• Zestaw 400 sztuk aluminiowych nitów zrywalnych z trzpieniem stalowym. Zestaw zawiera
cztery najbardziej popularne rozmiary
od 2.4 mm do 4.8 mm. Całość umieszczono
w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

35,00 zł

YT-06876

419 szt.
oringów
gumowych
mix
• Zestaw 419 sztuk
oringów wykonanych
z nbr. Zestaw zawiera
rozmiary od 3 x 1.5 mm
do 50 x 3.5 mm. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu sortownik.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ADLER

590,00 zł

Klucz udarowy
1/2″ - kompozyt
750,00 zł

AD-VGL2209Z6 ADL

720,00 zł

AD-VGL2209Z10 ADL

Zestaw
z kluczem
udarowym 1/2″
+ 10 szt. nasadek

Zestaw
z kluczem udarowym
1/2″
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maksymalny moment obrotowy: 1350 Nm
• Ilość obrotów: 10 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 92 l/min
• W komplecie nasadki do felg aluminiowych:
17, 19, 21 mm
• W komplecie nasadki długie: 22, 23, 24 mm
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga zestawu: 3,9 kg

650,00 zł

AD-361 ADL

Klucz udarowy
3/4″

390,00 zł

AD-2550 ADL

Klucz zapadkowy
– 1/2″ kompozyt,
bezodrzutowy
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maks. moment obrotowy: 102 Nm
• Typ udaru: Pin Clutch
• Średnie zużycie powietrza: 108 l/min
• Maks. ciśnienie pracy 6,3 bar
• Średnica przyłącza powietrza: 1/4″W

90,00 zł

Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maksymalny moment obrotowy: 1350 Nm
• Ilość obrotów: 10 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 92 l/min
• W komplecie nasadki: 9, 10, 11, 13, 14, 17,
19, 22, 24, 27 mm
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga zestawu: 4,4 kg

690,00 zł

3510.1 ADL

Zestaw nasadek do
felg aluminiowych
Specyfikacja:
• Śr. klucza: 1/2″
• Liczba nasadek w zestawie: 4 szt.
• Średnice nasadek: 17, 19, 21, 22 mm
• Materiał kołnierza: teflon
• Typ nasadki: sześciokąt

AD-1904 ADL

Klucz udarowy
1/2″ – kompozyt
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maks. moment obrotowy: 1430 Nm
• Ilość obrotów: 8500 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 139 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 2,2 kg

880,00 zł

Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 3/4″
• Maksymalny moment
obrotowy: 1626 Nm
• Ilość obrotów: 4500 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 175 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 5,6 kg
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AD-VGL2209 ADL

MA3060 ADL

Klucz
udarowy 3/4″
– kompozyt
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona:
3/4″
• Maksymalny
moment obrotowy:
1490 Nm
• Ilość obrotów: 8000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 143 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 2,3 kg

150,00 zł

AD750 ADL

Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maks. moment
obrotowy: 1350 Nm
• Ilość obrotów: 10 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 92 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 2,2 kg

400,00 zł

Klucz udarowy
1/2″
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maksymalny moment obrotowy: 678 Nm
• Ilość obrotów: 10 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza:
135 l/min
• Długość klucza: 13 cm
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1,6 kg

150,00 zł

Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maksymalny moment obrotowy: 81 Nm
• Ilość obrotów: 180 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 111 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1,2 kg

AD251 ADL

Klucz zapadkowy 1/4”
Specyfikacja:
• Moc maks. (Nm): 34
• Średnica trzpienia (cal): 1/4
• Obroty (obr./min.): 250
• Średnie zużycie
powietrza (l/min): 111
• Ciśnienie robocze (bar): 6,3
• Waga (kg): 0,6

150,00 zł

AD-251B ADL

Klucz zapadkowy
3/8″
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 3/8″
• Maks. moment obrotowy: 34 Nm
• Ilość obrotów: 250 obr./min
• Śr. zużycie powietrza: 111 l/min
• Maks. ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 0,6 kg

220,00 zł

Klucz zapadkowy
1/2″ – kompozyt

AD-263 ADL

AD2150 ADL

Klucz
zapadkowy
1/2″ kompozyt
Specyfikacja:
• Średnica wrzeciona: 1/2″
• Maksymalny moment
obrotowy: 102 Nm
• Ilość obrotów: 180 obr./min
• Średnie zużycie powietrza:
86 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1,3 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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AD-1182 ADL

Szlifierka kątowa
orbitalno-oscylująca
kompozyt

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-1082
• Średnica dysku: 2” / 50 mm
• Ilość obrotów: 15 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 48 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,5 kg

110,00 zł

AD-1244 ADL

Szlifierka trzpieniowa
kompozyt

AD-980 ADL

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-980
• Średnica dysku: 6”/150 mm
• Ilość obrotów: 10 000 obr./min
• Skok oscylacji: 4,8 mm
• Średnie zużycie powietrza: 79 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1,8 kg

220,00 zł

160,00 zł

Wyrzynarka

330,00 zł

AD-846 ADL

Specyfikacja:
• Ilość obrotów: 2500 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 68 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1kg

300,00 zł

AD-186 ADL

AD 6017 ADL

Nitownica
pneumatyczna
Specyfikacja:
• Średnice dysz do nitów:
2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,0
/ 6,4 mm
• Maksymalna średnica
nitów: AL – 6,4 mm,
FE – 6,4 mm, SS – 4,8 mm
• Materiał nitów: AL, FE, SS
• Siła zrywania: 8,34 kN / 850 kG
• Skok tłoka: 14 mm
• Zużycie powietrza: 0,5 l/cykl
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1,8 kg

www.gordon.com.pl

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-748
• Średnica dysku: 3″/75 mm
• Ilość obrotów: 20 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 79 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,8 kg

390,00 zł

Ściernica do opon
kompozyt

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-176
• Ilość skoków bez obciążenia:
9000 obr./min.
• Skok: brzeszczotu: 10 mm
• Średnie zużycie powietrza: 48 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,7 kg

AD-748 ADL

AD-187 ADL

Specyfikacja:
• Śr. dysku: 5”/125 mm
• Ilość obrotów: 10 500 obr./min
• Skok oscylacji: 4,8 mm
• Średnie zużycie powietrza: 103 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1,1 kg

AD-176 ADL

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-2142
• Średnica uchwytu trzpienia: 6 mm
• Ilość obrotów: 23 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 71 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,7 kg

Przecinarka
trzpieniowa kompozyt

Szlifierka
orbitalna

Szlifierka orbitalna

AD-2142 ADL

Szlifierka trzpieniowa
długa – 125 mm
kompozyt

120,00 zł

Zestaw
z szlifierką
trzpieniową

340,00 zł

200,00 zł

AD-012Z ADL

Specyfikacja:
• Średnica uchwytu trzpienia: 3, 6 mm
• Ilość obrotów: 22 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 95 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1,2 kg

Specyfikacja:
• Średnica uchwytu trzpienia: 6 mm
• Ilość obrotów: 25 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 68 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,4 kg

190,00 zł

AD-1082 ADL

Szlifierka kątowa
orbitalna kompozyt

Specyfikacja:
• Średnica dysku: 2 ” / 50 mm
• Ilość obrotów: 15 000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 71 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 0,67 kg

110,00 zł

220,00 zł

ADLER

250,00 zł

Szlifierka
orbitalna
kompozyt
Specyfikacja:
• Średnica dysku: 6”/150 mm
• Ilość obrotów: 10 500 obr./min
• Skok oscylacji: 2,4 mm
• Średnie zużycie powietrza: 96 l/min.
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 1 kg

160,00 zł

Specyfikacja:
• Wymiary stopy: 408 x 64 mm
• Montaż papieru: zaciski
• Ilość cykli posuwu: 2300 obr./min
• Długość skoku: 25 mm
• Średnie zużycie powietrza: 64 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 3,0 kg

AD-283 ADL

Szlifierka
oscylacyjna
Specyfikacja:
• Wymiary stopy:
167 x 91 mm
• Montaż papieru: zaciski
• Ilość oscylacji: 8000 obr./min
• Skok oscylacji: 4,8 mm
• Średnie zużycie powietrza: 56 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1,9 kg

270,00 zł

Szlifierka liniałowa

AD-787 ADL

AD-449C ADL

Szlifierka
kątowa
Specyfikacja:
• Średnica tarczy:
125 mm / 5″
• Ilość obrotów: 11000 obr./min
• Średnie zużycie powietrza: 132 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1,7 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ADLER

136,00 zł

AD-064Z ADL

Zestaw
z młotkiem
udarowym

180,00 zł

AD-324 ADL

248,00 zł

3510.7

Zbijak
do rdzy

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-221
• Ilość uderzeń udaru: 3000 uderzeń/min
• Długość skoku tłoka: 66 mm
• Długość dłut w zestawie: 175 mm
• Typ gniazda na dłuto: ośmiokąt – hex
• Średnie zużycie powietrza: 100 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,3 bar
• Waga: 3 kg

119,00 zł

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-324
• Ilość uderzeń udaru: 4300 uderzeń/min
• Długość skoku tłoka: 43 mm
• Średnie zużycie powietrza: 75 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 4,4 kg

89,00 zł

3510.8

Zestaw nasadek
Specyfikacja:
• Średnica klucza: 1/2″
• Liczba nasadek w zestawie: 20 szt. (10 szt.
krótkich, 10 szt. długich)
• Średnice nasadek krótkich: 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 21, 22 mm
• Średnice nasadek długich: 10, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 21, 22, 24

3510.4

150,00 zł

Zestaw nasadek udarowych długich
Specyfikacja:
• Nazwa: AD-13DW
• Średnica klucza: 1/2″
• Liczba nasadek w zestawie: 13 szt.
• Średnice nasadek: 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

215,00 zł

AD-401 ADL

Smarownica
pneumatyczna
wielostrzałowa
– kompozyt

Specyfikacja:
• Nazwa: AD-13KW
• Średnica klucza: 1/2″
• Liczba nasadek w zestawie: 13 szt.
• Średnice nasadek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 27 mm

65,00 zł

0210.3 ADL

Odkurzacz
pneumatyczny

Specyfikacja:
• Pojemność tuby: 450 ml,
• Ciśnienie wylotowe smaru: 110–276 bar
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,9 bar
• Waga: 1 kg

87,00 zł

AD-195

Pistolet
do silikonu
Specyfikacja:
• Pojemność tuby: 310 ml, tuba z silikonem
• Średnie zużycie powietrza: 1,5 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1 kg

Smarownica
pneumatyczna
– kompozyt
Specyfikacja:
• Pojemność tuby: 450 ml
• Ciśnienie wylotowe smaru: 110–276 bar
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,9 bar
• Waga: 1 kg

90,00 zł

AD-295 ADL

Smarownica
pneumatyczna
Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-295
• Pojemność tuby: 500 ml
• Ciśnienie wylotowe smaru: 83 – 290 bar
• Maksymalne ciśnienie pracy: 6,9 bar
• Waga: 1,2 kg

Specyfikacja:
• Nazwa: AD-170 Odkurzacz pneumatyczny
• Kod towaru: 0210.3
• Waga: 0,58 kg

60,00 zł
440,00 zł

AD-451 ADL

AD-2033 ADL

Pistolet
do silikonu,
kleju i mas
uszczelniających 3 w 1
Specyfikacja:
• Pojemność tuby: 300–600 ml, gotowe tuby,
kartusze „kiełbasy”
• Średnie zużycie powietrza: 78–310 l/min
• Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
• Waga: 1,4 kg

Smarownica
ręczna
Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-451
• Pojemność tuby: 400 ml
• Ciśnienie wylotowe smaru:
414 bar
• Waga: 1,3 kg

280,00 zł

AD-2032 ADL

Olejarka
do narzędzi 1/4″

Strzykawka do oleju

Pistolet
do silikonu,
kleju i mas
uszczelniających 2 w 1

Specyfikacja:
• Gwint montażowy do narzędzia: 1/4″Z – zewnętrzny
• Gwint do montażu złączki:
1/4″W – wewnętrzny

Specyfikacja:
• Nazwa narzędzia: AD-501
• Pojemność: 500 ml
• Długość przewodu: 25 cm
• Średnica wew. przewodu: 10 mm

Specyfikacja:
• Pojemność tuby: 300–600 ml, gotowe tuby,
kartusze „kiełbasy”
• Średnie zużycie powietrza: 43–170 l/min
• Maksymalne ciśnienie: pracy 6,3 bar

28,00 zł

90

Zestaw
nasadek udarowych
krótkich - 13 szt.

AD-400 ADL

0200.1 ADL

50,00 zł

AD-501 ADL

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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90,00 zł

0206.6

0206.5

Pistolet
do pompowania
OMG

Pistolet
do pompowania
OMG PROFI

Specyfikacja:
• Średnica manometru: 60 mm
• Długość przewodu: 75 cm
• Wytrzymałość przewodu: 20 bar
• Skala manometru: 0–12 bar / 0–170 psi
• Dokładność: 0,1 bar / 2 psi
• Upuszczanie powietrza: lekkie wciśnięcie
spustu
• Waga: 0,55 kg

Specyfikacja:
• Średnica manometru: 60 mm
• Długość przewodu: 30 cm
• Skala manometru: 0-12 bar / 0-170 psi
• Upuszczanie powietrza: boczny przycisk
• Waga: 0,36 kg

190,00 zł

0206.8 ADL

Pistolet
do pompowania
OMG PROFI
z homologacją

ABG-10 Pistolet
do przedmuchu

46,00 zł

0210.1

Specyfikacja:
• Waga: 0,5 kg

1019 HP

Pistolet
lakierniczy
HP
Specyfikacja:
• Nazwa: AD-S1019
• Typ pistoletu:
wysokociśnieniowy
(HP)
• Typ zbiornika: górny (grawitacyjny)
• Pojemność zbiornika: 600 ml
• Średnica dyszy: 1,4 mm
• Dostępne dysze: 1,4 / 1,7 / 2,0 mm
• Szerokość wachlarza: 180–250 mm
• Zużycie powietrza: 119–201 l/min
• Ciśnienie pracy: 2–3,5 bar
• Waga: 0,76 kg

www.gordon.com.pl

0206.1 ADL

Specyfikacja:
• Typ zasilania: zbiornik
• Pojemność zbiornika: 1000 ml
• Średnica dyszy: 6 mm
• Ciśnienie pracy: 4–8 bar
• Waga: 0,49 kg

AD-K887M HVLP

Specyfikacja:
• Typ pistoletu: niskociśnieniowy
• Typ zbiornika: górny (grawitacyjny)
• Pojemność zbiornika: 600 ml
• Średnica dyszy: 1,7 mm
• Dostępne dysze: 1,7 / 2,0 mm
• Szerokość wachlarza: 180 – 250 mm
• Zużycie powietrza: 118 – 201 l/min
• Ciśnienie pracy 2 – 3,5 bar
• Waga: 0,75 kg

83,00 zł

Pistolet
do pompowania
OMG
z homologacją
Specyfikacja:
• Średnica manometru:
60 mm
• Długość przewodu: 30 cm
• Wytrzymałość przewodu: 20 bar
• Skala manometru:
0–10 bar / 0–140 psi
• Dokładność: 0,1 bar / 2 psi
• Upuszczanie powietrza: przycisk
• Waga: 0,36 kg

0211.5 ADL

Pistolet do
przedmuchu
– komplet
Specyfikacja:
• Waga: 0,18 kg

Pistolet lakierniczy
niskociśnieniowy
HVLP

Pistolet
do ropowania

0206.7 ADL

20,00 zł

Pistolet do
piaskowania
ze zbiornikiem

330,00 zł

150,00 zł

0210.8 ADL

Specyfikacja:
• Waga: 0,14 kg

Specyfikacja:
• Średnica manometru: 80 mm
• Długość przewodu: 75 cm
• Wytrzymałość przewodu: 20 bar
• Skala manometru: 0-10 bar
• Dokładność: 0,1 bar
• Upuszczanie powietrza: lekkie wciśnięcie spustu
• Waga: 0,59 kg

32,00 zł

21,00 zł

85,00 zł

ADLER

52,00 zł

0208.0

Pistolet HP
lakierniczy
Specyfikacja:
• Typ zbiornika: górny
(grawitacyjny)
• Pojemność zbiornika: 1000 ml
• Średnica dyszy: 1,5 mm
• Dostępne dysze: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2
/ 2,5 / 3,0
• Szerokość wachlarza: 160 – 230 mm
• Zużycie powietrza: 140 – 240 l/min
• Ciśnienie pracy 4 – 8 bar
• Waga: 0,56 kg

47,00 zł

0205.6 ADL

Pistolet
do zabezpieczeń
antykorozyjnych
do wkładów
Specyfikacja:
• Typ zasilania: gotowe wkłady z masą
• Ciśnienie pracy: 4 – 8 bar
• Waga: 0,33 kg

120,00 zł

AD-R100

Pistolet lakierniczy
niskociśnieniowy
LVLP
Specyfikacja:
• Typ zbiornika: górny (grawitacyjny)
• Pojemność zbiornika: 120 ml
• Średnica dyszy: 0,8 mm
• Dostępne dysze: 0,8 / 1,0 mm
• Szerokość wachlarza: 100 – 150 mm
• Zużycie powietrza: 68 – 94 l/min
• Ciśnienie pracy 2 – 3,5 bar
• Waga: 0,33 kg

90,00 zł

0.200.30 ADL

20,00 zł

0.200.3 ADL

Pneumatic
Premium 15
Olej do narzędzi
pneumatycznych
1 l, 5 l

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ADLER

75,00 zł

AD-26Z

90,00 zł

Specyfikacja:
• Zestaw zawiera:
- pistolet do pompowania
- pistolet do przedmuchiwania
- przewód spiralny PU 8x5 mm
5m okuty w złącza
- komplet trzech końcówek do pompowania
• Zestaw zapakowany w pudełko zbiorcze

0137.491

Reduktor + Filtr
+ Naolejacz
MAXY 1/2″
Specyfikacja:
• Średnica gwintów
przyłącza: 2 x 1/2″W
• Maksymalna przepustowość: 2250 l/min
• Poziom filtracji:
20µ (20 mikronów)
• Regulacja ilości oleju: śrubą mikrometryczną
• Maksymalne ciśnienie wejściowe:
18 bar / 261 psi
• Skala manometru: 0-12 bar / 0-175 psi
• Pojemność szklanki filtra: 60 cm3
• Pojemność szklanki naolejacza: 150 cm3
• Otwory na śruby montażowe: M4x50
• Waga: 1,18 kg
• Wymiary: 60 x 60 x 245 mm

85,00 zł

440.15

Warsztatowy
uchwyt
magnetyczny
Specyfikacja:
• Materiał: metal
malowany proszkowo

4,00 zł

Złączka
mosiężna 12 mm

0210.4

Pistolet
woda
– powietrze

Zestaw
pneumatyczny
6 elementów

260,00 zł

43,00 zł

AD-24Z

3021.4 ADL

15,00 zł

Zestaw pistoletów
5 elementów

Szybkozłączki
mosiężne 10 mm

Specyfikacja:
• Zestaw zawiera:
- pistolet do pompowania
- pistolet do przedmuchiwania
- pistolet lakierniczy
(dysza 1.5 mm zbiornik 600 ml)
- pistolet do ropowania
- przewód spiralny PE 8x5 mm
5m okuty w złącza
• Zestaw zapakowany w pudełko zbiorcze

240,00 zł

3125.1

Reduktor
+ Filtry
+ Naolejacz
Industrial 1/2″

16,00 zł

3024.4 ADL

Szybkozłączki
mosiężne 12 mm
14,00 zł

3025.1 ADL

Szybkozłączki
mosiężne 1/4” Z
3025.3 ADL

16,00 zł

Szybkozłączki
mosiężne 1/2” Z

Specyfikacja:
• Średnica gwintów
przyłącza: 2 x 1/2″W
• Stopień filtracji:
5 mikronów (5µ)
• Typ reduktora: membranowy
• Maksymalna przepustowość: 1800 l/min
• Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar /
1,6 MPa
• Skala manometru: 0-16 bar / 1,6 MPa
• Minimalny przepływ zapewniający dozowanie oleju: 6 l/m
• Pojemność szklanki naolejacza: 43 ml
• Zalecany olej: Adler Pneumatic Premium 15
• Typ zaworu spustowego: manualny
• Temperatura pracy: -10oC – +60oC

4,00 zł

3024.3 ADL

3022.3 ADL

Złączka
mosiężna 1/4” Z
15,00 zł

440.2

Taca magnetyczna
Specyfikacja:
• Materiał: blacha
metalowa
• Wymiary całkowite
(mm): 150 x 150

Złączka
mosiężna 1/2” Z
Schemat instalacji pneumatycznej

3022.1 ADL

4,00 zł

3021.3 ADL

4,00 zł

Złączka
mosiężna 10 mm

A - sprężarka powietrza
B - zawór powietrza
C - przewód instalacyjny
D - separator wody
E - osuszacz
F - filtr QF
G - filtr PF
H - filtr HF
I - reduktor + filtr + naolejacz
J - reduktor + filtr
K - rozdzielacz
L - wąż spiralny
Ł - narzędzie pneumatyczne
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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295,00 zł

3121.0

3122.0

420,00 zł

3123.0

Zwijadło
AD-1012i
10×6,5 mm-12 m
Industrial

Zwijadło
AD-1210i
12x8 mm-10 m
Industrial

Zwijadło
AD-1215i
12x8 mm-15 m
Industrial

Specyfikacja:
• Materiał przewodu: poliuretan – PU zbrojone
(wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
• Średnica zewnętrzna przewodu: 10 mm
• Średnica wewnętrzna przewodu: 6,5 mm
• Grubość ścianki: 1,75 mm
• Długość przewodu: 12 m
• Ciśnienie pracy: 16 bar
• Ciśnienie maksymalne: 64 bar
• Obudowa: z tworzywa
• Przeznaczenie: sprężone powietrze
• Wymiary: 285 x 108 x 330 mm
• Waga: 4,4 kg

Specyfikacja:
• Materiał przewodu: poliuretan – PU zbrojone
(wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
• Średnica zewnętrzna przewodu: 12 mm
• Średnica wewnętrzna przewodu: 8 mm
• Grubość ścianki: 2 mm
• Długość przewodu: 10 m
• Ciśnienie pracy: 16 bar
• Ciśnienie maksymalne: 64 bar
• Obudowa: z tworzywa
• Przeznaczenie: sprężone powietrze
• Wymiary: 285 x 108 x 330 mm
• Waga: 4,2 kg

Specyfikacja:
• Materiał przewodu: poliuretan – PU zbrojone
(wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
• Średnica zewnętrzna przewodu: 12 mm
• Średnica wewnętrzna przewodu: 8 mm
• Grubość ścianki: 2 mm
• Długość przewodu: 15 m
• Ciśnienie pracy: 16 bar
• Ciśnienie maksymalne: 64 bar
• Obudowa: z tworzywa
• Przeznaczenie: sprężone powietrze
• Wymiary: 370 x 108 x 450 mm
• Waga: 6 kg

520,00 zł

140,00 zł

3124.0

Zwijadło
AD-1315i
13,5×9,5 mm-15 m
Industrial
Specyfikacja:
• Materiał przewodu: poliuretan – PU zbrojone
(wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
• Średnica zewnętrzna przewodu: 10 mm
• Średnica wewnętrzna przewodu: 6,5 mm
• Grubość ścianki: 1,75 mm
• Długość przewodu: 12 m
• Ciśnienie pracy: 16 bar
• Ciśnienie maksymalne: 64 bar
• Obudowa: z tworzywa
• Przeznaczenie: sprężone powietrze
• Wymiary: 285 x 108 x 330 mm
• Waga: 4,4 kg

4550,00 zł

Sprężarka
dwucylindrowa
dwustopniowa
AD 598-200-4TD

3611.2

rata 126,40 zł

Specyfikacja:
• Pojemność zbiornika: 200 l
• Napięcie zasilania 400 V~50 Hz
• Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
• Moc silnika: 3,0 kW/4,0 KM
• Maksymalne obroty pompy: 1140 obr./min
• Wydajność teoretyczna: 537 l/min
• Wydajność praktyczna: 400 l/min *(przy 6,2 bar)
• Ilość cylindrów: 2
• Ilość stopni sprężania: 2
• Poziom hałasu: 97 Lwa
• Waga: 140 kg
• Wymiary: 146 x 46 x 100 cm

11 790,00 zł

3611.9

rata 329,06 zł

Sprężarka
dwucylindrowa
dwustopniowa
AD 1356-500-11TD
www.gordon.com.pl

3109.0 ADL

Przewody
spiralne PU
z prostą
końcówką ze
złączkami – 15 m

3610.3

Sprężarka
dwucylindrowa
jednostopniowa
AD 360-100-3

Specyfikacja:
• Materiał: poliuretan – PU
• Proste końce: 15 cm przy złączce,
45 cm przy szybkozłączce
• Złącza: mosiężne złącza typu niemieckiego
• Przeznaczenie: sprężone powietrze

4000,00 zł

2300,00 zł

ADLER

280,00 zł

0109.01

rata 111,12 zł

Sprężarka
dwucylindrowa
jednostopniowa
AD 500-200-4T

Specyfikacja:
• Pojemność zbiornika: 200 l
• Napięcie zasilania 400 V~50 Hz
• Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
• Moc silnika: 3,0 kW/4,0 KM
• Maksymalne obroty pompy: 1300 obr./min
• Wydajność teoretyczna: 500 l/min
• Wydajność praktyczna: 385 l/min *(przy 6,2 bar)
• Ilość cylindrów: 2
• Ilość stopni sprężania: 1
• Poziom hałasu: 97 Lwa
• Waga: 125 kg
• Wymiary: 146 x 55 x 98 cm

Specyfikacja:
• Pojemność zbiornika: 500 l
• Napięcie zasilania 400 V~50 Hz
• Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
• Moc silnika: 2 x 4 kW/5,5 KM
• Maksymalne obroty pompy: 1000 obr./min.
• Wydajność teoretyczna: 1300 l/min
• Wydajność praktyczna: 1032 l/min
*(przy 6,2 bar)
• Ilość cylindrów: 2
• Ilość stopni sprężania: 2
• Poziom hałasu: 97 Lwa
• Waga: 482 kg
• Wymiary: 205 x 59 x 117 cm

Specyfikacja:
• Pojemność zbiornika: 100 l
• Napięcie zasilania 230 V~50 Hz
• Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
• Moc silnika: 2,2 kW/3,0 KM
• Maksymalne obroty pompy: 1440 obr./min.
• Wydajność teoretyczna: 350 l/min
• Wydajność praktyczna: 278 l/min *(przy 6,2 bar)
• Ilość cylindrów: 2
• Ilość stopni sprężania: 1
• Poziom hałasu: 97 Lwa
• Waga: 69 kg
• Wymiary: 110 x 40 x 83 cm

2360,00 zł

3610.4

Sprężarka dwucylindrowa
jednostopniowa
AD 360-100-3T
Specyfikacja:
• Pojemność zbiornika: 100 l
• Napięcie zasilania 400 V~50 Hz
• Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
• Moc silnika: 2,2 kW/3,0 KM
• Maksymalne obroty pompy: 1440 obr./min
• Wydajność teoretyczna: 350 l/min
• Wydajność praktyczna: 278 l/min *(przy 6,2 bar)
• Ilość cylindrów: 2
• Ilość stopni sprężania: 1
• Poziom hałasu: 97 Lwa
• Waga: 69 kg
• Wymiary: 110 x 40 x 83 cm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ADLER

890,00 zł

500.200

836,00 zł

769,00 zł

500.220

Inwertorowa
spawarka
MMA 200

Inwertorowa
spawarka
MMA-220

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 8,3
• Prąd spawania (A): 20-200
• Ilość ustawień prądu spawania: bezstopniowe, płynne
• Napięcie jałowe (V): 56
• Sprawność przy 40oC (%): 200A – 80%
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 4,0
• Typy elektrod MMA: rutylowe, basic, stal nierdzewna, żeliwne
• Zabezpieczenie (A): 16
• Stopień izolacji obudowy: IP21
• Chłodzenie: tak – system dwóch wentylatorów
• Waga (kg): 7
• Wymiary (lxdxh): 39 x 12 x 24 cm

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 8,7
• Prąd spawania (A): 20-220
• Ilość ustawień prądu spawania:
bezstopniowe, płynne
• Napięcie jałowe (V): 62
• Sprawność przy 40oC (%):220A – 60%
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 5,0
• Typy elektrod MMA: rutylowe, basic,
stal nierdzewna, żeliwne
• Zabezpieczenie (A): 20
• Stopień izolacji obudowy: IP21S
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 4,3
• Wymiary (lxdxh):
28 x 11,5 x 19,1 cm

1660,00 zł

510.250Z ADL

Zestaw MMA-195 190A
z samościemniającą
przyłbicą LIDER-500T
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 7,2
• Prąd spawania (A): 20-190
• Ilość ustawień prądu spawania: bezstopniowe, płynne
• Napięcie jałowe (V): 62
• Sprawność przy 40oC (%): 190A – 60%
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 5,0
• Typy elektrod MMA: rutylowe, basic, stal nierdzewna, żeliwne
• Zabezpieczenie (A): 20
• Stopień izolacji obudowy: IP21
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 3,7
• Wymiary (lxdxh): 29 x 10,5 x 20 cm

1785,00 zł

Inwertorowa spawarka
TIG/MMA 250 zestaw
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Prąd spawania (A): 10–250
• Ilość ustawień prądu spawania: bezstopniowe, płynne
• Średnica elektrod (mm): 1,6–5,0
• Chłodzenie: tak – wentylator

4300,00 zł

520.201 ADL

rata 81,33 zł

Inwertorowa spawarka
TIG AC/DC 201 pulse zestaw
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy (kW): 5,2~6,4
• Prąd spawania (A): 10–200
• Ilość ustawień prądu spawania: bezstopniowe, płynne
• Napięcie jałowe (V): 66
• Sprawność przy 40oC (%): 200A–25%
• Średnica elektrod (mm): 1,6–5,0
• Zabezpieczenie (A): 20
• Stopień izolacji obudowy: IP21
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 20,5
• Wymiary (lxdxh): 38 x 16 x 25 cm

540.202

Półautomat
spawalniczy
INMIG-202
z przyłbicą
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 8,2
• Prąd spawania (A): 50-200
• Napięcie jałowe (V): 56
• Sprawność przy 40oC (%): 200A – 60%
• Średnica drutu (mm): 0,6 – 1,0 stal, stal nierdzewna
• Można używać drutu na szpulach o średnicy
do 200mm i wadze 5kg
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 4,0
• Zabezpieczenie (A): 30
• Stopień izolacji obudowy: IP21S
• Izolacja przewodów: F
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 19
• Wymiary (lxdxh): 42 x 22 x 39 cm

2100,00 zł

94

545.1952

540.207Z ADL

Półautomat
spawalniczy
MIG-207
zestaw
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 8,3
• Prąd spawania (A): 50–200
• Ilość ustawień prądu spawania: 6 pozycji
• Sprawność przy 40oC (%): 200 A – 10%
• Śr. drutu (mm): 0,8–1,0 stal, stal nierdzewna
• Można używać drutu na szpulach o średnicy
do 300 mm i wadze 15 kg
• Zabezpieczenie (A): 20
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 45
• Wymiary (l x d x h): 84 x 41 x 73 cm

2150,00 zł

540.252

Półautomat
spawalniczy
INMIG-252
z przyłbicą
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 8,2
• Prąd spawania (A): 50-250
• Napięcie jałowe (V): 62
• Sprawność przy 40oC (%): 200A – 60%
• Średnica drutu (mm): 0,6 – 1,0 stal, stal nierdzewna
• Można używać drutu na szpulach o średnicy
do 200 mm i wadze 5kg
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 5,0
• Zabezpieczenie (A): 30
• Stopień izolacji obudowy: IP21S
• Izolacja przewodów: F
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 19
• Wymiary (lxdxh): 42 x 22 x 39 cm

3400,00 zł

Półautomat
spawalniczy
INMIG-257
z przyłbicą

540.257

rata 64,31 zł

Dane techniczne:
• Napięcie
zasilania (V): 400
• Pobór mocy
maks. (kW): 9,2
• Prąd spawania (A): 35-250
• Napięcie jałowe (V): 15,8~25,5
• Sprawność przy 40oC (%): 250A – 60%
• Średnica drutu (mm): 0,8 – 1,0 stal,
stal nierdzewna
• Można używać drutu na szpulach o średnicy
do 300 mm i wadze 15 kg
• Średnica elektrod (mm): 1,6 – 5,0
• Zabezpieczenie (A): 25
• Stopień izolacji obudowy: IP21S
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 55
• Wymiary (lxdxh): 92 x 43 x 81 cm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

540.177Z ADL

Półautomat spawalniczy
MIG-177 zestaw
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy maks. (kW): 5,7
• Prąd spawania (A): 30–160
• Ilość ustawień prądu spawania: 4 pozycje
• Napięcie jałowe (V): 23~38
• Sprawność przy 40oC (%): 160 A – 10%
• Średnica drutu (mm): 0,6 – 1,0 stal, stal nierdzewna
• Można używać drutu na szpulach o średnicy
do 200 mm i wadze 5 kg
• Zabezpieczenie (A): 16
• Stopień izolacji obudowy: IP20
• Chłodzenie: tak – wentylator
• Waga (kg): 39,5
• Wymiary (lxdxh): 65 x 42 x 56 cm

2300,00 zł

600.2200

110,00 zł

0022.0

Przyłbica
samościemniająca
LIDER-350
Procesy spawalnicze:
• MMA
• MIG/MAG - CO2
• TIG
• Spawanie plazmą
• Żłobienie plazmą
• Cięcie plazmą

90,00 zł

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania: 230V
• Pobór mocy: 4 kW
• Prąd zgrzewania: 400~2200 A
• Napięcie jałowe: 7,4V
• Zabezpieczenie: 16A
• Klasa ochrony obudowy: IP20
• Regulacja prądu ładowania:
płynna, bezstopniowa
• Waga: 20 kg
• Wymiary (lxdxh): 32 x 18,1 x 26,5 cm

20,00 zł

0066.999

Magnetyczny
uchwyt
spawalniczy
34 kg
Dane techniczne:
• Możliwe kąty mocowania: 45o, 90o, 135o
• Udźwig: 34 kg
• Waga: 1,1 kg

www.gordon.com.pl

85,00 zł

250,00 zł

0022.16

Przyłbica
samościemniająca
LIDER-850

0025.0 ADL

Procesy spawalnicze:
• MMA
• MIG/MAG - CO2
• TIG
• Spawanie plazmą
• Żłobienie plazmą
• Cięcie plazmą

320,00 zł

0025.3 ADL

0032.0 ADL

Drut spawalniczy
stalowy
ER 70S - 6
0,6 mm, 5 kg
60,00 zł

Przyłbica
samościemniająca
LIDER-550

0024.2 ADL

Reduktor
gazu MAXY
Zgrzewarka
mikroprocesorowa
SPOT-2200

0022.1

Procesy spawalnicze:
• MMA
• MIG/MAG - CO2
• TIG
• Spawanie plazmą
• Żłobienie plazmą
• Cięcie plazmą

Reduktor gazu
MINI z dwoma
wskaźnikami
ciśnienia
i przepływu
120,00 zł

182,00 zł

ADLER

1300,00 zł

BUTLA CO2
• Zawartość gazu: 6 kg

0033.0 ADL

10,00 zł

0026.0

15,00 zł

0026.2

Drut spawalniczy
stalowy
ER 70S - 6
0,8 mm, 5 kg
120,00 zł

Drut
spawalniczy
stalowy
ER 70S - 6
0,8 mm, 15 kg

0035.0 ADL

Pasta SPAW MIX PW-100
Spray SPAW MIX
Dane techniczne:
• Pasta: pojemność: 280 g (0026.2)
• Spray: pojemność: 400 ml (0026.0)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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ADLER

300,00 zł

550.150 ADL

Prostownik
mikroprocesorowy
AD CHARGER 15
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Maksymalny pobór mocy (W): 200
• Napięcie ładowania (V): 12
• Prąd ładowania (A): 2~10
• Tryby ładowania: kilkupozycyjny wybór
prędkości i prądu ładowania
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah
– 15h): 10~120
• Zabezpieczenie (A): 10
• Waga (kg): 1,5
• Wymiary (lxdxh): 25 x 17,5 x 15 cm

400,00 zł

580.040/1 ADL

Prostownik
transformatorowy 12 / 24 V
START-40/1
z funkcją
wspomagania rozruchu
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy (kW): 0,8 ~ 2,5
• Napięcie ładowania (V): 12 / 24
• Prąd ładowania (A): 30
• Prąd rozruchu (A (1V/e)): 160
• Ilość trybów ładowania: 3
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah
– 15 h): 30~500
• Zabezpieczenie (A): 16
• Waga (kg): 13,5

798,00 zł

590.625 ADL

Prostownik transformatorowy 12 /
24 V, Start 625
z funkcją wspomagania rozruchu

Wielofunkcyjne
urządzenie
rozruchowe
Mini Power 400
• Poj. baterii 7500 mAh
• maks. prąd rozruchu
12 V/400 A
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560.400

570.018/1 ADL

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Maksymalny pobór mocy (W): 200
• Napięcie ładowania (V): 12 / 24
• Prąd ładowania (A): 12V – 8A / 24V – 5A
• Ilość trybów ładowania: 2
• Pojemność ładowanych akumulatorów
(Ah – 15 h): 25~120
• Zabezpieczenie (A): 16
• Waga (kg): 7,2
• Wymiary (l x d x h): 26 x 23 x 19,7 cm

440,00 zł

270,00 zł

570.020/1 ADL

Prostownik
transformatorowy 12 / 24 V
BOOST-20/1

Prostownik
transformatorowy
12 / 24 V
BOOST-18/1

580.050/1 ADL

Prostownik
transformatorowy 12 / 24 V
START-50/1
z funkcją
wspomagania rozruchu
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy (kW): 0,8 ~ 3,6
• Napięcie ładowania (V): 12 / 24
• Prąd ładowania (A): 40
• Prąd rozruchu (A (1V/e)): 180
• Ilość trybów ładowania: 3
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah –
15 h): 40~700
• Zabezpieczenie (A): 16
• Waga (kg): 14,5
• Wymiary (l x d x h): 32,5 x 31 x 21,5 cm

1470,00 zł

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania: 230 V
• Pobór mocy: 2,0 ~ 12 kW
• Napięcie ładowania: 12 / 24 V
• Prąd ładowania: 60 A
• Prąd rozruchu: 540 A (1V/e)
• Ilość trybów ładowania: 6
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah
– 15 h): 60~1000
• Zabezpieczenie: 20 A
• Wymiary (l x d x h): 35 x 28 x 57 cm

199,00 zł

200,00 zł

590.725 ADL

Prostownik
transformatorowy
12 / 24 V z funkcją
wspomagania
rozruchu
START-725
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania: 230 V
• Pobór mocy: 2,3 ~ 11 kW
• Napięcie ładowania: 12 / 24 V
• Prąd ładowania: 105 A
• Prąd rozruchu: 700 A (1V/e)
• Ilość trybów ładowania: 4
• Waga (kg): 28
• Wymiary (l x d x h): 47 x 32 x 75 cm

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Maksymalny pobór mocy (W): 300
• Napięcie ładowania (V): 12 / 24
• Prąd ładowania (A): 12V – 12A / 24V – 8A
• Ilość trybów ładowania: 2
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah
– 15 h): 60~200
• Zabezpieczenie (A): 16
• Waga (kg): 7,4
• Wymiary (l x d x h): 26 x 23 x 19,7 cm

660,00 zł

590.425 ADL

Prostownik
transformatorowy 12 / 24 V
Start 425
z funkcją
wspomagania
rozruchu
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania (V): 230
• Pobór mocy (kW): 1,6–10
• Napięcie ładowania (V): 12/24
• Maks. prąd ładowania (A): 50
• Funkcja szybkiego ładowania: tak
• Poj. ładowanych akumulatorów (Ah)15 h: 50–800
• Maks. prąd rozruchu (A) (1V/e): 360
• Waga (kg): 22,5
• Wymiary (l x d x h): 35 x 28 x 57

1850,00 zł

590.925 ADL

Prostownik
mikroprocesorowy
12 / 24 V z funkcją
wspomagania
rozruchu START-925
Dane techniczne:
• Napięcie zasilania: 230 V
• Pobór mocy: 1,7 ~ 16,8 kW
• Napięcie ładowania: 12 / 24 V
• Prąd ładowania: 80 A
• Prąd rozruchu: 900 A (1V/e)
• Regulacja prądu ładowania: płynna, bezstopniowa
• Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah
– 15 h): 5~1000
• Rozruch z pomocą zdalnego pilota

449,00 zł

560.700

Wielofunkcyjne
urządzenie rozruchowe
Mini Power 700
• Poj. baterii 18000 mAh
• maks. prąd rozruchu
12 V/700 A

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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3560.0

ADLER

2200,00 zł

Wózek narzędziowy
7 szuflad, 217 elemenów
niebieski
Przedstawiamy nowość w naszej ofercie: warsztatowy wózek narzędziowy z wyposażeniem.
Cztery szuflady zawierają 217 elementów. Trzy
szuflady, w tym dwie duże z dodatkowym miejscem do wykorzystania. Wózek zamykany na
kluczyk. Obrotowe koła jezdne z hamulcem,
zamykane szuflady, solidne teleskopowe prowadnice szuflad.

28,00 zł

3550.10

30,00 zł

3550.13

35,00 zł

3550.17

40,00 zł

3550.19

25,00 zł

3551.1

Przedłużka 1/2” - 125 mm
z podświetleniem LED
90,00 zł

3553.5

28,00 zł

3551.3

Przedłużka 1/2” - 250 mm
z podświetleniem LED
97,00 zł

3555.1

Klucz 10, 13, 17, 19 mm
płasko-oczkowy
z grzechotką,
z podświetleniem LED
60,00 zł

3553.3

Zestaw kluczy
nasadowych 1/2”
21 elementów, Cr-Mo
Dane techniczne:
• (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 mm)

Zestaw kluczy
nasadowych 1/2”
12 elementów, Cr-Mo

400,00 zł

Dane techniczne:
• (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm)

300,00 zł

3555.5

Zestaw kluczy
nasadowych ¼”
46 elementów, CrV

3555.3

Zestaw kluczy
nasadowych
1/2”, 3/8”, 1/4”
i płasko-oczkowych
150 elementów, CrV,

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” i 1/4”, CrV,
108 elementów
www.gordon.com.pl

Dane techniczne:
• Klucze zapadkowe 1/2”, 3/8”, 1,4”
• Przedłużki 1/2”, 3/8”, 1,4”
• Uniwersalne adaptory 1/2”, 3/8”, 1,4”
• Bity nasadkowe i wkrętakowe
• 3 klucze płaskie + 12 płasko-oczkowych
• 73 nasadek krótkich i długich 1/2”, 3/8”, 1,4”
• Nasadki typu s-pline
• Nasadki 16 i21 mm do świec
• Klucze nimbusowe + rączka

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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GUDEPOL

Kompresory tłokowe - profesjonalne

1790,00 zł
2180,00 zł
2240,00 zł
2470,00 zł
2690,00 zł
3160,00 zł

rata 69,32 zł

3350,00 zł

rata 73,45 zł

3840,00 zł

rata 84,24 zł

5790,00 zł

rata 127,01 zł

4470,00 zł

rata 98,06 zł

6130,00 zł

rata 134,47 zł

6790,00 zł

rata 148,95 zł

8580,00 zł

rata 189,10 zł

Kompresory śrubowe
- seria SMART

rata 305,47 zł
rata 320,45 zł
rata 329,71 zł
rata 368,06 zł
rata 398,89 zł

Kompresory tłokowe przemysłowe - seria HD

10

rata 87,53 zł
rata 107,27 zł
rata 120,87 zł
rata 144,34 zł
rata 159,70 zł
rata 162,37 zł
rata 238,03 zł
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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150,00 zł

MGR-11-FE BLU

200,00 zł

MGR-11-S-FE BLU

MGR-1-S-FE BLU

BLUE TECHNOLOGY

200,00 zł

MGR-11-S-FE

MGR-11-FE
Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana
• Zakres pomiaru: 0 – 1990 µm
• Rozdzielczość pomiaru: 10 µm
• Typ sondy: wbudowana
• Duży, podświetlany i czytelny ekran
• System podpowiedzi dźwiękowej
• 2 tryby pracy: pomiar ciągły / tryb HOLD
• Wbudowana latarka LED
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

250,00 zł

MGR-11-S-AL BLU

MGR-1-S-FE
Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana
• Zakres pomiaru: 0 – 1500 µm
• Rozdzielczość pomiaru: 1 µm
• Typ sondy: na przewodzie (80 cm)
• Pamięć na 30 pomiarów
• Podświetlany ekran
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

350,00 zł

Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana
• Zakres pomiaru: 0 – 1990 µm
• Rozdzielczość pomiaru: 10 µm
• Typ sondy: na przewodzie (80 cm)
• Duży, podświetlany i czytelny ekran
• System podpowiedzi dźwiękowej
• 2 tryby pracy: pomiar ciągły / tryb HOLD
• Wbudowana latarka LED
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

400,00 zł

P-11-S-AL BLU

P-10-S-AL BLU

P-11-S-AL
P-10-S-AL

MGR-11-S-AL

Sprężyście zawieszona sonda, zakończona
kuliście, umożliwia dokonywanie pomiarów
w miejscach mocno wypukłych oraz wklęsłych.
Dodatkowo niweluje ona drgania ręki i dostosowuje się do krzywizn.

Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana
i aluminium
• Zakres pomiaru: 0 – 1990 µm
• Rozdzielczość pomiaru: 10 µm
• Typ sondy: na przewodzie (80 cm)
• Duży, podświetlany i czytelny ekran
• System podpowiedzi dźwiękowej
• 2 tryby pracy: pomiar ciągły / tryb HOLD
• Wbudowana latarka LED
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana i aluminium
• Zakres pomiaru: 0 – 2000 µm
• Rozdzielczość pomiaru:
- 1 µm (na przedziale: 0 - 500 µm)
- 10 µm (na przedziale: 500-2000 µm)
• Typ sondy: na przewodzie silikonowym (80 cm)
• Pamięć na 30 pomiarów
• Podświetlany ekran
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

www.gordon.com.pl

Sprężyście zawieszona sonda, zakończona
kuliście, umożliwia dokonywanie pomiarów
w miejscach mocno wypukłych oraz wklęsłych.
Dodatkowo niweluje ona drgania ręki i dostosowuje się do krzywizn.
Specyfikacja:
• Pomiar na: stal, stal ocynkowana
i aluminium
• Zakres pomiaru: 0 – 1990 µm
• Rozdzielczość pomiaru: 10 µm
• Typ sondy: na przewodzie silikonowym
(80 cm)
• Duży, podświetlany i czytelny ekran
• System podpowiedzi dźwiękowej
• 2 tryby pracy: pomiar ciągły / tryb HOLD
• Wbudowana latarka LED
• Certyfikat CE
• Gwarancja: 24 miesiące

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

99

TENGTOOLS

rata 189,04 zł

11 300,00

TENGTOOLS 715

rata 330,11 zł

6500,00 zł

TENGTOOLS TRUCK

1650,00 zł

TENGTOOLS TRUCK PUSTY

Pusty wózek, bez narzędzi

Wózek 715 elementów

Wózek narzędziowy
TENGTOOLS TRUCK (7 szuflad)
Zawartość:
• Wózek narzędziowy 7 szuflad
• Mata wózka
• Zestaw kluczy pł-oczkowych
• Zestaw kluczy odgiętych
• Zestaw kluczy nastawnych
• Zestaw kluczu nasadowych1/2”
• Zestaw grotów sześciokątnych chwyt 1/2’’
• Zestaw grotów TX chwyt 1/2’’• Zestaw wkrętaków do pobijania
• Zestaw nasadek maszynowych 3/4”
• Zestaw szczypiec
• Zestaw szczypiec segera
• Zestaw przedłużaczy 3/4”
• Zestaw nasadek 3/4”
• Zestaw nasadek maszynowych 1/2”
• Zestaw szczypiec samozaciskowych
• Zestaw wkrętaków
• Zestaw przedłużaczy 1/2”.3/8’’,1/4”
• Zestaw serwisowy
• Zestaw wybijaków i przecinaków
• Zestaw kluczy pł-oczkowych 20-32

100

• 16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec
• 20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego
• 9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
• Pojemnik warsztatowy z 7 przegródkami
• 7-elementowy zestaw wkrętaków
• 4-elementowy zestaw szczypiec
• 7-elementowy zestaw wkrętaków TX
• 74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
• 4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych
• 2-elementowy zestaw ściągacza
• 81-elementowy zestaw nitownicy z nitonakrętkami, Teng Tools TTNR81
• 17-elementowy zestaw gwintowników
• 8-elementowy zestaw kluczy hakowych
• 7 sztuk kluczy trzpieniowych sześciokątnych
(imbusowych) w zestawie
• 4-elementowy zestaw szczypiec do wewn.
i zewn. pierścieni osadczych
• 7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych TX
• 81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami
• 11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
• 3-elementowy zestaw łomów
• 13-elementowy zestaw przedłużaczy trzpieniowych
• 35-elementowy zestaw kluczy nasadowych
z chwytem 1/4”
• 19-elementowy zestaw kluczy nasadowych
z chwytem 3/8”
• 17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2”
• 5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadkowym z chwytem 1/2”
• Klucz dynamometryczny 1/2” z miernikiem kąta obrotu
• 16-elementowy zestaw nasadek maszynowych
z chwytem 1/2”
• 23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych
sześciokątnych z chwytem 1/2”
• 32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
• 23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych
typu TX z chwytem 1/2”
• 7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
• 12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
• 11-elementowy zestaw demontażowy
• 16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu
samochodowego
• 8-elementowy zestaw wkrętaków
• 9-elementowy zestaw narzędzi
• 7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
• 8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
• 32-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4” i 3/8”
• 15-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2”
• 30-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4” i 3/8”

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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76,00 zł

2670-0302

19014-0103

Suwmiarka elektroniczna
150 mm
260,00 zł

Mikrometr 0-25 mm
10,00 zł

2595-3407

6193-1309

Szczelinomierz płytkowy
20 płytek od 0,05
do 1,00 mm

Czujnik do cylindrów
50-160 mm
240,00 zł

9538-0101

23046-0107

Suwmiarka kieszonkowa
150 mm z przyciskiem
blokującym
270,00 zł

100,00 zł

LUNA

130,00 zł

20168-0506

Termometr IR
od -20 do +400oC
230,00 zł

200,00 zł

7319-0191

16724-0209

Klucz dynamometryczny
1/2” 40-210 Nm
400,00 zł

Imadło stołowe
żeliwne 150 mm
140,00 zł

17449-0102

21-elementowy zestaw
kluczy nasadowych 1/2”
10-32 mm
70,00 zł

7266-0103

10154-0102

14-elementowy
zestaw nasadek 3/4”
130,00 zł

2756-0101

5-elementowy zestaw
wkrętaków do pobijania
30,00 zł

11693-0108

5-elementowy zestaw
wykrętaków
www.gordon.com.pl

15-elementowy zestaw
wkrętaka udarowego

12-elementowy
zestaw kluczy
płasko-oczkowych 8-19 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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CASTEX

Automatyczna
wyważarka
CASB-96LPW
3500,00 zł

Automatyczna
wyważarka
CASB-99A

99A CAS

rata 66,20 zł

Opcjonalnie:
• Adapter do kół
nieprzelotowych
• Stożek do felg o dużym
otworze centrującym
• Adapter do kół motocyklowych
Dane techniczne
• Zasilanie 230 [V]
• Moc silnika 0,2 [kW]
• Dokładność wyważania +/- 1 [g]
• Maks. waga koła 60 [kg]
• Prędkość wyważania 200 [obr./min]
• Maks. średnica obręczy 24 [cali]
• Maks. szerokość obręczy 20 [cali]
• Czas pomiaru ≤ 8 [s]
• Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
• Waga netto/brutto maszyny 98/120 [kg]
• Wymiar opakowania 950x750x1150 [mm]

3850,00 zł

Automatyczna
wyważarka
CASB-2000C

CASB2000C

rata 72,82 zł

Opcjonalnie:
• adapter do kół
nieprzelotowych
• adapter do kół
motocyklowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym
Dane techniczne:
• Zasilanie 230 [V]
• Moc silnika 0,2 [kW]
• Dokładność wyważania +/- 1 [g]
• Maks. waga koła 65 [kg]
• Prędkość wyważania 200 [obr./min]
• Maks. średnica obręczy 24 [cali]
• Maks. szerokość obręczy 20 [cali]
• Czas pomiaru ≤ 8 [s]
• Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
• Waga netto/brutto maszyny 98/120 [kg]
• Wymiar opakowania 950x750x1150 [mm]

4900,00 zł

Automatyczna
montażownica
CASC-505/505F
Dane techniczne:
• Zasilanie 400 [V]
• Moc silnika 0,75 [kW]
• Zewnętrzne mocowanie
felgi 10-21 [cali]
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BL505 CAST

rata 92,68 zł

SBM96LPW CAST

rata 98,35 zł

3200,00 zł

Półautomatyczna
wyważarka
CASB-96B

96B CAST

rata 60,52 zł

Opcjonalnie:
• Adapter do kół
nieprzelotowych
• Stożek do felg
o dużym otworze
centrującym
• Adapter do kół motocyklowych

Opcjonalnie:
• Adapter do kół
nieprzelotowych
• Stożek do felg
o dużym otworze
centrującym
• Adapter do kół motocyklowych

Dane techniczne:
• Zasilanie 230 [V]
• Moc silnika 0,2 [kW]
• Dokładność wyważania +/- 1 [g]
• Maks. waga koła 65 [kg]
• Prędkość wyważania 200 [obr./min]
• Maks. średnica obręczy 24 [cali]
• Maks. szerokość obręczy 20 [cali]
• Czas pomiaru ≤ 8 [s]
• Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
• Waga netto/brutto maszyny 98/120 [kg]
• Wymiar opakowania 950x750x1150 [mm]

Dane techniczne:
• Zasilanie 230 [V]
• Moc silnika 0,2 [kW]
• Dokładność wyważania +/- 1 [g]
• Maks. waga koła 65 [kg]
• Prędkość wyważania 200 [obr./min]
• Maks. średnica obręczy 24 [cali]
• Maks. szerokość obręczy 20 [cali]
• Czas pomiaru ≤ 8 [s]
• Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
• Waga netto/brutto maszyny 98/110 [kg]
• Wymiar opakowania 950x750x1150 [mm]

7800,00 zł

Wyważarka
do kół
samochodów
ciężarowych
CASB-5610

5610 CAS

rata 148,32 zł

• Przeznaczona do kół aut ciężarowych,
dostawczych i osobowych
• Wyświetlacz LED
• Pneumatyczna winda do kół
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
• Funkcja optymalizacji niewyważenia
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Funkcje ALU
Dane techniczne:
• Zasilanie 400 [V]
• Moc silnika 0,4 [kW]
• Dokładność wyważania +/- 1 [g]
• Maks. waga koła 150 [kg]
• Prędkość wyważania 200 [obr./min]
• Maks. średnica obręczy 24 [cali]
• Maks. szerokość obręczy 20 [cali]
• Czas pomiaru ≤ 8 [s]
• Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
• Waga netto/brutto maszyny 250/320 [kg]
• Wymiar opakowania 1250x960x1100 [mm]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wewnętrzne mocowanie 12-24 [cali]
Szerokość felgi 3-14 [cali]
Siła zbijaka 2500 [kg]
Maksymalna średnica koła 41 [cali] 1040 [mm]
Maksymalna szerokość koła 14 [cali] 355 [mm]
Pobór powietrza 8-10 [bar]
Poziom hałasu <70 [dB]
Waga netto/brutto 208/238 [kg]
Waga ramienia netto/brutto 60/69 [kg]
Wymiar opakowania 1080x900x1700 [mm]
Wymiar opakowania ramienia 1050x450x430 [mm]

Opcjonalnie:
• Adapter do kół nieprzelotowych
• Adapter do kół motocyklowych
• Stożek do felg o dużym otworze centrującym

15 400,00 zł

Automatyczna
montażownica
do kół
samochodów
ciężarowych
CASC-6210

BL6210 CAST

rata 292,85 zł

Dane techniczne:
• Zasilanie 400 [V]
• Moc silnika pompy 1,5 [kW]
• Moc silnika przekładni 1,8 [kW]
• Szerokość uchwytu 14-26 [cali]
• Maks. średnica koła 63” [cali] 1600 [mm]
• Maks. zerokość koła 7” [cali] 780 [mm]
• Waga netto/brutto 570/647 [kg]
• Wymiar opakowania 2030x1590x1000 [mm]
• Maks. waga koła 500 kg

3500,00 zł

Półautomatyczna
montażownica
CASC-502/502F

BL502 CAST

rata 66,20 zł

Dane techniczne:
• Zasilanie
400 [V] | 400 [V]
• Moc silnika
0,75 [kW] | 0,75 [kW]
• Zew. mocowanie felgi
10-18 [cali] | 10-17 [cali]
• Wew. mocowanie felgi 12-22 [cali] | 12-21 [cali]
• Maks. średnica koła 38 [cali] 960 [mm] | 38
[cali] 960 [mm]
• Pobór powietrza 8-10 [bar] | 8-10 [bar]
• Poziom hałasu <70 [dB] | <70 [dB]
• Szerokość felgi 3-13 [cali] | 3-13 [cali]
• Siła zbijaka 2500 [kg] | 2500 [kg]
• Waga netto/brutto maszyny
178/191 [kg] | 163/176 [kg]
• Wymiar opakowania
970x750x950 [mm] | 970x750x870 [mm]

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Ceny nie zawierą transportu oraz montażu.

5200,00 zł

6600,00 zł*

QJY4.0-D6A

rata 212,12 zł

rata 183,35 zł

Dwukolumnowy
podnośnik
półautomatyczny
z centralnie
zwalnianą blokadą
QJY4.0-D7

Opis:
• Udźwig 4000 kg
• Obniżony punkt chwyt podprogowego
• Zestaw adapterów podwyższających
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• Centralnie zwalniana blokada
• 2 niezależne blokady bezpieczeństwa
• Uproszczony montaż
• Kotwy montażowe w zestawie
• Opcjonalne zasilanie 230 V
• Certyfikat CE

Dwukolumnowy
automatyczny podnośnik
elektrohydrauliczny
QJY 4.0-D6A
Opis:
• Udźwig 4000 kg
• Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu oraz komplet adapterów
podwyższających punkt chwytu umożliwia
unoszenie długich pojazdów typu bus i aut
terenowych
• Maksymalne obniżenie punktu chwytu
pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut
o charakterze sportowym
• Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa
• Stabilna wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę
• Montaż podnośnika został maksymalnie
uproszczony poprzez wstępną instalację
jednostki elektrohydraulicznej, jednostki
sterującej i okablowania
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Certyfikat CE

10 400,00 zł*

Nożycowy
elektrohydrauliczny
podnośnik QJY 3.2–1

QJY4.0-D7

rata 290,27 zł

Opis:
• Dwukolumnowy półautomatyczny podnośnik elektrohydrauliczny
• Udźwig 3000 kg
• Innowacyjna konstrukcja zapewnia możliwość regulacji rozstawu kolumn w zakresie
2400 mm - 3400 mm
• Mobilna jednostka sterująca
• Zapewnia niespotykane możliwości adaptacyjne, idealny do niskich i ciasnych pomieszczeń
• Stabilna i wytrzymała konstrukcja
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Posiada certyfikat CE
QJY 4.0-D7

QJY 3.0E

4000 kg

4000 kg

3000 kg

Moc silnika

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

Zasilanie

230V/380V

230V/380V

230/380V

Zakres długości ramion

Przednie: 717-1070 mm
Tylne: 900 - 1380 mm

Przednie: 690-1000 mm
Tylne: 790 -1185 mm

Przednie: 690-1000 mm
Tylne: 717-1070 mm

Czas podnoszenia

45s

50s

40s

Czas opuszczania

25s

25s

20s

Szerokość między wózkami

2610 mm

2410 mm

Nie dotyczy

System blokad

Poczwórna automatyczna elektromagnetyczna

Podwójna manualna mechaniczna zwalniana centralnie

Podwójna manualna mechaniczna

Min. wysokość ramienia

100 mm

100 mm

100 mm

Maks. wysokość unoszenia

1965 mm

1800 mm

1500 mm

Szerokość między kolumnami
(wewnętrzna)

2832 mm

2650 mm

Regulowana
2400-3400 mm

Szerokość między kolumnami
(zewnętrzna)

3442 mm

3260 mm

Nie dotyczy

Poziom hałasu

≤70 dB

≤70 dB

≤70 dB

Ciśnienie oleju

200 bar

200 bar

200 bar

Wysokość kolumn

2924 mm

2822 mm

2020 mm

QJY-S3

rata 166,68 zł

Opis:
• Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej zapewnia pełną mobilność podnośnika
• Solidna konstrukcja i blokada zapewniająca
bezpieczeństwo i stabilność
• Długa platforma i szeroki zakres regulacji łap
• Posiada certyfikat CE
QJY-S3

QJY 3.2–1

Nośność

2700 kg

3200 kg

Moc silnika

2,2 kW

2,2 kW

Zasilanie

230V/380V

230V/380V

Maks. wysokość unoszenia

1400 mm

1720 mm

Poziom hałasu

≤ 70dB

≤ 70dB

Odległość między platformami (wewnętrzna)

Nie dotyczy

780 mm

Odległość między platformami (zewnętrzna)

Nie dotyczy

2020 mm

Wysokość bezwzględna podnośnika

180 mm

330 mm

Wysokość względem poziomu posadzki

180 mm

0 mm

System blokad

Pojedyncza manualna mechaniczna

Podwójny automatyczny elektropneumatyczny

Szer. całkowita podnośnika

1000 mm (1476 mm z ramionami)

2020 mm + skrzynia sterująca

Czas podnoszenia

50 s

45 s

Czas opuszczenia

35 s

Brak danych

Ciśnienie oleju

200 bar

200 bar

www.gordon.com.pl

rata 228,86 zł

Dwukolumnowy
półautomatyczny
podnośnik
elektrohydrauliczny
QJY 3.0-E

QJY 4.0-D6A

Mobilny
nożycowy podnośnik
elektrohydrauliczny
QJY-S3

Opis:
• Wysoka jakość materiałów i wykonania
• Zautomatyzowana jednostka sterująca
• Regulacja długości platform nośnych
• Automatyczne pneumatycznie sterowane
blokady bezpieczeństwa
• Włoskie siłowniki i uszczelnienia
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Posiada certyfikat CE

QJY3.0-E

Nośność

6000,00 zł*

QJY3.2-1

8200,00 zł*

CASTEX

* Ceny nie zawierą transportu oraz montażu.

7600,00 zł*

950,00 zł

ZH-L3

Podnośnik
pneumatyczny
bałwanek 3 t
ZH-L3
Dane techniczne:
• Poduszka 3-fałdowa
• Zespół zaworów sterujących
- pneumatyczny spust powietrza
• Wysokość minimalna – 135 mm
• Wysokość maksymalna – 480 mm
• Udźwig – 3000 kg
• Waga netto – 18 kg
• Ciśnienie robocze – 5 - 7 bar
• Ciśnienie maksymalne - 8 bar
• Średnica poduszki - 260 mm

7700,00 zł*

Podnośnik
nożycowy
QJY-S2E

QJY-S2E

rata 214,91 zł

Dane techniczne:
• Nośność 3000 [kg]
• Maks. wysokość unoszenia 1000 [mm]
• Moc silnika 2,2 [kW]

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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CASTEX
Produkt

Polski

42,00 zł

C01/0002

Blokady
rozrządu
FORD - MAZDA - VOLVO
Zastosowanie:
• Ford Fiesta, Puma, Focus, Focus C-MAX,
Eskort, Orion, Mondeo, Cougar, Courier,
Transit Cinnect, Fusion, Tourneo Connect
• Mazda 121
• VOLVO S40 , V50 , C30

300,00 zł

C01/0012

Blokada
rozrządu
BMW

C01/0032

C01/0034

Blokada
rozrządu
BMW M52
M54 M56 M52TU
340,00 zł

Blokady
rozrządu
FORD-MAZDA
z paskiem
Zastosowanie:
• FORD-MAZDA 1.8 i 2.5 D/ TD/ DI/TDCI/ TCI

125,00 zł

C01/0020

Blokada
wałka rozrządu
VW 2.5 TDI - silniki
5-cylindrowe Diesel

385,00 zł

C01/0038

C01/0023

Blokada
rozrządu BMW
2.5 / 3.0 silniki
N51, N52, N52K, N53, N54
Zastosowanie:
• Seria 1
128i E82 - rocznik 2007-2010
130i E81 ; 130i E87 - rocznik 2005-2008
135iS E82 - rocznik 2007-2010

• Seria 5
523i / Li E60 / 61 - rocznik 2004-2010
525i / Li / xi E60 / 61 - rocznik 2004-2010
528i / xi E60 / 61 - rocznik 2006-2008
530i / Li / xi E60 / 61 - rocznik 2005-2010
535i / xi E60 / 61 - rocznik 2005-2010
630i E63 / 64 - rocznik 2004-2008
730i / Li E65 / 66 - rocznik 2004-2008
Z4 - 2.5 / 3.0 E85 / 86 rocznik 2005-2010
X3 - 2.5 / 3.0 E83 rocznik 2006-2010
X5 - 3.0 E70 rocznik 2006-2010

710,00 zł

420,00 zł

C01/0043

Zastosowanie:
• BMW 320i / 323i / 328i Coupe E46 (98-01)
• 520i / 523i / 528i E39 (98-01)
• 728i E38 (98-02)
• Z3 2,0i / 2,8i (99-03) 2,2i / 3,0i (00-03)
• X5 3,0i E53 (99-07)
• 320i E46 (00-07)
• 520i / 525i / 530i E39 (00-03) E60 / 61 (03-05)
• 325i / Compact / 330i E46 (00-07)
• 730i E65 / 66 (02-05)
• X3 3,0 E83 (03-07)
• Z4 2,5 / 3,0 E85 (03-06)

375,00 zł

Blokada rozrządu Ford
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Zastosowanie:
• Modele: Fiesta, Focus, B-MAX, C-MAX,
EcoSport, Grand C-MAX, Grand Tourneo
Connect
• Tourneo Connect, TransitConnect, Transit
Courier (2011-2017)

C01/0030

Blokada
rozrządu
BMW
podwójny
vanos M52 M54 M56
Zastosowanie:
• BMW 320i / 323i / 328i Coupe E46 (98-01)
• 520i / 523i / 528i E39 (98-01)
• 728i E38 (98-02)
• Z3 2,0i / 2,8i (99-03) 2,2i / 3,0i (00-03)
• X5 3,0i E53 (99-07)
• 320i E46 (00-07)
• 520i / 525i / 530i E39 (00-03) E60 / 61 (03-05)
• 325i / Compact / 330i E46 (00-07)
• 730i E65 / 66 (02-05)
• X3 3,0 E83 (03-07)
• Z4 2,5 / 3,0 E85 (03-06)

60,00 zł

C01/0044

Blokada koła
zamachowego
FORD
55,00 zł

C01/0046

Blokada
rozrządu
Ford 1.8 SCI
Duratec Mazda 2.0
250,00 zł

Blokada rozrządu BMW
silniki M60 M62

C01/0010

Blokada rozrządu
BMW podwójny
vanos M52 M54 M56

• Seria 3
323i E90 /91 / 92 / 93 - rocznik 2004-2010
325i / xi E90 / 91 / 92 / 93 - rocznik 2004-2010
328i / xi E90 / 91 / 92 / 93 - rocznik 2004-2008
330i / xi E90 / 91 / 92 / 93 - rocznik 2004-2010
335i / xi E90 / 91 / 92 / 93 - rocznik 2005-2009

Blokada
rozrządu
Opel 1.4
benzyna (2010-)
190,00 zł

C01/0008

Zastosowanie:
• VW LT, T4, Audi 100, A6

Zastosowanie:
• Silniki N42 / N46 / N46T z system Valvetronic o oznaczeniach kodowych B18 / B18A /
B20 / B20A / B20B
• 118i / 120i (E87) 2004-2010
• 316i/316tiCompact (E46); 2001-2005
318tiCompact (E46); 2001-2005
318i (E46); 2001-2007
318i (E90); 2005-2008
• 520i (E90); 2004-2008
Z4: 2.0 (E85); 2004-2009
X3: 2.0i (E83); 2005-2009

275,00 zł

130,00 zł

C01/0047

Blokada
rozrządu
BMW benzyna
V8 i V12
Zastosowanie:
• Samochody BMW N62, N73 3.6 / 4.0 / 4.4 / 8.6

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

84,00 zł

C01/0048

Wąż
spustowy
oleju
z filtra VW AUDI DSG

Blokada
rozrządu
BMW
silniki M43,
M70, M73 (łańcuch)

Specyfikacja:
• Połączenie M24 x 1,5 mm
• Długość przewodu: 1500 mm

470,00 zł

Zastosowanie:
• 316i - E36/E46 (93-04)
316i - Compact E36 (98-01)
318i - E36/E46 (93-01)
518i - E34 (94-96)
Z3 - 1.8/1.9 - E36

C01/0053

Blokady
rozrządu
BMW - M42,
M44, M50,
M52, M54
+ M60, M62
250,00 zł

150,00 zł

C01/0054

Zastosowanie:
• Silniki benzynowe z łańcuchem sterującym:
1,0 / 1,2 / 1,4 litra turbo od 2010 r.
• OPEL: Adam, Ampera, Astra- J, Agila-B,
Cascada, Combo, Corsa D, Meriva B, Mokka,
Zafira-C Tourer.
• CHEVROLET: Aveo, Cruze.

C01/0070

Blokada
rozrządu
BMW
2.5 / 3.0
Zastosowanie:
• Silniki N51; N52; N52K z systemem Valvetronic oraz N55.
• Obejmuje lata 2006 i nowsze Serii 1, 3 i 5
modeli, (N52) 3.0L (Non-Turbo), silniki (N54)
3.0L Twin Turbo.

100,00 zł

C01/0055

DX-0149

C01/0066

Blokada
rozrządu
BMW M40
M42 M43
M44 M50
M52 M54
350,00 zł

Polski

Blokady rozrządu BMW

Blokady
wałków
rozrządu
i variatorów BMW
Zastosowanie:
• M60 - 730i / 740i - 94-96
M62 - 535i / 540i - 96-00
840i - 93-99
X5 4 / 4,6 - 99-03

380,00 zł

www.gordon.com.pl

C01/0060

Blokady
rozrządu
BMW

490,00 zł
C01/0071

Zastosowanie:
• Silniki

DX-0159

Prasa do sworzni Mercedes Sprinter VW LT VW T4

C05/0069

Przyrząd
do wymiany
simeringu
wału
korbowego
VW C05
Zastosowanie:
• Produkt przeznaczony do VW Golf, Touran,
Audi A3, Audi A4
• 1,4i turbo, 1,4 i 1,6 benzyna, 1,9/2,0 SDI /
TDI, 2,0 Common Rails

60,00 zł

Ściągacz sprężyn
zaworowych

C01/0059

Zastosowanie:
• M60 - 730i / 740i - 94-96
M62 - 535i / 540i - 96-00
735i / 740i - 96-02
840i - 93-99
X5 4 / 4,6 - 99-03

Blokada
rozrządu
BMW
2.5 / 3.0

470,00 zł

C01/0052

Produkt

670,00 zł

Opis:
• Do regulacji rozrządu silników 2.0 l benzynowych z bezpośrednim wtryskiem o zmiennych fazach rozrządu napędzanych łańcuchem. Silniki montowane w samochodach:
Galaxy, Mondeo, S-MAX, Focus,

470,00 zł

170,00 zł

M42, M44, M50, M52, M54

Blokady
rozrządu
Ford 2.0 l
Ecoboost

Blokada
rozrządu
OPEL
CHEVROLET

350,00 zł

C01/0049

CASTEX

66,00 zł

DX-0135

Blokada
rozrządu
Renault
1.4, 1.6
2.0, 16V
1.5 CDI

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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184,00 zł

HS-A1020B

Próbnik
ciśnienia
sprężania
455,00 zł

KB04027

T01402

57,00 zł

Ściągacz
do sprężyn
McPherson
293,00 zł

456,00 zł

Hydrauliczny
ściągacz
do sprężyn

HS-A1018

Próbnik
ciśnienia
sprężania

HS-A1011

50,00 zł

Próbnik
do mierzenia
ciśnienia paliwa
w układach
z wtryskiem
benzyny

HS-A1000

Refraktometr

Tester
ciśnienia
sprężania
benzyna

20,00 zł

FH-774

Oringi
do klimatyzacji
270 szt.

20,00 zł

FH-870

Pompka
ciśnieniowo-podciśnieniowa
KB09065

62,00 zł

T72008

207,00 zł

KB04100

160,00 zł

Zestaw
do zaciskania
oczek

440,00 zł

KB04033

167,00 zł

KB04029

Przyrząd
do zarabiania
przewodów
hamulcowych
675,00 zł

Zestaw
do sprzęgieł
dwumasowych
samonastawnych
SAC

Wózek transportowy 8 t
110,00 zł

HS-A0020

Miernik
ciśnienia
paliwa
układu
wtryskowego,
silniki benzynowe
1492,00 zł

230,00 zł

YZ0804001

Zestaw
szczypiec do opasek
T08411

Samochodowy podnośnik
wahadłowy 1,5 t
106

KB08723

50,00 zł

YC1303012

Klucz
dynamometryczny 1/4”
zakres: 5-25 Nm

Walizka narzędziowa
108 elementów

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

884,00 zł

YZ0801227A-PEŁNA

T60203

Szafka narzędziowa
z 6 szufladami
z wyposażeniem
(234 elementów)
Dane techniczne:
• Profesjonalna szafka narzędziowa
z wyposażeniem przeznaczona do
warsztatów samochodowych i motoryzacyjnych oraz serwisów. Wózek
narzędziowy z sześcioma szufladami
charakteryzują wzmocnione ściany oraz profile. Szafka warsztatowa posiada szeroki blat z tworzywa
sztucznego i gumowe amortyzatory
na bokach. Możliwość centralnego
zamknięcia całej szafki lub jedynie pojedynczych szuflad. Cztery kółka jezdne,
w tym dwa obrotowe, z hamulcem, ułatwiają transport i przemieszczanie szafki w trakcie pracy. Szafka warsztatowa wyposażona
w zestaw specjalnie dobranych 234 elementów.
• Szafka narzędziowa z 6 szufladami z wyposażeniem 234 elementów
• 4 szuflady o wymiarach 550 x 400 x 75 mm
• 1 szuflada o wymiarach 550 x 400 x 135 mm
• 1 szuflada o wymiarach 550 x 400 x 154 mm
• Wymiary szafki: 780 x 465 x 860 mm
• Materiał: wysokiej jakości stal zimnowalcowana o grubości 0,7 mm
• Kółka: o średnicy 125 mm, w tym 2 wyposażone w hamulce
• Waga: 66.5/62.5 kg

454,00 zł

T60101

Hydrauliczny
podnośnik
do skrzyni biegów

763,00 zł

Hydrauliczny podnośnik
do skrzyni biegów
2-cylindrowy
Dane techniczne:
• Udźwig 0,5 [t]
• Wysokość podnoszenia 855-1760 [mm]

1867,00 zł

T61230

Prasa
warsztatowa
hydrauliczna
30 ton
z manometrem

Dane techniczne:
• Udźwig: 0,5 [t]
• Wysokość podnoszenia:
1000-1900 [mm]

T62202

Wyciągarka
do silników
2 t (żuraw)

KB GLOBAL

2200,00 zł

Dane techniczne:
• Wysuw tłoka: 150 [mm]
• Udźwig: 30 [t]
• Maksymalny zakres pracy: 130-820 [mm]

1616,00 zł

3219,00 zł

Prasa
warsztatowa
hydrauliczno-pneumatyczna
40 ton
z manometrem

T61240P

rata 60,88 zł

Dane techniczne:
• Wysuw tłoka: 235 [mm]
• Udźwig: 40 [t]
• Maksymalny zakres pracy: 885 [mm]

T61004A

3570,00 zł

T61225QC

rata 67,52 zł

Dane techniczne:
• Nośność 500-2000 [kg]
• Waga 95 [kg]
• Udźwig 1450 [mm]
• Wysokość podnoszenia 2380 [mm]

293,00 zł

T03110

Podnośnik pneumatyczny
motocyklowy

Przenośny rozpierak
hydrauliczny 10 t
www.gordon.com.pl

Dane techniczne:
• Nośność 360 [kg]
• Wymiary [cm] 1550x680x300 [mm]
• Waga netto / brutto 98 / 118 [kg]
• Min. wysokość 210 [mm]
• Maks. wysokość 780 [mm]

Prasa warsztatowa 25 t
hydrauliczno-pneumatyczna

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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16 300,00 zł

14 750,00 zł

Kompresor
śrubowy
APS 4 BASIC
COMBI DRY

36954

rata od 325,08 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 320 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 200
• Moc silnika (KM/kW) 4.0 KM / 3.0 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 61
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
142 x 57.5 x 125.5
• Waga (kg) 191

17 000,00 zł

Kompresor
śrubowy
APS 7.5 BASIC
COMBI DRY

36708

rata od 374,67 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 600 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 500
• Moc silnika (KM/kW) 7.5 KM / 5.5 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 64
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
193.5 x 62 x 140
• Waga (kg) 310

26 250,00 zł

36960

rata od 578,54 zł

Kompresor śrubowy APS
20 BASIC COMBI DRY
Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 1650 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 500
• Moc silnika (KM/kW) 20.0 KM / 15.0 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 69
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
193.5 x 62 x 146.3
• Waga (kg) 367

108

15 800,00 zł

Kompresor
śrubowy APS
5.5 BASIC
COMBI DRY

36955

rata od 348,22 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 470 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 200
• Moc silnika (KM/kW) 5.5 KM / 4.0 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 62
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
142 x 57.5 x 125.5
• Waga (kg) 193

23 000,00 zł

Kompresor
śrubowy
APS 10 BASIC
COMBI DRY

36958

rata od 506,91 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 920 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 500
• Moc silnika (KM/kW) 10.0 KM / 7.5 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 66
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
193.5 x 62 x 146.3
• Waga (kg) 335

15 000,00 zł

Kompresor
śrubowy
APS 7.5 BASIC
COMBI DRY

36957

rata od 359,24 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 600 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 200
• Moc silnika (KM/kW) 7.5 KM / 5.5 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 64
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
142 x 57.5 x 125.5
• Waga (kg) 198

24 000,00 zł

Kompresor
śrubowy APS
15 BASIC
COMBI DRY

36959

rata od 528,95 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu (l/min) 1310 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 500
• Moc silnika (KM/kW) 15.0 KM / 11.0 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Ciśnienie robocze (bar) 8
• Ciśnienie maksymalne (bar) 10
• Poziom głośności dB(A) 68
• Środek chłodniczy R134a
• Osuszacz 230/50/1
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
193.5 x 62 x 146.3
• Waga (kg) 349

16 300,00 zł

4152012134

rata od 359,24 zł

4152012035

rata od 330,59 zł

Sprężarka śrubowa
Economy 5,5/200E

Sprężarka Śrubowa
Economy 7,5/200E

Dane techniczne:
• Wydajność 557 l/min
• Zbiornik 200 l
• Moc silnika 7,5 km/5,5 Kw
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Osuszacz ziębniczy w zestawie
• Zasilanie 400/50/3
• Poziom głośności 78 dB
• Wymiary 1440x680x1250
• Waga 150 kg

Dane techniczne:
• Wydajność 802 l/min
• Zbiornik 200 l
• Moc silnika 10 km/7,5 Kw
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Osuszacz ziębniczy w zestawie
• Zasilanie 400/50/3
• Poziom głośności 77 dB
• Wymiary 1440x680x1250
• Waga 207 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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4152012073

21 000,00 zł

4152012076

rata od 440,79 zł
Sprężarka
śrubowa
Economy 11/500E

Sprężarka
śrubowa
Economy 15/500E

Dane techniczne:
• Wydajność 1265 l/min
• Zbiornik 500 l
• Moc silnika 15 km/11 kW
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Osuszacz ziębniczy w zestawie
• Zasilanie 400/50/3
• Wymiary 1935x718x1453
• Waga 299 kg

Dane techniczne:
• Wydajność 1473 l/min
• Zbiornik 500 l
• Moc silnika 20 km/15 kW
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Osuszacz ziębniczy w zestawie
• Zasilanie 400/50/3
• Wymiary 1935x718x1453
• Waga 314 kg

5700,00 zł

Kompresor
K 200-600

10 800,00 zł

36500-N

rata od 125,04 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
(l/min) 600 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 200
• Moc silnika (KM/kW) 4.0 KM / 3.0 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
• Prędkość obrotowa (obr./min) 1170
• Ciśnienie robocze (bar) 12
• Ciśnienie maksymalne (bar) 14
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
147 x 46 x 100
• Waga (kg) 160

rata od 73,05 zł

www.gordon.com.pl

Osuszacz
APX 12

rata od 56,84 zł

Dane techniczne:
• Wydajność 1200 l/min
• Środek chłodniczy R134a
• Przyłacze powietrza 3/4”
• Zasilanie 230 V / 50 Hz / 1 Ph
• Wymiary 350 x 500 x 450 mm
• Waga 25 kg
36844/E

1450,00 zł

Sprężarka
tłokowa
HL 340-90
Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
340l/m
• Zbiornik 90l
• Moc silnika 3 KM/2,2Kw
• Ciśnienie robocze 6 bar
• Ciśnienie maksymalne 8 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1400 obr./m
• Zasilanie 230 V/ 50 Hz

360563

3000,00 zł

Sprężarka
tłokowa
HK 425-200

rata od 65,81 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
400 l/m
• Zbiornik 200 l
• Moc silnika 3 km/2,2 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1050 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
400 l/m
• Zbiornik 150 l
• Moc silnika 3 km/2,2 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1050 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f
360564

Dane techniczne:
• Wydajność
na ssaniu
539 l/m
• Zbiornik 200 l
• Moc silnika
4 km/3 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1300 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

360667

Sprężarka
tłokowa
HK 425-150

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
400 l/m
• Zbiornik 100 l
• Moc silnika 3 km/2,2 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1050 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

Sprężarka
tłokowa
HK 600-200

rata od 238,03 zł

2825,00 zł

Sprężarka
tłokowa
HK 425-100

3330,00 zł

Kompresor
K 500-1000S

36516-N

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
(l/min) 1000 l/min
• Pojemność zbiornika (l) 500
• Moc silnika (KM/kW) 7.5 KM / 5.5 kW
• Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ
• Prędkość obrotowa (obr./min) 970
• Ciśnienie robocze (bar) 12
• Ciśnienie maksymalne (bar) 14
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Długość, szerokość, wysokość (cm)
200 x 62 x 127
• Numer katalogowy 36516-N
• Waga (kg) 320

360501

2530,00 zł

rata od 462,83 zł

36122-C

3050,00 zł

AIRPRESS

20 000,00 zł

360671

3840,00 zł

rata od 84,24 zł

360565

4130,00 zł

rata od 90,60 zł

Sprężarka
tłokowa
HK 600-270
Dane techniczne:
• Wydajność
na ssaniu
539 l/m
• Zbiornik 270 l
• Moc silnika 4 km/3 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 1
• Obroty 1300 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

Sprężarka tłokowa
HK 650-200
Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu 612 l/m
• Zbiornik 200 l
• Moc silnika 5,5 km/4 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Obroty 1300 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

109

AIRPRESS

4465,00 zł

Sprężarka
tłokowa
HK 650-270

360668

rata od 124,04 zł

Dane techniczne:
• Wydajność
na ssaniu 612 l/m
• Zbiornik 270 l
• Moc silnika 5,5 km/4 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Obroty 1260 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

8300,00 zł

360673

Sprężarka tłokowa
HK 1500-500
Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu 1240 l/m
• Zbiornik 500 l
• Moc silnika 10 km/7,5 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Obroty 1150 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

40401

110

17,50 zł

200,00 zł

12492

Olej
do sprężarek
tłokowych
1 litr

36488-P

Olej
do sprężarek
śrubowych
5 litrów

16,00 zł

13001

Olej
do narzędzi
pneumatycznych
0,6 litra
od 45,00 zł

180,00 zł

46576

Zwijadło
pneumatyczne
9m

4304210

•
•
•
•

Wąż poliuretan
Długość 9 m
Średnica 8 x 12 mm
Ciśnienie 12 bar

335,00 zł

Śr. zew.

Śr. wew.

Dł. cał.

Index

8 mm

5 mm

5m

4304205

8 mm

5 mm

10 m

4304206

8 mm

5 mm

15 m

4304207

12 mm

8 mm

5m

4304208

12 mm

8 mm

10 m

4304210

12 mm

8 mm

15 m

4304211

16 mm

12 mm

10 m

4304222

16 mm

12 mm

15 m

4304223

od 1,60 zł /mb

• Średnica węża 8 (mm)

• Średnica węża 8 (mm)

rata od 206,54 zł

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
872 l/m
• Zbiornik 500 l
• Moc silnika 7,5 km/5,5 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Obroty 1150 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

Profesjonalne węże spiralne

Profesjonalny,
okuty wąż
pneumatyczny
(15 m)

Profesjonalny,
okuty wąż
pneumatyczny
(20 m)

Sprężarka
tłokowa
HK 1000-500

360569

46579

Zwijadło pneumatyczne 8 m

• Średnica węża 8 (mm)

165,00 zł

rata od 129,59 zł

40400

Profesjonalny,
okuty wąż
pneumatyczny
(10 m)

140,00 zł

Sprężarka
tłokowa
HK 700-300

7435,00 zł

360568

Dane techniczne:
• Wydajność na ssaniu
662 l/m
• Zbiornik 270 l
• Moc silnika 5,5 km/4 kW
• Ciśnienie robocze 8 bar
• Ciśnienie maksymalne 10 bar
• Ilość cylindrów 2
• Ilość stopni sprężania 2
• Obroty 1290 obr./m
• Zasilanie 400 V/50 Hz/3 f

rata od 231,65 zł

110,00 zł

4665,00 zł

40402

46567/s

Węże
techniczne PCV

•
•
•
•

Wąż poliuretan
Długość 8 m
Średnica 8 x 12 mm
Ciśnienie maks. 15 bar

430,00 zł

Wąż
pneumatyczny
na bębnie 30 m
•
•
•
•

Wąż poliuretan
Długość 30 m
Średnica 12 x 8 mm
Ciśnienie 15 bar

85,00 zł

Śr. wew.

Śr. zew.

Gr.
ścianki

Index

6 mm

11 mm

2,5 mm

46565/S

8 mm

13 mm

2,5 mm

46566/S
46567/S

10 mm

15 mm

2,5 mm

12,5 mm

17,5 mm

2,5 mm

46568/S

16 mm

22 mm

3 mm

46568.1/S

19 mm

27 mm

4 mm

46569/S

46572

42078

Pistolet do
pompowania
• Przyłącze powietrza 1/4’
• Ciśnienie 0-12 bar

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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20,00 zł

4300021

41,00 zł

4300011

45199

Pistolet
do pompowania

Pistolet
do przedmuchu

Pistolet
do konserwacji

• BAR 0,7–12, PSI 10–175,
przyłącze powietrza 1/4”

• Długa dysza

• Ciśnienie robocze 6 bar
• Zapotrzebowanie pow. 180 l/min

975,00 zł
190,00 zł

45407/5

•
•
•
•
•
•
•

270,00 zł
75245

Pokrętło zapadkowe 1/4”, 1/2”
Uchwyt śrubokrętowy 150 mm
Przegub Cardana 1/4”, 1/2”
Przedłużka 1/4” 50 i 100 mm
Przedłużka 1/2” 125 i 250 mm
Pokrętło typ T 1/4”
Nasadki krótkie 1/4” (od 4 do14 mm) 13 szt.
Nasadki krótkie 1/4” (od E4 do E8) 5 szt.
Nasadki długie 1/4” (od 6 do 13 mm)
Zestaw bitów: Hex, PZ, SL, PH, T - 35 szt.
Nasadki krótkie 1/2” (od 10 do 32 mm) 18 szt.
Nasadki krótkie 1/2” (od E10 do E24) 8 szt.
Nasadki długie 1/2” (od 14 do 19 mm) 5 szt.
Adapter do bitów 5/16” z nasadką 1/2” 1 szt.
Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2.5 mm
Nasadki torx 1/4”: E4, E5, E6, E7, E8
Nasadki torx 1/2”: E10, E11, E12, E14, E16,
E18, E20, E24
• Adapter / przelotka 1/2” x 3/8”

Szczypce
Segera

79156-tr29

• Zestaw wykonany z wytrzymałej stali satynowej chromowo-wanadowej
• Klucze fajkowe 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz
Napięcie ładowania 12 V / 24 V
Prąd szczytowy ładowania 40 A
Pojemność akumulatora od 40 do 400 Ah
Rozmiar 315 x 280 x 240 mm

www.gordon.com.pl

140,00 zł

77001

Prostownik
LoadUp BC 10
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Napięcie ładowania 12 V / 24 V
Prąd szczytowy ładowania 8 A
Pojemność akumulatora od 12 do 100 Ah
Rozmiar 275 x 205 x 225 mm
Waga 2,9 kg

• Trzpień 1/2”
• Zestaw 10 nasadek
o rozmiarach: 10, 11,
13, 14, 17, 19, 21, 22,
23, 24 mm
• Przedłużka 1/2” x 125 mm

265,00 zł

45580

Komplet
nasadek 3/4’’
• Trzpień 3/4”
• Zestaw 8 nasadek o rozmiarach:
24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38 mm

77002

Prostownik
LoadUp BC 20
•
•
•
•
•
•

Zasilanie 230 V / 50 Hz
Napięcie ładowania 12 V / 24 V
Prąd szczytowy ładowania 16 A
Pojemność akumulatora od 25 do 125 Ah
Rozmiar 275 x 205 x 225 mm
Waga 3,8 kg

690,00 zł
1125,00 zł

45349

76180

77008

Prostownik
LoadUp BC 730

77006

Prostownik
LoadUp BC 50
•
•
•
•
•

205,00 zł

•
•
•
•
•
•

Zestaw kluczy
fajkowych

375,00 zł

Wyposażona w manometr
Siła nacisku 20 000 kg
Suw 200 mm
Długość, szerokość, wysokość
(cm) 65x80x158
• Waga 145 kg

220,00 zł

• Zestaw wykonany z wytrzymałej stali węglowej, polerowany
• 4 szt. 6’’ – 150 mm wewnętrzne i zewnętrzne

180,00 zł

•
•
•
•

Komplet
nasadek 1/2’’

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

79156-tr28

79375-1

Prasa
hydrauliczna
20 ton

75246

Zestaw narzędzi 1/4’’,
1/2’’, 108 el.

Zestaw narzędzi
94 elementy, 1/4’’, 1/2’’
52,00 zł

2235,00 zł

• Wyposażona w manometr
• Siła nacisku 10 000 kg
• Zakres min/maks.
75 mm/350 mm
• Suw 175 mm
• Długość, szerokość, wysokość (cm) 57x50x107
• Waga 55kg

Średnica tarczy mocującej 150 mm
Skok mimośrodu 5 mm
Obroty 11 000 obr./min
Poziom głośności 81 dB(A)
Zużycie powietrza 250 l/min
Przyłącze powietrza 1/4”
Waga 0,85 kg

245,00 zł

79380-1

Prasa
hydrauliczna
10 ton

Szlifierka
oscylacyjno-obrotowa

AIRPRESS

37,00 zł

• Napięcie ładowania
12 V / 24 V
• Prąd szczątkowy ładowania
40 A
• Prąd początkowy 700 A
• Pojemność akumulatora
od 40 do 1500 Ah
• Rozmiar 350 x 295 x 680 mm
• Waga 30 kg

Żuraw 2000 kg
•
•
•
•

Stopnie udźwigu 500, 1000, 1500, 2000 kg
Maks. wysokość podnoszenia 2250 mm
Waga 100 kg
Żuraw wyposażony w 6 kółek jezdnych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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AIRPRESS

120,00 zł

76182

Chwytak
z balanserem
do żurawia
• Maksymalny
udźwig 680 kg
• Waga 5,1 kg

670,00 zł

72250/3

72250/45

722250/6

Maks. obciążenie (kg)

3000

4500

6000

Min. wysokość (mm)
Maks. wysokość
(mm)
Śr. poduszki gumowej (mm)

140

145

140

370

380

360

250

340

400

850,00 zł

900,00 zł

1700,00 zł

Cena

Podnośnik
niskoprofilowy

550,00 zł

200,00 zł

72010

Zestaw warsztatowy
Podnośnik:
• Maksymalne obciążenie 2000 kg
• Wys. podnoszenia min. 140 mm, maks. 340 mm
• Wysokość konstrukcyjna 135 mm
• Szerokość konstrukcyjna 204 mm
• Długość konstrukcyjna 448 mm
• Długość dźwigni 420 mm
• Średnica siodła 45 mm

72114

Podnośnik
niskoprofilowy
• Maks. obciążenie 2500 kg
• Min. wysokość podnoszenia 85 mm
• Maks. wysokość podnoszenia 455 mm

570,00 zł

•
•
•
•
•
•
•

Maks. obciążenie 3000 kg
Min. wysokość podnoszenia 145 mm
Maks. wysokość podnoszenia 500 mm
Wys. konstrukcyjna 160 mm
Szer. konstrukcyjna 350 mm
Dł. konstrukcyjna 630 mm
Dł. dźwigni 1070 mm

150,00 zł

•
•
•
•
•
•
•
•

Maks. obciążenie 2000 kg
Min. wys. podnoszenia 135 mm
Maks. wys. podnoszenia 380 mm
Wys. konstrukcyjna 215 mm
Szer. konstrukcyjna 530 mm
Dł. konstrukcyjna 530 mm
Dł. dźwigni 520 mm
Waga 11 kg

400,00 zł

72234

Stojak
do silnika

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Waga (kg) 32,00
Wydajność udźwigu 500 kg
Min. wysokość 1100 mm
Maks. wysokość 1900 mm
Rozmiary 560 x 580 x 1900 mm

72235

Podnośnik JJ-20

Stojak
do skrzyni

980,00 zł

72117

Podnośnik JJ-30

Nr katalogowy

72015

• Maks. obciążenie 3000 kg
• Min. wysokość podnoszenia 98 mm
• Maks. wysokość podnoszenia 535 mm

520,00 zł

Podnośniki
pneumatyczne
poduszkowe

Waga (kg) 33,00
Moc silnika (KM/kW) Nie
Wydajność udźwigu 680 kg
Rozmiary 810 x 830 x 960 mm

2090,00 zł

77316

76195-1

77351

Podpory:
• Ilość 2 szt.
• Wys. podnoszenia min. 277 mm, maks. 365 mm
• Maksymalny udźwig 2000 kg
Kliny pod koła:
• Ilość 2 szt.
• Waga kompletu 13 kg

420,00 zł

77301

Wiertarka kolumnowa
Wiertarka kolumnowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

112

Maks.średnica uchwytu 13 mm
Moc silinika 230V/50Hz/1Ph-350 W
Regulacja uchwytu 1,5-13 mm
Posuw wrzeciona 50 mm
Ilość prędkości 5
Obroty 620, 920, 1280, 1750, 2620 obr./min
Mocowanie uchwytu B16
Wyskość całkowita 580 mm
Waga 16 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maks.średnica uchwytu 16 mm
Moc silinika 230 V/50 Hz/1 Ph - 550 W
Regulacja uchwytu 3-16 mm
Posuw wrzeciona 80 mm
Ilość prędkości 16
Obroty 180, 270, 310, 420, 430, 470, 580,
630, 650, 720, 1230, 1320
1460, 1880, 1950, 2770 obr./min
Mocowanie uchwytu MT2
Wyskość całkowita 980 mm
Waga 42 kg

Wiertarka kolumnowa
•
•
•
•
•
•

Maks.średnica uchwytu 32 mm
Moc silinika 230V/50Hz/1Ph-1100 W
Regulacja uchwytu 5-20 mm
Posuw wrzeciona 120 mm
Ilość prędkości 12
Obroty 150, 240, 270, 330, 430, 470, 830,
1030, 1270, 1430, 1790, 2450 obr./min
• Mocowanie uchwytu MT4
• Wyskość całkowita 1710 mm
• Waga 115 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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rata od 135,24 zł

79609

Profesjonalny wózek
narzędziowy 16 szuflad
447 elementów
•
•
•
•

AIRPRESS

4650,00 zł

Ilość kół: 2 stałe + 2 obrotowe
Wymiary: 595 x 1160 x 1060 mm
Zawartość: 447 elementów
Waga: 115 kg

2700,00 zł

935,00 zł

79156

Profesjonalny
wózek narzędziowy
7 szuflad
217 elementów

Wózek
narzędziowy
7 szuflad
- pusty

•
•
•
•

• Ilość kół: 2 stałe
+ 2 obrotowe
• Wymiary: 458 x 608 x 945 mm
• Zawartość: pusty
• Waga: 54 kg

Ilość kół: 2 stałe + 2 obrotowe
Wymiary: 465 x 770 x 970 mm
Zawartość: 217 elementów
Waga: 80 kg

550,00 zł

79500

79518

Wózek narzędziowy
2 szuflady - pusty
•
•
•
•
•
•

www.gordon.com.pl

Ilość kół: 2 stałe + 2 obrotowe
Wymiary: 370 x 700 x 850 mm
Zawartość: pusty
Blat: rozsuwany
Łożyska: kulowe
Waga: 25 kg

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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AIRPRESS

650,00 zł

45411

1385,00 zł

Klucz
udarowy 1/2”

Klucz
udarowy 1/2”

Klucz
udarowy 1/2”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmiar nasadki 1/2”
obr./min 12 000
Moment obrotowy 624 Nm
Maks. moment obrotowy 1302 Nm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 102 l/min
Maks. zużycie powietrza 426 l/min
Długość 142 mm
Waga (kg) 1,24

550,00 zł

Rozmiar nasadki 1/2”
obr./min 8 000
Moment obrotowy 1112 Nm
Maks. moment obrotowy 1800 Nm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 144 l/min
Maks. zużycie powietrza 582 l/min
Długość 187 mm
Waga (kg) 1,91

880,00 zł

45424

Kompaktowy
klucz
udarowy 1/2”

Kompaktowy
klucz
udarowy 1/2”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmiar nasadki 1/2”
Obr./min 11.000
Moment obrotowy 949 Nm
Maks. moment obrotowy 1613 Nm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 126 l/min
Maks. zużycie powietrza 249 l/min
Długość 112 mm
Waga (kg) 1,27

1385,00 zł

•
•
•
•
•
•
•

• Obr./min 3500
• Ciśnienie robocze
(bar) 6.2
• Zużycie powietrza 110 l/min
• Długość 305 mm
• Waga (kg) 1,40

285,00 zł

•
•
•
•
•
•
•

45475

Średnica tarczy 150 mm
Obr./min 12 000
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 228 l/min
Max. Zużycie powietrza 453 l/min
Rozmiar 196 mm
Waga (kg) 0,70

345,00 zł

Szlifierka
trzpieniowa
kątowa 6 mm
•
•
•
•
•
•
•

Obr./min 20 000
Średnica wiertła 6 mm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 342 l/min
Maks. zużycie powietrza 678 l/min
Rozmiar 165 mm
Waga (kg) 0,50

Szlifierka trzpieniowa
długa 6 mm

Wiertarka
10 mm

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Obr./min 25 000
Średnica wiertła 6 mm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 113 l/min
Maks. zużycie powietrza 516 l/min
Rozmiar 256 mm
Waga (kg) 0,70

45462

45476

Trzpień mocujacy 10 Ø
Obr./min 2000
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 168 l/min
Maks. zużycie powietrza 660 l/min
Rozmiar 188 mm
Waga (kg) 1,00

45478

Wiertarka
13 mm
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

425,00 zł

Obr./min 25 000
Średnica wiertła 6 mm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 312 l/min
Maks. zużycie powietrza 624 l/min
Rozmiar 161 mm
Waga (kg) 0,40

535,00 zł

365,00 zł

45465

Szlifierka
trzpieniowa
6 mm

Obr./min 20 000
Maks. szerokość opony 75 mm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 113 l/min
Maks. zużycie powietrza 240 l/min
Długość 205 mm
Waga (kg) 0,80

45428

Szlifierka
oscylacyjno-obrotowa
150 mm

45433

Szlifierka
75 mm

45422

Rozmiar nasadki 3/4”
obr./min 12 000
Moment obrotowy 2034 Nm
Maks. moment obrotowy 1302 Nm
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 210 l/min
Maks. zużycie powietrza 426 l/min
Długość 220 mm
Waga (kg) 3,44

720,00 zł

45425

Średnica tarczy 125 mm
Obr./min 12 000
Gwint wrzeciona M14 x 2.0
Ciśnienie robocze (bar 6.2
Zużycie powietrza 566 l/min
Maks. zużycie powietrza 1134 l/min
Rozmiar 253 mm
Waga (kg) 1,60

335,00 zł

45429

Szczotka
wielofunkcyjna

114

665,00 zł

45406

Trzpień mocujacy 13 Ø
Obr./min 800
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 168 l/min
Maks. zużycie powietrza 660 l/min
Rozmiar 213 mm
Waga (kg) 1,30

465,00 zł

45485

685,00 zł

Wkrętarka
1/4”

Młotek
udarowy

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Obr./min 1800
Średnica Hex (cal) 1/4”
Moment obrotowy (Nm) 3-8
Ciśnienie robocze (bar) 6.2
Zużycie powietrza 113 l/min
Waga (kg) 1,10

45487

Uderzeń na minutę 2500
Rozmiar dłuta (cal) 3/4”
Rozmiar futra 10,2 mm
Długość skoku 76 mm
Zasilanie powietrza (cal) 1/4”
Ciśnienie robocze (bar) 6.2

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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45111

Mikrofiltry
Służą do poprawiania czystości sprężonego powietrza. Wilgoć
w instalacji pneumatycznej powoduje korozję urządzeń i narzędzi pneumatycznych, co prowadzi do ich uszkodzenia.
Dzięki filtrom sprężanego powietrza oraz stacjom przygotowania
powietrza możemy uniknąć takiego zdarzenia. Filtry powietrza są
szczególnie potrzebne w lakiernictwie.
Aby uniknąć tak zwanych „oczek” na lakierowanej powierzchni
polecamy zastosowanie filtrów powietrza marki AIRPRESS, które
gwarantują wychwycenie cząstek stałych, wody oraz oleju, dając
pewność,, że na lakierowanej powierzchni nie pojawi się, najmniejsza skaza.

Model
mikrofiltra

Ciśnienie
maks.
(bar)

Przepływ
maks. (l/
min)

Numer
katalogowy

Cena

1/2" P

16

1300

45111

485,00 zł

1/2" R

16

1300

45111

485,00 zł

1/2" M

16

1300

45121

485,00 zł

1/2" S

16

1300

45140

485,00 zł

1/2" A

16

1300

45150

485,00 zł

3/4" P

16

2000

45112

485,00 zł

3/4" R

16

2000

45112

485,00 zł

3/4" M

16

2000

45122

485,00 zł

3/4" S

16

2000

45141

485,00 zł

3/4" A

16

2000

45151

485,00 zł

1" P

16

3300

45113

700,00 zł

1" R

16

3300

45113

700,00 zł

1" M

16

3300

45123

700,00 zł

1" S

16

3300

45142

700,00 zł

1" A

16

3300

45152

700,00 zł

1385,00 zł

Seria-R: Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3 μm, pozostałość oleju
nie więcej niż 0,5 mg/m3.

AIRPRESS

od 485,00 zł

Seria-P: Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3 μm, efektywność
99,99%.
Seria-M: Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu
do cząstek o wielkości 1 μm, pozostałość oleju nie
więcej niż 0,5 mg/m3, efektywność 99,99%.
Seria-S: Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu
do cząstek o wielkości 0,01 μm, pozostałość oleju
nie więcej niż 0,01 mg/m3, efektywność 99,99%.
Seria-A: Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01 μm,
pozostałość oleju nie więcej niż 0,005 mg/m3.

45422

Separatory
Separatory cyklonowe Airpress są przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza z kondensatu zagrażającego instalacjom, siłownikom oraz narzędziom pneumatycznym. Zastosowanie separatora cyklonowego powoduje redukcję skroplin w powietrzu powyżej 98%.

Model
separatora

Ciśnienie
maks. (bar)

Przepływ
maks. (l/min)

Numer
katalogowy

Cena

1/2"

16

2585

45131

460,00 zł

3/4"

16

3915

45132

520,00 zł

1"

16

6085

45133

650,00 zł

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

115

FASTSERVICE

1900,00 zł*

Płyta
perforowana
na narzędzia
N-4-04-04

M-3-01-01

Dane techniczne:
• Wymiary: wys. 832 mm
x szer. 576 mm x głęb.
25 mm
• Materiał: blacha stalowa grubości 1 mm
• Wielkość oczka perforacji: 10 x 10 mm
• Rozstaw otworów: 32 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe: RAL 3020 (czerwony),
RAL 5005 (niebieski)

Szafa warsztatowa
M-3-01-01
Szafa M-3-01-01 to solidny mebel przeznaczony
do dużych obciążeń i wieloletniego użytkowania.
Szafa jest przygotowana tak, aby w dowolnym
momencie można było uzupełnić ją o szuflady
i/lub płytę perforowaną oraz rozmieścić te elementy dokładnia tak, jak tego potrzebujesz.

1300,00 zł*

Dane techniczne:
• Wymiary: wys. 2000 mm x szer. 1000 mm x
głęb. 500 mm
• Materiał: blacha stalowa grubości 1 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe: RAL 3020 (czerwony)/
RAL 7016 (antracyt)
Standardowe wyposażenie:
• 4 półki z możliwością regulacji co 30 mm
(obciążenie półki aż do 90 kg)

3270,00 zł*

P-2-07-02

• Cokół zabezpieczony antykorozyjnie
z blachy grubości 1,5 mm
• Niezwylke mocne zawiasy zewnętrzne
Elesa Ganter z serii CFT

1100,00 zł*

N-4-08-04

rata 95,10 zł

Tablica
na narzędzia
z oświetleniem
N-4-08-04
Tablica przeznaczona do montażu na stole/
blacie. Pozwala na stworzenie wygodnego
miejsca pracy. Dzięki uzupełnieniu o pojemniki na drobne elementy oraz zawieszki wszystko będziesz miał pod ręką. Zamontowane
oświetlenie podnosi komfort użytkowania.
Cena nie zawiera zawieszek i pojemników.

Wózek monterski
P-2-07-02
Dane techniczne:
• Wymiary: szer. 1000 mm x wys. 1715 mm x
głęb. 550 mm
• Konstrukcja: blacha stalowa grubości 1,5 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolor standardowy: RAL 3020 (czerwony),
RAL 7016 (antracyt)
• Kompletne, wygodne stanowisko pracy
Wyposażenie standardowe (w cenie):
• Wózek z przestawną półką i 5 szufladami
(wysów 95%, mata tłumiąca)
• Blat wyłożony tłumiącą sklejką ze stalową
kuwetą
• Kratownica z oświetleniem Philips i listwą
zasilającą z 6 gniazdami
• Komplet zawieszek: ZW-P2- 3 szt. pojemnik – 3
szt. ZW-1 – 1 szt. ZW-2 – 1 szt. ZW-3–3 szt. ZW6, ZW-8, ZW-9, ZW-10, ZW-11, ZW-12 po 1 szt.
• W cenie również imadło ślusarskie Bison-Bial o szerokości szczęk 125 mm
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N-4-04-04

Dane techniczne:
• Wymiary: wys. 920 mm x szer. 1350 mm x
głęb. 135 mm
• Materiał: blacha stalowa grubości 1 i 1,5 mm
• Wielkość oczka perforacji: 10 x 10 mm
• Rozstaw otworów: 32 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe:
RAL 3020 (czerwony)

620,00 zł*

N-3-01-01

Stół
warsztatowy
podstawowy
Dane techniczne:
• Wymiary: szer. 1400 mm x wys. 890 mm x głęb. 600 mm
• Maks. obciążenie: 1000 kg
• Blat: sklejka grubości 40 mm
• Materiał: blacha stalowa grubości 1,5 mm
• Dostarczany w paczce do własnego montażu
• Kolory standardowe: RAL 9005 (czarny)

N-4-13-04

Tablica
na narzędzia
z oświetleniem
N-4-13-04
Szeroka tablica przeznaczona do montażu
na stole/blacie. Pozwala na stworzenie wygodnego miejsca pracy. Dzięki uzupełnieniu
o pojemniki na drobne elementy oraz zawieszki
wszystko będziesz miał pod ręką. Zamontowane oświetlenie podnosi komfort użytkowania.
Cena nie zawiera zawieszek i pojemników.
Dane techniczne:
• Wymiary: wys. 920 mm x szer. 1920 mm x
głęb. 135 mm
• Materiał: blacha stalowa grubości 1 i 1,5 mm
• Wielkość oczka perforacji: 10 x 10 mm
• Rozstaw otworów: 32 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe:
RAL 3020 (czerwony)

2080,00 zł*

P-3-020-01

Stół warsztatowy z 1 szafką
(3 szuflady) P-3-020-01
Dane techniczne:
• Wymiary: szer.1960 mm x wys. 890 mm x
głęb. 600 mm
• Maks. obciążenie: 1500 kg
• Blat: sklejka grubości 40 mm
• Materiał konstrukcji: profil zamknięty
zimnowalcowany 50 x 50 x 2 mm
• Materiał poprzeczki:
40 x 40 x 2 mm, 35 x 35 x 2 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe: RAL 3020 (czerwony)
Opcje:
• P-3-020-02- blat pokryty gumą olejo-benzynoodporną – 2406,00 zł
• P-3-020-03- blat obłożony blachą ocynkowaną – 2406,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Ceny nie zawierą transportu.

170,00 zł*

FASTSERVICE

* Ceny nie zawierą transportu.

Termin realizacji na produkty z gazetki w kolorach
standardowych 5 dni roboczych.
Meble w pełnej gamie kolorów RAL oraz pozostałe meble z oferty FAST SERVICE
dostarczamy w ciągu 10 dni roboczych.

2620,00 zł*

2450,00 zł*

P-2-05-02

505,00 zł*

Szafki stołu w całości wykonane z blachy o grubości 1 mm. Szuflady z pełnym wysuwem, dno
wyłożone matą gumową. Obciążenie szuflady
do 60 kg.

N-2-01-02

Wózek
narzędziowy
N-2-01-02
Dane techniczne:
• Wymiary:
szer. 710 mm
x wys. 770 mm
x głęb. 420 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolor standardowy: RAL 3020 (czerwony)/
RAL 5005 (niebieski)
• Solidna konstrukcja ze stali gr. 1 i 1,5 mm
• Blaty wyłożone matą gumową olejo-benzynoodporną
• 2 kółka stałe, 2 obrotowe (w tym 1 z hamulcem)

3635,00 zł*

Stół warsztatowy
P-3-07-01

Dane techniczne:
• Wymiary: szer.
1400 mm x wys. 890 mm x głęb.600 mm
• Maks. obciążenie: 1500 kg
• Blat: sklejka grubości 40 mm
• Materiał konstrukcji: profil zamknięty
zimno-walcowany 50 x 50 x 2 mm
• Materiał poprzeczki:
40 x 40 x 2 mm, 35 x 35 x 2 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe:
RAL 3020 (czerwony)

Szafka / wózek narzędziowy
Dane techniczne:
• Wymiary: szer. 615 mm x wys. 845 mm
x głęb. 435 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolor standardowy: RAL 3020 (czerwony),
RAL 7016 (antracyt)
• 5 szuflad z 95% wysuwem i obciążeniem do 55 kg
• Blat wyłożony matą gumową – może służyć
jako miejsce robocze
• Centralny zamek
• 2 kółka stałe, 2 obrotowe
(w tym 1 z hamulcem)
• Opona koła wykonana z gumy modyfikowanej, odpornej na oleje, smary oraz benzynę
• Transport gratis!

2300,00 zł*

P-1-04-02

Opcje:
• P-3-07-02- blat pokryty gumą olejo-benzynoodporną – 2662,00zł
• P-3-07-03- blat obłożony blachą ocynkowaną – 2662,00zł

P-3-17-01

Stół warsztatowy
P-3-17-01
Dane techniczne:
• Szafki stołu w całości wykonane z blachy
o grubości 1 mm
• Szuflady z pełnym wysuwem, dno wyłożone
matą gumową
• Obciążenie szuflady do 60 kg
• Wymiary: szer.1900 mm x wys. 890 mm
x głęb. 600 mm
• Maks. obciążenie: 1500 kg
• Blat: sklejka grubości 40 mm
• Materiał konstrukcji: profil zamknięty
zimno-walcowany 50 x 50 x 2 mm
• Materiał poprzeczki: 40 x 40 x 2 mm, 35
x 35 x 2 mm
• Malowanie: proszkowe
• Kolory standardowe:
RAL 3020 (czerwony)

www.gordon.com.pl

N-1-02-02P

* Na zdjęciu z tablicą N-4-08-04 (do kupienia oddzielnie)

Wózek
diagnostyczny
P-2-05-02
Dane techniczne:
• Wymiary:
szer. 900 mm
x wys. 1420 mm
x głęb. 600 mm
• Kolor standardowy:
RAL 3020 (czerwony)
• Malowanie: proszkowe
• Dwie boczne szafki przeznaczone na przechowywanie przewodów
• 2 szuflady zamykane centralnym zamkiem

1080,00 zł*

P-3-07-01

Szafka / wózek
narzędziowy TRUCK

Opcje:
• P-3-17-02 – blat pokryty gumą olejo-benzynoodporną – 3884,00 zł
• P-3-17-03- blat obłożony blachą ocynkowaną – 3884,00 zł

Dane techniczne:
• Duży, profesjonalny wózek narzędziowy
• Wymiary: szer. 1075 mm x wys. 950 mm
x głęb. 460 mm
• Kolor standardowy: RAL 3020 (czerwony)
• 6 szuflad z pełnym wysuwem i obciążeniem
do 60 kg
• Dla ochrony szuflady wyłożone matą gumową
• Blat wyłożony matą gumową olejo-benzyno
odporną – może służyć jako miejsce robocze
• Centralny zamek
• 2 kółka stałe, 2 obrotowe (w tym 1 z hamulcem)
• Opona koła wykonana z gumy modyfikowanej, odpornej na oleje, smary oraz benzynę
• Kolor standardowy: RAL3020 (czerwony)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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BOXO

6049,00 zł

rata od 175,95 zł

Wózek
warsztatowy
z 291-elementowym
wyposażeniem,
7 szuflad *

Dane techniczne:
• 7 szuflad
• Centralny zamek
• System pozwalający
na jednoczesne otwarcie
tylko 1 szuflady
• Szuflady z prowadnicami
łożyskowymi z funkcją
samo domykania
• Obciążenie szuflady 40 kg
• Podwójna konstrukcja na profilach
stalowych, kolor czarny mat RAL9005
• Wymiary: 676x459x1010
(szer x gł x wys), koła 125x50 mm
z gumy TPR

• Moduł kluczy nasadowych

10 LAT
GWARANCJI

• Moduł kluczy płasko-oczkowych

• Moduł kluczy oczkowych, z grzechotką, oraz trzpieniowych

• Moduł kluczy trzpieniowych, szczypiec Segera

• Moduł szczypiec, wkrętaków

• Moduł kluczy udarowych 3/4” (18–41mm)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

* Wyposażenie w postaci laptopa, chemii itp. jest tylko przykładem i nie stanowi oferty. Boczne uchwyty dostępne opcjonalnie.
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BX AT7071K291TRUCK

4549,00 zł

BOXO

BX AT7071K

rata od 132,33 zł

Wózek
warsztatowy
z 287-elementowym
wyposażeniem,
7 szuflad*
Dane techniczne:
• 7 szuflad
• Centralny zamek
• System pozwalający
na jednoczesne otwarcie
tylko 1 szuflady
• Szuflady z prowadnicami
łożyskowymi z funkcją
samo domykania
• Obciążenie szuflady 40 kg
• Podwójna konstrukcja na profilach
stalowych, kolor czarny mat RAL9005
• Wymiary: 676x459x1010
(szer x gł x wys), koła 125x50 mm
z gumy TPR

10 LAT
GWARANCJI

• Moduł kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, wkrętaków oraz bitów
* Wyposażenie w postaci laptopa, chemii itp. jest tylko przykładem i nie stanowi oferty. Boczne uchwyty dostępne opcjonalnie.

• Moduł szczypiec

• Moduł kluczy płasko-oczkowych

• Moduł kluczy nasadkowych

• Moduł kluczy trzpieniowych oraz kluczy
płaskich typu „C”

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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HERKULES

3080,00 zł

SPOTER LINER

rata od 58,25 zł

14 900,00 zł

7000 HER

rata od 283,34 zł

4590,00 zł

T1GYS

rata od 86,81 zł

Lutospawarka
do karoserii,
T1GYS

Spot Liner

Dane techniczne:
• Lutowanie CuSi3,
spawanie stali, stali
nierdzewnej, spawanie aluminium
• Wymiary: 330/620/640 mm
• Masa: 62 kg

Herkules Compact+

Kompletny mechaniczny system do
pomiaru karoserii 3D.
Dane techniczne:
• Wymiary: 4000/2000/1300 mm

1690,00 zł

GYSPOT 2600

Spoter 2600

Spoter blacharski. Dostarczany z osprzętem
i młotkiem bezwładnościowym.

Dane techniczne:
• Wymiary: 225/360/235 mm
• Masa: 27 kg

790,00 zł
6790,00 zł

6790 HER

rata od 128,42 zł

Bodyliner
Basic

Podstawowy zestaw
do napraw
uszkodzonych
karoserii. W skład
wchodzi: SPOT LINER,
STRONG PULLER, EASY
PULLER, wózek itp.

790,00 zł

METAL BLASTER

Metal Blaster

Szlifierka pneumatyczna ze szczotką. Dostępne tarcze nylonowe do
usuwania powłok
oraz gumowa do
usuwania naklejek.
Dane techniczne:
• Wymiary:
340/150/75 mm
• Masa: 1,4 kg

od 390,00 zł

Dane techniczne:
• Wymiary: 200/180/320 mm
• Masa: 14 kg

1150,00 zł

Najnowszy spoter blacharski firmy HERKULES. Dostarczany z osprzętem
i młotkiem bezwładnościowym.

900 999 HER

Stojak
pantograf

004337 HER

• Kompletny
mechaniczny
system do pomiaru
karoserii 3D
• Wymiary: 1300/1300/850 mm
• Masa: 20 kg

HQ 34010 HER

Szczęki
blacharskie
HQ

Wysokiej jakości
szczęki blacharskie. Samozaciskowa, wąska samozaciskowa, obrotowa,
dwukierunkowa.

140,00 zł
345,00 zł

051928 HER

Herkules Remover

z sygnałem akustycznym

110,00 zł

Profesjonalny zestaw do demontażu
śrub zabezpieczających, tzw. złodziejek.

507 602 HER

507 600 HER

• Materiał na „surówki” dostępne w opcji

Młotek bezwładnościowy 6 kg
1650,00 zł

6190 HER

Zestaw do prac blacharskich.

320,00 zł

Spawarka do tworzyw
sztucznych
120

Dziurkarko-falcarka

20000 HER

Zabezpieczenie
elektroniki
Zabezpieczenie układów elektryczno-elektronicznych w samochodzie
przed nieodwracalnymi uszkodzeniami
podczas spawania i zgrzewania
karoserii.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

FORTELOCK INDUSTRY 1

eco czarny

92,00 zł m2

Płytki zamkowe PCV
17,50 zł

FORTENAJAZD 1

eco szary

99,00 zł m2

FORTELOCK LIGHT 1

czarny, ciemnoszary

17,50 zł

FORTENAJAZD 2

17,50 zł

FORTENAJAZD 3

17,50 zł

FORTENAROZNIK 1

118,00 zł m

17,50 zł

FORTENAROZNIK 2

żółty, zielony, czerwony, niebieski

17,50 zł

FORTENAROZNIK 3

105,00 zł m2

FORTELOCK LIGHT 2

jasnoszary
2

129,00 zł m

2

FORTELOCK LIGHT 3

FORTELOCK LIGHT 4

114,00 zł m2

FORTELOCK INDUSTRY 3

czarny, ciemnoszary

125,00 zł m2

FORTELOCK INDUSTRY 4

jasnoszary

143,26 zł m2

FORTELOCK INDUSTRY 5

żółty, zielony, czerwony, niebieski

154,00 zł m2

FORTELOCK INDUSTRY 6

roso red, electric blue, orange, light blue, purple

roso red, electric blue, orange, light blue, purple

Fortelock Light

3 wzory

1

FORTELOCK INDUSTRY 2

FORTELOCK

78,00 zł m2

2

3

Elementy najazdowe
i narożniki posadzki
• Akcesoria płyt PCV są idealnie dopasowane,
by wykończenie nowej posadzki było bardzo
łatwe. W celu osiągnięcia doskonałego wyglądu elementy najazdowe i narożniki wykonane są w jednakowych kolorach i wzorach
jak pyty Fortelock. Najazd stosowany jest
w szczególności do ułatwienia wjeżdżania na
posadzkę, i w ten sposób chroni krawędzie
płyt przed uszkodzeniem.
• Dobrze przemyślana konstrukcja mocnego
profilu ułatwia montaż i konserwację posadzki. Przez proste przycięcie elementu
najazdowego można stworzyć narożnik wewnętrzny i zewnętrzny.
• Dlatego można całkowicie polegać na systemie posadzki, który bezwzględnie spełnia
wymagania także bardzo wymagających
klientów.

Przy zakupie ilości
przekraczającej 250 m2
RABAT
w wysokości 10 zł/m2
oraz transport GRATIS

www.gordon.com.pl

Typowe eksploatacje
• Fitness i obiekty sportowe
• Lekka produkcja i magazynowanie
• Szkoły, przedszkola
• Sklepy
• Kancelarie
Łatwa w instalacji
• Szybkie i łatwe układanie
• Niezależna na podłożu
• Układanie na elastycznym podłożu
Wytrzymały materiał wysokiej jakości
• Bardzo wytrzymały system zamków
• Odporność na działanie krzeseł na kółkach
• Izolacja akustyczna, cieplna i drgań – idealna
dla środowiska pracy, gdzie wymagana jest
szczególna koncentracja
• Długotrwała wytrzymałość i stabilność
– gwarancja do 12 lat
• System Air Flow przeciw wilgoci – żadnych
pleśni na posadzce i ścianie
• Odporność na rozprzestrzenianie się wody
i plam od kawy, łatwa konserwacja
Możliwość wyznaczenia własnej przestrzeni
• Szeroki wybór wzorów i kolorów
• Możliwość wzajemnej kombinacji wzorów
• Możliwość tworzenia korytarzy,
kierunkowskazów, ścieżek

Fortelock Industry
Typowe eksploatacje
• Fabryki i magazyny
• Garaże, warsztaty,autoserwisy
• Ventra handlowe
• Centra dystrybucyjne
• Garaże techniki ciężkiej
• Obiekty sportowe
Łatwa w instalacji
• Szybkie i łatwe układanie
• Niezależna na podłożu
• Układanie na elastycznym podłożu
Wytrzymały materiał wysokiej jakości
• Bardzo wytrzymały system zamków
• Izolacja akustyczna, cieplna i drgań
• Długotrwała wytrzymałość i stabilność
– gwarancja do 12 lat
• System Air Flow przeciw wilgoci
– żadnych pleśni na posadzce i ścianie
• Odporność na chemikalia
• Wysoka odporność na ścieranie
• Stabilność wymiarowa
Możliwość wyznaczenia własnej przestrzeni
• Szeroki wybór wzorów i kolorów
• Możliwość wzajemnej kombinacji wzorów
• Możliwość tworzenia korytarzy,
kierunkowskazów, ścieżek

Oszczędność kosztów
• Żadnego klejenia – koszty finansowe i czasu
obniżą się nawet do 10%
• Minimalny zakres wymaganych napraw poprzedniej powierzchni – oszczędność czasu do 20%
• Nie jest wymagana renowacja podłogi w całości, wystarczy wymiana poszczególnych płyt
• Posadzka jest natychmiast przygotowana do
użytkowania – nie dochodzi do żadnych strat
• Ekonomiczna także do rozgałęzionych przestrzeni

Oszczędność kosztów
• Żadnego klejenia – koszty finansowe i czasu
obniżą się nawet do 10%
• Minimalny zakres wymaganych napraw poprzedniej powierzchni – oszczędność czasu
do 20%
• Nie jest wymagana renowacja podłogi w całości, wystarczy wymiana poszczególnych płyt
• Posadzka jest natychmiast przygotowana do
użytkowania – nie dochodzi do żadnych strat
• Ekonomiczna także do rozgałęzionych przestrzeni

ECOlogiczne
• Bez metali ciężkich
• Produkt przyjazny dla środowiska
• 100% możliwość recyklingu
• Żadnego wosku, żadnych politur

ECOlogiczne
• Bez metali ciężkich
• Produkt przyjazny dla środowiska
• 100% możliwość recyklingu
• Żadnego wosku, żadnych politur

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Prostowniki
do ładowania
akumulatorów
i wspomagania
rozruchu
Indeks

Nazwa

Zasilanie

Napięcie
ładowania

Prąd
ładowania

Prąd
rozruchu

Cena
netto

SMART7

SMART CHARGER 7

230 V

6/12 V

7A WET/GEL/AGM



190,00 zł

SPRINT 20

SPRINT 20

230 V

12/24 V

18 A



205,00 zł

SPRINT 400

SPRINT 400 START

230 V

12/24 V

45 A

300 A

330,00 zł

STARTER 440

STARTER 440

230 V

12/24 V

60 A

400 A

470,00 zł

STARTER 640

STARTER 640

230 V

12/24 V

90 A

600 A

620,00 zł

STARTER 620P

PROSTARTER 620P

230 V

12/24 V

90 A

600 A

725,00 zł

829384

DYNAMIC 620

230 V

12/24 V

70 A

360 A

1450,00 zł

Półautomaty spawalnicze MIG/MAG
Kod

Nazwa

Zasilanie

Prąd
spawania

Cena netto

TMIG225CUSI

TECNOMIG 225 PRO CuSi MMA

230 V

200 A

1800,00 zł

TMIG230/1

TECNOMIG 230/1 PRO MMA DIGITAL

230 V

230 A

1630,00 zł

V-MIG330MMA

V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA

3x400 V

330 A

3150,00 zł

VMIG285MMA

V-MIG 285 4x4 PRO MMA

3x400 V

280 A

2850,00 zł

821069

TELMIG 195/2 EURO

230/400 V

200 A

2630,00 zł

3180,00 zł

TTIG220AC

620,00 zł

BDT4000

rata 59,55 zł

570,00 zł

USTARTER700

rata 60,14 zł

Spawarka inwertorowa
TECNOTIG 220 AC/DC
PULSE + zestaw TIG
TECNOTIG 220 AC/DC PULSE jest profesjonalną spawarką inwertorową do spawania metodą
TIG wszystkich metali, w tym aluminium i stali
nierdzewnej. Urządzenie umożliwia spawania
metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym
(AC), stałym (DC), mieszanym (MIX) oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym
(DC). Zasilanie 230 V, prąd spawania 5-220 A.
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Tester akumulatorów
cyfrowy z drukarką
12 V BDT4000
Tester cyfrowy z drukarką przeznaczony dla
akumulatorów ołowiowych umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora 12 V, stanu
rozrusznika oraz stanu alternatora. Napięcie
pomiaru 12 V.

Bezbateryjne
urządzenia rozruchowe
ULTRASTARTER 700
Bezbateryjne urządzenie rozruchowe wykonane w technologii ultra-kondensatorów: lekkie,
kompaktowe, niewymagające konserwacji.
Szczytowy prąd rozruchu 700 A zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz łodzi.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

Kod

Nazwa

Zasilanie

Napięcie
rozruchu

Prąd
wyjściowy

Prąd
rozruchu

Cena
netto

0XLMP62000

LEMANIA ENERGY P6-2000

230 V

12 V

750 A

2000 A

800,00 zł

0XLMP62500

LEMANIA ENERGY P6-2500

230 V

12 V

850 A

2500 A

950,00 zł

0XLMP233100P27

LEMANIA ENERGY P23-3100 PRO P27

230 V

12 V

1170 A

3100 A

1570,00 zł

0XLMP71224

LEMANIA ENERGY P7-1224 F2

230 V

12/24 V

1700/850 A

5000/2500 A

2800,00 zł

IDEAL PROFESSIONAL

Akumulatory do wspomagania rozruchu

Zgrzewarki cyfrowe - urządzenia do wyciągania
i zgrzewania blach
Kod

Nazwa

Zasilanie

Prąd
zgrzewania

Cena
netto

823232

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 z akcesoriami 400V

400 V

4200 A

3600,00 zł

TSPOT8

TECNO SPOTTER 8000 DIGITAL z akcesoriami 400V

400 V

5400 A

2730,00 zł

TSPOT5

TECNO SPOTTER 5800 DIGITAL z wybijakiem 400V

400 V

3800 A

1900,00 zł

rata 68,09 zł

Podgrzewacze indukcyjne
Kod

Nazwa

Moc
maksymalna

Zasilanie

Cena
netto

INDUCTOR1.5

INDUCTOR 1.5 230V 1.5kW

230 V

1,5 kW

2160,00 zł

INDUCTOR5

INDUCTOR DRAGON IHD300 230V

230 V

4,5 kW

10 350,00 zł

rata 196,82 zł

865012

SMART INDUCTOR 5000 DELUXE 230V + acx

230 V

2,4 kW

7500,00 zł

rata 141,85 zł

Przyłbice spawalnicze
Kod

Nazwa

Cena netto

APS-510G BLUE

Przyłbica automatyczna APS-510G BLUE niebieska

110,00 zł

APS-616G RED

Przyłbica automatyczna APS-616G RED czerwona

160,00 zł

APS-718G SILVER

Przyłbica automatyczna APS-718G SILVER srebrna

220,00 zł

APS-718G RED

Przyłbica automatyczna APS-718G RED czerwona

220,00 zł

APS-918I

Przyłbica automatyczna APS-918I BLUE niebieska

315,00 zł

1550,00 zł

PLASMA45

2570,00 zł

TPLASMA75

70,00 zł

CP12/24V

Przecinarka
plazmowa
PLASMA
45 PRO

Przecinarka
plazmowa
TECNOPLASMA 75
HF IGBT DIGITAL

Zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe
CAR PROTECTION
12/24 V IDEAL

Inwertorowe urządzenie
do cięcia plazmowego.
Zasilanie 230 V,
prąd cięcia 40 A.

Urządzenie do cięcia plazmowego. Zasilanie 3x400 V, prąd cięcia 75 A, maksymalna grubość cięcia 25 mm.

Zabezpieczenie elektroniki w pojazdach podczas spawania, zgrzewania i cięcia plazmą. Podpinany do zacisków akumulatora. Nie wymaga
odłączenia akumulatora.

www.gordon.com.pl

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
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KS TOOLS

224,00 zł

719,00 zł

100.1180

Zestaw narzędzi
do systemów
kontrolnych
ciśnienia
w oponach
RDKS/ TPMS
Opis:
• Idealny zestaw do profesjonalnego montażu i demontażu sensorów kontroli ciśnienia
w oponach oraz specjalnych wentyli w oponach
• Dzięki temu zestawowi można wykonywać
wszystkie prace montażowe i serwisowe na
dostępnych systemach RDKS (Systemy Monitorowania Ciśnienia w Oponach)
• Ustawialny skalibrowany klucz dynamometryczny (1 - 25 N•m) pokrywa wszystkie zakresy dokręcania czujników
• Klucz dynamometryczny posiada precyzję
wyzwalania +/- 3% oraz spełnia najwyższe
wymagania wartości ETRTO
• Zestaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia pozwalające unikać uszkodzeń śrub
i czujników oraz gwarantujące pewne połączenie śrub i szczelność
• Zawiera rozszerzony zestaw przyborów dla
standardowych wentyli do opon Snap-In
• W trwałej walizce z tworzywa sztucznego

1798,00 zł

896.7215

FLAREFIXeco
uniwersalny
zestaw
narzędzi
do zarabiania
przewodów
hamulcowych 4,75 mm
Opis:
• Łatwy i poręczny
• Umożliwia zastosowanie bezpośrednio przy pojeździe
• Brak uszkodzeń przewodów powlekanych
• Do uniwersalnego stosowania w warsztatach
samochododowych
• Do cienkościennych przewodów stalowych,
aluminiowych i miedzianych
• Szybkie i precyzyjne zarabianie przewodów
hamulcowych
• Zabezpiecza przewody przed pęknięciem
podczas zarabiania
• Dokładne ustawienie przewodu hamulcowego
w urządzeniu za pomocą kołków pozycjonujących

449,00 zł

124

Cyfrowy
multimetr
z końcówkami
pomiarowymi
Opis:
• Solidny miernik uniwersalny z podstawowymi funkcjami pomiarowymi
• Zestaw do przeprowadzania pomiarów
z końcówką testową (czerwony/czarny)
• Centralny przełącznik obrotowy
• Duży ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem 3 1/2
• Wskaźnik poziomu naładowania baterii na
wyświetlaczu
• Z podstawką w gumowym futerale ochronnym
Funkcje:
• Prąd stały
• Stałe i zmienne napięcie
• Odporność
• Testowanie diod (z sygnałem dźwiękowym)
• Testowanie tranzystorów
• Testowanie ciągłości obwodu (z sygnałem
dźwiękowym)
• funkcja zachowywania danych

854,00 zł

Opis:
• Z ergonomicznym, miękkim uchwytem
• Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu
• Z praktycznym przełącznikiem (w lewo / w prawo)
• Prosta obsługa
• 3-stopniowy wybór momentu obrotowego
• Wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia
• Wyjątkowa trwałość
• Izolowany na zimno uchwyt
• Wraz z łącznikiem 1/4“
• Ultralekka obudowa z aluminium

911.2060

ECOline wózek
warsztatowy 7 szuflad
z zestawem narzędzi
Premium, 215 części
Opis:
• Wózek warsztatowy z uniwersalnym zestawem narzędzi
• Narzędzia pewnie osadzone w piankowych
wkładkach
• Stabilna konstrukcja z blachy grubości 0,8
mm - sztywna
• Doskonała stabilność
• Centralna blokada wszystkich szuflad dzięki
zamkowi bębenkowemu
• Prowadzenie szuflad na łożyskach kulowych
• Szuflady ze 100% wysuwaniem
• Blat roboczy z 5 mm wykładziną z tworzywa
sztucznego
• Z 2 kółkami o Ø 100 mm
• Z 2 kółkami skrętnymi o Ø 100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
• Możliwość montażu rączki po obu stronach wózka
• Wózek malowanych proszkowo elektrostatycznie

150.1495

515.1195

BOXXER
Pneumatyczny
klucz udarowy
1.290 Nm

32,00 zł

89,00 zł

122.1215

CLASSIC Zestaw bitów
Opis:
• Z zewnętrzną końcówką sześciokątną zgodną z DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
• Dla obsługi ręcznej i za pomocą wkrętaka
elektrycznego
• Z magnetycznym uchwytem bitów, szybkozmiennym i adapterem gniazd 1/4”
• Z praktycznym uchwytem do paska
• Szczególnie polecany do połączeń śrubowych w przemyśle
• Przejrzyste ułożenie najbardziej popularnych bitów 1/4”
• Niklowany
• Stal specjalna
• W opakowaniu chromowanym na wysoki połysk

515.1271

miniMONSTER
Pneumatyczny
klucz udarowy
wysokiej mocy
1.390 Nm
z zestawem
nasadek
Opis:
• Wraz z zestawem sześciokątnych krótkich
nasadek udarowych na szynie
(10,0 - 24,0 mm)
• Nasadki bardzo krótkie
• Z ergonomicznym, miękkim uchwytem
• Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu
• Z praktycznym przełącznikiem (lewo / prawo)
• Prosta obsługa
• 3-stopniowy wybór momentu obrotowego
• Mechanizm udarowy wysokiej jakości Jumbo
• Długa żywotność
• Izolowany na zimno uchwyt
• Wraz ze złączem 1/4“
• Wyjątkowo lekka obudowa

89,00 xł

911.2085

CLASSIC
Zestaw bitów
Opis:
• Z zewnętrzną końcówką
sześciokątną zgodną z DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
• Do ręcznego montażu i wkrętaków elektrycznych
• Wraz z uchwytem bitów, grzechotką bitową,
adapterem gniazda 1/4” i wkrętakiem bit 1/4”
• Szczególnie polecany dla rzemieślników i zastosowania przemysłowego
• Przejrzyste ułożenie bitów 1/4” oraz narzędzi do wkręcania
• Piaskowany • stal specjalna
• W stabilnym, plastikowym opakowaniu

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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GD0603

Szlifierka
prosta
240 W
9558HNRG

398,00 zł

• Moc znamiona 240 W
• Prędkośc obr. 28 000 obr./min
• Tulejka zaciskowa 6 mm

Szlifierka
kątowa
125 mm

1695,00 zł

• Moc znamionowa: 840 W
• Prędkość obr. 11 000 obr./min.125 mm
• Gwint wrzeciona M14

2285,00 zł

Akumulatorowy
klucz udarowy
1/2’’ 18 V
•
•
•
•

Zasilanie 18 V
2 akumulatory 4 Ah
Ładowarka, walizka
Moc: 280 Nm

3394,00 zł

Zestaw
combo 18V

rata 87,57 zł

•
•
•
•

3011,00 zł

HP2071

• Moc 1010 W
• Dwa biegi
DTW1002RMJ

Zasilanie 18 V
Moc 1000 Nm
2 akumulatory 4 Ah
Ładowarka, walizka

931,00 zł

• Wkrętarka
impulsowa DTS141
• Wkrętarka udarowa
DTD170
• 2 akumulatory 5 Ah
• Walizka

• Moc znamionowa 1600 W
• Prędkośc obr. 0-4000 obr./min
• Gwint wrzeciona M14; 180 mm

2-Biegowa
wiertarka
udarowa 1010 W

Akumulatorowy
klucz udarowy 1/2’’
DLX2211TJ

Szlifierko
- polerka
180 mm
1600 W

837,00 zł

• Zasilanie 18 V
• 4 akumulatory 3 Ah
• Ładowarka, walizka

2910,00 zł

SA7000C

DDF459RF4J

Akumulatorowa
wiertarko
-wkrętarka 18 V

DTW285RMJ

846,00 zł

MAKITA

570,00 zł

993,00 zł

DA3010F

Wiertarka
kątowa
450W
1836,00 zł

HW131

VC3011L

EG2850A

rata 66,05 zł

Odkurzacz przemysłowy
• Moc 1000 W
• Wydajnośc 3600 l/h
• Zbiornik 30 litrów

Agregat prądotwórczy
4-suwowy
•
•
•
•
•

Silnik OHV 4-suwowy
System AVR
Zasilanie paliwo E95
Poj. silinka 210 cm3
Moc 2,8 kW

139,00 zł

Zestaw bitów
i nasadek
z grzechotką
www.gordon.com.pl

49,00 zł

Myjka wysokociśnieniowa
B-42438

• Moc 2300 W
• Wydajność 500 l/h
• Ciśnienie 130 bar

286,00 zł

B-52308

Wkrętak do wykręcania
uszkodzonych wkrętów
P-90283

19,00 zł

Śrubokręt
z grzechotką

D-58833

Zestaw nasadek
udarowych 1/2’’ długi

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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PROLINE

195,00 zł

Podnośnik
samochodowy 2 t
• Zakres podnoszenia lewarka żaba: 126 - 349 mm

150,00 zł

46920

610,00 zł

Lewarek
samochodowy
hydrauliczny 2 t
• Tylne obrotowe kółka
• Uchwyt do łatwego przenoszenia.
• Zakres podnoszenia: 122-317 mm

290,00 zł

46921

Podnośnik
samochodowy
o niskim
profilu 2 t

110,00 zł

46912

Podpory montażowe
pod samochód 4 T
•
•
•
•

2 sztuki
10-stopniowa regulacja wysokości
Wysokość pracy: 265-418 mm
Waga (2 szt.): 5,5 kg

820,00 zł

46929

Rozpierak
hydrauliczny
10 t

• Waga podnośnika żaba: 34,8 kg
• Wysokość podnoszenia od 89 mm do 457 mm
• Wymiary: 640 x 346 x 180 mm
46950

Podnośnik
hydrauliczny
motocyklowy
400 kg
• Praktyczny pedał nożny do ponoszenia.
• W zestawie cztery pasy napinające dla lepszego zabezpieczenia
• Zakres podnoszenia podnośnika: 140-410 mm
• Rozmiar podnośnika motocyklowego:
864 x 396 x 315 mm
• Ciężar: 35 kg

150,00 zł

46938

Leżanka
warsztatowa
93 cm
tapicerowana

280,00 zł

46841

Zestaw kluczy
nasadowych
do świec
żarowych
• Klucze przeznaczone do montażu i demontażu świec żarowych
• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• Klucze przegubowe
• 6 sztuk w zestawie: 8, 9, 10, 12, 14, 16
• Kwadrat: 3/8 cala

46937

Podnośnik
samochodowy
przejezdny o szybkim
podnoszeniu, 2.5 t
• Zakres podnoszenia lewarka żaba: bez przedłużki: 157-427 mm, z przedłużką: 250-520 mm
• Funkcja szybkiego podnoszenia
• Dźwignia pompująca obrotowa o 360o

80,00 zł

46915

Lewarek
trapezowy
śrubowy
samochodowy 1.5 t
Zakres podnoszenia: 95-390 mm. Rozmiar podsatwy: 166 x 118 mm. Ciężar lewarka: 3,2 kg

46928

Rozpierak
hydrauliczny 4 t
• Masa netto: 18,0 kg
• Zakres: 330-450 mm
• Siła rozpierania 4 tony

190,00 zł

46936

Leżanka
warsztatowa

190,00 zł

46936

Siedziska
warsztatowe
• Z regulacją wysokości
• Waga: 5,7 kg
• Wymiary: 380 x 380 x 575 mm

Długość leżanki warsztatowej: 101 cm
Szerokość: 48 cm
Wysokość leżanki: 13 cm
Ciężar leżanki: 5,5 kg

170,00 zł

46923

• Wymiary leżanki warsztatowej:
1010 x 475 x 130 mm
• Masa leżanki: 5 kg

Leżanka
warsztatowa
•
•
•
•

480,00 zł

560,00 zł

• Wymiary leżanki: 930 x 440 x 105 mm
• Masa leżanki: 6 kg

• Pompa ręczna z automatycznym ogranicznikiem przeciążenia oraz rozpierak hydrauliczny.
• Wysokociśnieniowy, giętki wąż zakończony
sprężynami ochronnymi na obu końcach
• Masa netto: 27,0 kg
• Zakres 470-620 mm

210,00 zł

46926

Niskoprofilowy
podnośnik
przejezdny
samochodowy 2.5 t

620,00 zł

• Dźwignia pompująca obracana o 360 stopni
• Obrotowe tylne koła
• Zakres podnoszenia lewarka przejezdnego
żaba: 89-359 mm
• Rozmiar: 556 x 234 x 153 mm
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46922

46941

Siedzisko taboret
warsztatowy
z szufladą
• Siedzisko wyposażono w cztery w pełni obrotowe kółka
• Wymiary taboretu: 360 x 400 x 340 mm
• Waga 5 kg

60,00 zł

46929

Lewarek
samochodowy,
kolumnowy
• 20T, 181-465 mm

120,00 zł

46847

Ściągacz
bezwładnościowy
• 220 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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230,00 zł

46846

Zestaw kluczy
nasadowych
do sond lambda
3 szt.

46844

300,00 zł

• Zestaw o konstrukcji kielichowej wykonanych ze stali chromowo-milbdenowej
• Przeznaczenie: wymiana metalowych filtrów oleju w samochodach osobowych i dostawczych
• W zestawie klucz trójramienny oraz adapter
3/8”-1/2”

130,00 zł

29020

29021

Klucz do kół
krzyżakowy

Klucz do kół
krzyżakowy
• Wykonany z wysokiej
jakości stali chromowo-wanadowej
• Do zastosowań profesjonalnych
• Rozmiary 17, 19, 21 mm, kwadrat 1/2 cala
• Długość 400 mm

• Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
• Rozmiary 24, 27, 32 mm, kwadrat 3/4 cala
• Długość 600 mm

60,00 zł

42506

• Do wtryskiwaczy
w silnikach Diesla
• W zestawie nasadki:
1/2” x 72 mm x 4 zęby
1/2” x 120 mm x 3 zęby
HEX32 x 70 mm x 4 zęby (M14 x 1.5mm)
HEX32 x 120 x 4 zęby

125,00 zł

46849

Przyrząd do cięcia
rur wydechowych
20-75 mm
• 15 hartowanych ostrzy tnących
• Zakres: 20-75 mm

Klucze
dynamometryczne

Smarownica
ręczna 500 cm
•
•
•
•
•

• Rozmiary: M6, M8, M10, M12

58794

Ciśnienie robocze 31 MPa
Maksymalne ciśnienie smarownicy 70 MPa
Dwa rodzaje aplikatorów
Końcówki smarownicy 4-szczękowe
Idealny do smarów klasy 2 wg NLGI

720,00 zł

58217

Zestaw kluczy
nasadowych
94 el. nasadek
i końcówek
1/2” i 1/4”

Zestaw
kluczy
nasadowych
217 el.

• Kufer wykonany jest z mocnego tworzywa
z metalowymi klamrami
• Zestaw posiada chromowane i polerowane
nasadki i rękojeści
• Grzechotki posiadają 72 zęby, rękojeść zbudowana jest z dwukomponentowego, antypoślizgowego tworzywa
• Uchwyt do nasadek 1/4

• Klucze nasadowe
1/4, 3/8, 1/2 cala
3.5-32 mm
i płasko-oczkowe 8-19 mm
• Stal chromowo-wanadowa
• Precyzyjna grzechotka 72 zęby
z dwukomponentową rękojeścią
• Kufer na narzędzia wyposażony
w metalowe klamry

www.gordon.com.pl

Zestaw kluczy
czopowych 4 szt.

46888

Ściągacze
do szpilek
komplet 4 szt.

305,00 zł

46887

Zestaw kluczy
nasadowych
do filtrów
oleju 30 szt.

• W zestawie nasadka dwunastokątna:
1/2” x 27 mm x 78 mm
• oraz nasadki sześciokątne:
1/2” x 29 mm x 90 mm
1/2” x 22 mm x 50 mm
3/8” x 22 mm x 90 mm
3/8” x 22 mm x 80 mm
3/8” x 27 mm x 74 mm
3/8” x 22 mm x 30 mm

145,00 zł

46843

• W zestawie nasadki dwunastokątne:
1/2” x 27 mm x 78 mm
1/2” x 22 mm x 78 mm
1/2” x 28 mm x 78 mm
1/2” x 21 mm x 90 mm
• Oraz nasadki sześciokątne:
1/2” x 22 mm x 110 mm
1/2” x 28 mm x 83 mm

Zestaw nasadek
do sond lambda
i wtryskiwaczy
7 szt.

45,00 zł

170,00 zł

Zestaw nasadek
do wtrysków
Diesla 6 szt.

• W zestawie nasadki sześciokątne:
3/8” x 22 mm x 80 mm
1/2” x 22 mm x 50 mm
3/8” x 22 mm x 30 mm

195,00 zł

46843

PROLINE

70,00 zł

Kod

Kwadrat

Zakres
(Nm)

Dugość
(mm)

Cena

66700

3/8"

20-110

404

166,00 zł

66701

1/2"

40-210

460

173,00 zł

66702

1/2"

50-350

553

270,00 zł

66800

1/4"

5-25

300

250,00 zł

66801

3/8"

20-100

381

290,00 zł

66802

1/2"

20-100

381

300,00 zł

66803

1/2"

40-200

481

310,00 zł

66804

1/2"

60-340

584

410,00 zł

66805

3/4"

150-750

1210

1170,00 zł

66812

1/2"

40-200

472

818,00 zł

66814

1/4"

1-6

195

322,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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PROLINE

305,00 zł

35324

Klucze oczkowo-płaskie CrV,
zestaw 24 el.
85,00 zł

Klucze oczkowo-płaskie 12 szt.
6-22 mm

36512

48339

Klucze Torx
komplet szt. 9
T10 - T50
33113

20,00 zł

48319

128

23,00 zł

54,00 zł

29308

Klucz ślimakowy
nastawny 200 mm
• Wszystkie dna szuflad wyłożone
matą tłumiącą
• Szuflady zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem osadzone
na prowadnicach kulkowych
• Obciążalność szuflady do 35 kg
• Wysuw szuflady - maks. 95% głębokości
• Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym
• Duże koła 100 mm z hamulcem
• 5 w pełni wyposażonych szuflad

• Solidna i stabilna konstrukcja szafek wykonana z wysokiej jakości
blachy stalowej
• Malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi
• Standardowo powierzchnia górna
szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa
• Wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

36445

48329

Klucze imbusowe
z kulką komplet
szt. 9, 1,5-10 mm

rata 113,42 zł

Wózek
warsztatowy
7 szuflad,
211 elementów

58,00 zł

Klucze
oczkowe
otwarte 5 szt.

Klucze imbusowe
długie komplet
szt. 9, 1,5 - 10 mm

Klucze imbusowe
komplet szt. 9
1,5 - 10 mm

3900,00 zł

16,00 zł

35308

Klucze oczkowo-płaskie 8 szt.
6-19 mm

Klucze oczkowo- odgięte 12 szt.
6*7-30*32 mm
48309

19,00 zł

225,00 zł

65,00 zł

35306

Klucze oczkowo-płaskie 6 szt.
8-17 mm
35312

12,50 zł

40,00 zł

10208

Zestaw
profesjonalnych
wkrętaków,
Soft-touch
• Wkrętaki płaskie:
Szer. grota: 3.2 mm, dł. grota wkrętaka: 75 mm
Szer. grota: 5 mm, dł. grota wkrętaka: 100 mm
Szer. grota: 6 mm, dł. grota wkrętaka: 150 mm
• Wkrętaki krzyżowe (PH):
PH1, dł. grota wkrętaka: 75 mm,
PH2, dł. grota wkrętaka: 100 mm

330,00 zł

TFV18B2

SZUFLADA I:
• Zestaw kluczy płasko-oczkowych 58781
• Zestaw kluczy płasko-oczkowych 58783
• Zestaw kluczy nasadowych 58724
SZUFLADA II:
• Zestaw kluczy nasadowych 58765
• Zestaw kluczy oczkowo-giętych 58779
SZUFLADA III:
• Zestaw wkrętaków 58733
• Zestaw wkrętaków 58737
• Zestaw bitów 58787
SZUFLADA IV:
• Zestaw szczypiec 58761
• Zestaw szczypiec Segera 58763
• Zestaw bitów 58795
SZUFLADA V:
• Zestaw pilników 58793
• Zestaw młotków i pilników 58727
• Zestaw wybijaków 58797

Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-Ion, 2 akumulatory
ładowarka
•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie akumulatora 18 V
Typ akumulatora Liion
Pojemność akumulatora 1.5 Ah
Uchwyt szybkozaciskowy 0.8-10 Mm
– szybkomocujący
Biegi 2
Prędkość obrotowa: I bieg 0-400/min, II bieg
0-1500/min.
Maks. moment obrotowy 25 Nm
Ilości pakowe 5

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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590,00 zł

TFV18

Wiertarko-wkrętarka
18V Li-Ion
ładowarka 3-5 h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przecinarka
do metalu 2000 W
płynny rozruch

Obroty 0-700/min
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy 0.8-10 mm
Metalowe przekładnie
21+1 pozycji sprzęgła
Ładowarka 3-5 h
1 akumulator Li-Ion 1.5 Ah
Wiertarko-wkrętarka posiada certyfikat CE
W zestawie walizka transportowa
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
Uchwyt wiertarski szybkomocujący: 0.8-10 mm
Biegi: 1
Prędkość obrotowa: 0-700/min
Maks. moment obrotowy:15/18 Nm

130,00 zł

TDS125A

Szlifierka
kątowa
600 W,
11000 RPM
•
•
•
•

Moc 2000 W
Średnica tarczy 355 mm
Średnica otworu tarczy 25,4 mm
Prędkość obrotowa 3700 obr./min.
Maks. głębokość cięcia profil kwadratowy
90 x 90 mm
• Waga 18 kg

TMA1300K

Szlifierka
kątowa

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Średnica tarczy szlifierko-polerki samochodowej: 180 mm
• Utwardzana przekładnia polerki do lakieru
• Pyłoszczelne łożyska umożliwiają pracę elekronarzędziem w trudnych warunkach
• Regulowane obroty w zakresie 500 - 2500
obr./min
• Długi przewód zasilający 5 m
• Komfortowy uchwyt polerki typu D umożliwia wygodną pracę przez długi czas
• Ciężar: 5 kg
• Moc znamionowa: 1300 W
• Napięcie zasilania polerki: 230 V

Moc 850 w
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa 11 000 obr./min
Gwint wrzeciona m14

TML2000A

Opalarka
do lakierów
2000 W

• Prędkość podnoszenia 10 / 5 m / minutę
• Wysokość podnoszenia: 12 / 6 m przy linie
pojedynczej / podwójnej
• maksymalny udźwig: 200 / 400 kg

•
•
•
•
•

• Waga 1260 kg
• Płynna regulacja temperatury oraz siły
nadmuchu
• Zakres temperatury 50-650oC
• Siła nadmuchu 250-500 l/min
• Długość przewodu zasilającego 3 m
• Moc elektronarzędzia: 2000 W
• Wyświetlacz LCD temperatury nadmuchu

Moc 150 W
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Średnica tarczy ściernej 125 mm
Średnica otworu mocującego 12.7 mm
Grubość tarczy ściernej 16 mm

560,00 zł

TNB380K

Elektryczne
Nożyce do blachy
•
•
•
•

Moc 350 W
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Średnica tarczy ściernej 200 mm
Średnica otworu mocującego 16 mm
Grubość tarczy ściernej 20 mm

165,00 zł

www.gordon.com.pl

TS203501

Szlifierka
stołowa 350 W
•
•
•
•
•

TS121501

Szlifierka
stołowa

Moc 710 W
Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa 3000 - 6300 obr./Min.
Średnica tarczy 150 mm
Gwint wrzeciona m14

240,00 zł

TDS125RK

Moc 1200 W
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa 4 000-12 000 obr./min
Gwint wrzeciona m14

210,00 zł

TSP710K

TW4001

Wciągarka
linowa
200/400 kg,
750 W

• Duża moc silnika
oraz stabilna konstrukcja
wiertarki stołowej
• Imadło w zestawie, uchwyt
kluczykowy 16 mm
• Moc wiertarki: 500 W
• Stół roboczy: 170 x 170 mm
• Liczba biegów: 9
• Prędkość obrotowa: 420-2640 obr./min.
• Skok wrzeciona: 50 mm
• Wysokość całkowita: 610 mm

215,00 zł

Szlifierko-polerka
obrotowa
710 W
150 mm

Polerka
samochodowa
1300 W,
180 mm

570,00 zł

TDS125B

TWS500

Wiertarka
stołowa

Szlifierka
kątowa
850 W,
11000 RPM

355,00 zł

Moc 600 W
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa 11 000 obr./min
Gwint wrzeciona m14

360,00 zł

•
•
•
•
•

145,00 zł

530,00 zł

TPM2000

TRYTON

225,00 zł

Moc 380 W
Prędkość skokowa 1700/min
Min. średnica wycięcia 25 mm
Szerokość śladu cięcia 5 mm

365,00 zł

TDS230

Szlifierka
kątowa
•
•
•
•

Moc 2350 W
Średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa 6 000 obr./min
Gwint wrzeciona m14

270,00 zł

TPS1050

Pilarka
szablowa
• Moc 1050 W
• Liczba suwów 0-2500 suwów/min
• Maks. grubość cięcia w drewnie 150 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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LAHTI PRO

130,00 zł

140,00 zł

L40403

Bluza ochronna
z pasami
odblaskowymi
•
•
•
•
•
•

35% bawełna, 65% poliester
Gramatura: 270 g/m2
9 kieszeni, w tym 6 zamykanych na suwak
Modny i ciekawy design
Wszywka identyfikacyjna
Bluza robocza posiada certyfikat CE oraz
spełnia normę EN ISO 13688

155,00 zł

L40406

Bluza robocza
ochronna
z odblaskiem
• Wykonano z materiału o gramaturze
270 g/m2 oraz stu procentowej bawełny
• Bluza posiadają 9 kieszenie, w tym 6 zamykanych na suwak oraz kieszeń na telefon
komórkowy. Otwory wentylacyjne pod pachami zwiększają cyrkulację powietrza.
• Bluzy posiadają certyfikat CE oraz normę EN
ISO 13688

90,00 zł

LPBR01

Bluza
robocza
ochronna
męska

LPAB

Allton Bluzy
robocze
ochronne
• Ubranie robocze
wykonano
z mocnego materiału
o gramaturze 245 g/m2
• 5 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep.
• Certyfikat CE
• Bawełna: 35%, poliester: 65%

130

140,00 zł

L40602

Spodnie ochronne
do pasa z pasami
odblaskowymi

Ogrodniczki
ochronne z pasami
odblaskowymi

• Ogrodniczki wykonano
z materiału o gramaturze
270 g/m2 (35% bawełny
65% poliester) w kolorze czarno-szaro-turkusowym z pasami odblaskowymi poprawiającymi widoczność pracownika podczas pracy.
• Spodnie posiadają 24 kieszenie, w tym 4 zamykane na suwak

• Wykonano z materiału
o gramaturze 270 g/m2
(35% bawełny, 65% poliester)
• 18 kieszeni, w tym 3 zamykane na suwak,
kieszeń na telefon komórkowy
• Otwory wentylacyjne w kroku zwiększają cyrkulację powietrza
• Możliwość dokupienia ochraniaczy kolan
model LPN001
• Posiadają certyfikat CE oraz normę EN ISO
13688

150,00 zł

L40505

Spodnie
ochronne
z pasami
odblaskowymi

160,00 zł

• Spodnie wykonano z materiału o gramaturze 270 g/m2 oraz stuprocentowej bawełny
z pasami odblaskowymi
• 24 kieszenie, w tym 4 zamykane na suwak,
praktyczne kieszenie monterskie z możliwością regulacji i odpięcia, kieszeń na telefon
komórkowy
• Otwory wentylacyjne w kroku zwiększają cyrkulację powietrza
• Certyfikat CE oraz norma EN ISO 13688

80,00 zł

• Ogrodniczki wykonano z materiału o gramaturze 270 g/m2
oraz stuprocentowej bawełny
z pasami odblaskowymi
• 18 kieszeni, w tym 3 zamykane na suwak, kieszeń na
telefon komórkowy
• Otwory wentylacyjne w kroku zwiększają cyrkulację powietrza
• Certyfikat CE oraz norma EN ISO 13688

LPSR01

Spodnie
ochronne
z pasami
odblaskowymi

92,00 zł

LPSR02

Spodnie robocze
ogrodniczki
• Wykonane z wysokiej jakości
poliestru i bawełny
o gramaturze 267 g/m2
• 65% poliester i 35% bawełna
• Odzież chroni użytkownika
wg normy PN-EN 340:2006
(EN 340:2003) przed podstawowymi zagrożeniami mechanicznymi

LPAS

67,00 zł

75,00 zł

Allton
Spodnie robocze
ochronne do pasa
• Spodnie wykonano
z mocnego materiału
o gramaturze 250g/m2.
• 5 kieszeni w tym 2 zapinane na rzep.
• Certyfikat CE
• Bawełna: 35%. Poliester: 65%

90,00 zł

L40605

Spodnie robocze
ogrodniczki

• Spodnie robocze wykonane z wysokiej jakości
poliestru i bawełny o gramaturze 267 g/m2
• 65% poliester i 35% bawełna
• Certyfikat CIOP PIB

• Wykonana z ultra mocnego materiału 270 g/m2
• Posiada kieszeń na telefon GSM, oraz dwie
kieszenie na długopis, kieszenie wzmocnione z zapięciem na rzepy
• Otwory wentylacyjne pod pachą kurtki z siatką zamykane na suwak
• Certyfikat BHP: CIOP PIB
• Bawełna: 35%, poliester: 65%

70,00 zł

L40502

L40105

Bluza
polarowa
ze wzmocnieniami

LPAO

Allton Spodnie
robocze ochronne
ogrodniczki
• Spodnie wykonane z mocnego
materiału o gramaturze 250g/m2.
• 7 kieszeni w tym 4 zapinane na rzep. Mała kieszeń na telefon komórkowy.
• Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia
i gumki.
• certyfikat CE.
• Bawełna: 35%. Poliester: 65%

• Polary wykonane z bardzo mocnego materiału
o gramaturze 290 g/m2
• 3 kieszenie zamykane na suwak
• certyfikat CE oraz norma EN ISO 13688

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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170,00 zł

LPBP1

Polar bluza
• Materiał wysokiej
jakości polar 100%
poliester o gramaturze
290 g/m2
• certyfikat CE

110,00 zł

L40915

LPKS2

10,00 zł

46033

Okulary
ochronne
bezbarwne
z regulacją
30,00 zł

Kurtka
SOFTSHELL
wodoodporna
oddychająca

• Kurtka wykonana z bardzo mocnego materiału o gramaturze 310 g/m2
• Kurtka posiada 4 kieszenie zamykane na suwak, w tym jedna praktyczna na rękawie
• certyfikat CE oraz norma EN340

• Kurtka wykonana z bardzo mocnego materiału o gramaturze 310 g/m2 typu Softshell
• 6 kieszeni, 3 zewnętrzne zapinane na suwak
oraz 3 wewnętrzne w tym jedna na telefon
komórkowy
• Tkanina typu SoftShell, 94% poliester, 6%
spandex o gramaturze 310 g/m2
• Certyfikat CE

50,00 zł

• Skład materiałowy:
72% poliamid,
21% poliester,
7% spandex
• Materiał o strukturze plastra miodu zapewnia doskonałą wentylację
• Certyfikat CE, norma EN ISO 13688

46035

L28061

LPPOMC

140,00 zł

• Odzież wykonana
z materiału termicznego
i oddychającego o gramaturze
220 g/m2
• 72% poliamid,
21% poliester,7% spandex
• Materiał o strukturze
plastra miodu zapewnia doskonałą wentylację
• Certyfikat CE, norma EN ISO 13688

L30402

Półbuty
robocze
ochronne
z podnoskiem
stalowym SB SRA
• Podnosek buta stalowy
• Buty skórzane ze skóry typu Oxford odporne na olej napędowy
• Certyfikat CE

www.gordon.com.pl

140,00 zł

Półbuty
robocze
bez podnoska
OB FO SRA

LPTOMG

Trzewiki
robocze
ochronne
z podnoskiem
stalowym S3 SRC
• Buty robocze posiadają stalowy podnosek
ochronny
• Podeszwa obuwia posiada odporność na
przebicie z siłą 1100 N
• Podeszwa posiada również właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym
• Certyfikat CE, norma ISO 20345:2011

150,00 zł

Półbuty
robocze
S1P SRA
z podnoskiem
stalowym

L27061

Rękawice
ochronne
ze skóry koziej
granatowe
110,00 zł

L30410

L41202

Kalesony
termoaktywne

15,00 zł

Rękawice
rowerowe

Wierzch obuwia wykonany ze skóry zamszowej
Podszewka z dzianiny siatkowej
Wymienna wyściółka obuwia
Certyfikat CE, norma ISO 20347:2011

100,00 zł

Koszulka
termoaktywna

30,00 zł

Półbuty
robocze
S1P SRA
z podnoskiem stalowym
•
•
•
•

L41201

Okulary
ochronne
z filtrem SPF
i regulacją

Rękawice
ochronne
powlekane
lateksem
165,00 zł

60,00 zł

10,00 zł

L21031

LPKS1

Kurtki
wodoodporne
typu SOFTSHELL
z kapturem

Kurtka ocieplana
• 100% poliester 300D
o gramaturze 140 g/m2
• Ocieplina
o gramaturze 200 g/m2
• Podszewka z tafty
o gramaturze 50 g/m2
• 7 kieszeni (6 zewnętrznych, w tym 1 zamykana
na suwak oraz jedna wewnętrzna); ocieplanykaptur z regulacją, mocowany na suwak
• Certyfikat CE, norma EN ISO 13688

155,00 zł

LAHTI PRO

70,00 zł

L30408

L30408

Półbuty
robocze
bez podnoska
O1 SRA

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

131

CONDOR TOOLS

115,00 zł

40,00 zł

105,00 zł

31,00 zł

HAB70587

Płyn do badania
szczelności cylindra
• Do kontroli szczelności
ukł. chłodzenia i szczelności
cylindrów
• Wskazuje obecność gazów spalinowych

B.1678

C.3521

Blokady
rozrządu
Citroen,
Peugeot
• Uniwersalny zestaw do sam. PSA i Toyoty:
blokada koła zamachowego, wału korbowego, rozrządu, wałka pompy wtryskowej
• Przyrządy do demontażu koła pasowego
wału korbowego
• Narzędzia do napinacza paska rozrządu
• Made in Germany

• 3/8, 12-kątna
• stal CrV
• długość 119 mm

420,00 zł

HU285

•
•
•
•

Stal chromowo-wanadowa
Chromowane
Matowe
Skład zestawu:
1/4” x 3/8”, 3/8” x 1/4”, 3/8” x 1/2”, 1/2” x 3/8”,
1/2” x 3/4”, 3/4” x 1/2”
• Plastikowe pudełko

Zasilany z akumulatora
Badanie polaryzacji, ciągłości
Ochrona przed występowaniem zwarcia
Testuje napięcie 6 V - 24 V DC

135,00 zł

55,00 zł

Pistolety
do przedmuchiwania,
3 elementy

Obroty lewo/prawo
Dł. 175 mm
Zużycie powietrza 141 l /min
Maks. prędkość 150 obr./min
Waga 1.25 kk

• Długości: 110, 300, 500 mm
• Rurka / dysza stalowa
• Rękojeść plastikowa

B.3315

110,00 zł

Pistolet
do malowania

B.3294

D.52167

Grzechotka
pneumatyczna
1/2”, 61 Nm
•
•
•
•
•

C.206

Redukcje do nasadek 6 szt.

Tester
ciągłości
przewodów
6-24 V

• Do silników Diesla Mercedes CDI,
• Typy silników: OM 611, 612, 613,
• Nie potrzeba ściągać głowicy
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HAB70993

93,00 zł

B.8432

Nasadka
do wtryskiwaczy
17 mm, BMW,
Opel 2.5TD, Mercedes

• Przyrządy bardzo pomocne podczas ściągania i zakładania pasków klinowych na koła
pasowe
• Materiał: polimer wzmocniony włóknem
wysokowytrzymałościowym

•
•
•
•

Wyciągacz
wtryskiwaczy
CDI

490,00 zł

64,00 zł

Przyrządy
do demontażu
pasków
klinowych

• Do filtrów oleju, uniwersalny

260,00 zł

• Do łożysk, kolumny kierowniczej, tulei gumowo-metalowych, stabilizatorów; przegubów
kulowych, drążków kierowniczych
• Do samochodów osobowych i dostawczych,
do 3,5 t

B.8395

Klucz nastawny
1/2”, 60-80 mm

37,00 zł

• Przyrząd do „kielichowania” przewodów
i rurek miedzianych
• Praska, uchwyt, ściski metryczne: 4.75, 5, 6,
8, 10 mm calowe: 1/4”, 1/2”, do zarabiania
końcówek: zwykłych, odgiętych 90°, otwartych - typ F, podwójnych - typ E
• Dostępne pojedyncze elementy zestawu

Przyrząd do sprawdzania
luzów w zawieszeniu

Stal CrV
Wejście 3/8”
6-kąt zewnętrzny 27 mm
Do wszystkich wymiarów metrycznych
i calowych, 4-, 5-, 6-, 8-kątnych, Torx

C.410

Przyrząd
do zarabiania
przewodów,
9 elementów

C.21650

Nasadka
uniwersalna
8-21 mm
•
•
•
•

105,00 zł

D.52541

•
•
•
•
•
•

Aluminiowa budowa
Chromowane wykończenie
Dysze ze stali nierdzewnej
Poj. pojemnika 120 cm3
Nitowany filtr w pojemniku
Podłączenie 1/4”

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

180,00 zł

HU41045

Klucz
VibroShock
do świec
i wtryskiwaczy,
9 elementów

Nasadki
udarowe
długie 1/2”
– Pro Torque, 10 el.

• Adapter przystosowany do współpracy
z młotkami udarowymi
• Wstrząsy umożliwiają rozłączenie zapieczonych el. silnika (świece, wtryskiwacze), zawieszenia, ukł. kierowniczego, hamulcowego
• Grzechotka z adapterem + nasadki udarowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

105,00 zł

D.50751

• Pojemność 400 cm
• Ze stalową przedłużka
oraz z giętką,
gumową przedłużką
do smarów, olejów itp.
• Ciśnienie robocze do 30 Mpa

C.4840

• M20 x 1.25, 1.50 mm, M22 x 1.00, 1.50 mm,
M24 x 1.50, 2.00 mm, 3/4”, 13/16” x 20 UNF

B.467

C.1010/12

Nasadki udarowe
1/2” 6-kątne, 10 el.
• Skład zestawu: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
22, 24 mm
• Stal: CrMo

B.8367-1

Miernik
rozstawu
śrub kół,
aluminiowy
• mierzy rozstaw śrub w felgach i piastach 4-,
5-, 6- i 8- otworowych

1300,00 zł

C.3553

Szczypce
z linką
do opasek
Clic,
18-54 mm

Urządzenie
do wymiany
pł. hamulcowego
i odpowietrzenia
układu

• Szczypce do opasek Clic zaciskanych na
wężach osłon półosi i wężach instalacji
chłodzenia
• Dł. regulowana 18 - 54 mm
• Dł. 630 mm

• Możliwość obsługi ukł. wyposażonych
w system ABS
• Do wszystkich typowych płynów hamulcowych
• Ciśnienie rob. 0 - 3 bar, przewód o dł. 370 mm
• Zawór bezpieczeństwa
• Wymiary 280 x 460 mm
• Zbiornik 5 l na pł. hamulcowy
• Adapter E20, do wszystkich typowych płynów hamulcowych

C.35/25T

170,00 zł

B.3542

Szczypce
220 mm

Szczotki
warsztatowe,
3 elementy

• Do usuwania klipsów
tapicerskich w drzwiach
• Powlekane rękojeści
• Długość 220 mm
• Nitowana konstrukcja

• Miedziana, stalowa,
nylonowa
• Antypoślizgowe rączki
• Dł. 165 mm

D.52498

Pompka
ręczna,
1500 ml

• Stal CrV
• Wykonane wg normy DIN 3113A, ISO 3318
• Polerowane główki

22,00 zł

www.gordon.com.pl

100,00 zł

115,00 zł

Klucze
płasko
oczkowe
6-32 mm,
25 el.

Stal: CrMo
12 - kątne
Bardzo płaskie
Specjalne do ciężkich napraw mechanicznych

32,00 zł

B.3264

Szlifierka
pneumatyczna
prosta

205,00 zł

D.51864

Klucze
oczkowe
proste
10-24 mm,
6 elementów
•
•
•
•

135,00 zł

105,00 zł

Zestaw
do regeneracji
gwintów
zewnętrznych,
6 elementów

250,00 zł

• Pro Torque długie, skład zestawu: E10, E12,
E13, E14, E15, E17, E19, E21, E22, E24
• Stal: CrMo

• Do cięcia, polerowania, frezowania, gratowania, szlifowania
• Wersja profesjonalna
• Ciśnienie rob. 6,3 bar (90 psi)
• Śr. wejścia 6,3 mm (1/4”)
• Dł. 170 mm
• Waga 600 g

Smarownica
pneumatyczna

160,00 zł

C.5200

CONDOR TOOLS

250,00 zł

B.9314

• Do wymiany płynów, tj. paliwa, oleje i inne
• Kompozytowy plastik odporny na agresywne
płyny, zamarzanie, uderzenia

600,00 zł

C.8820

Klucz Vibro
- Impact 1/4”
do świec, 9 el.
• moment obr. lewe 10-40 Nm, prawe 40 Nm
• specjalne sprzęgło zapobiega przekręceniu
gwintu lub zerwania świecy
• 12 000 obr./ min
• nasadki udarowe 8, 9, 10, 12 mm
• przegub 1/4”, przedłużka 100 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

133

NORFI

Bębnowy wyciąg
spalin
•
•
•
•
•

Podwójny wyciąg spalin
• Podwieszenie typu linka
• Ssawki aluminiowe
• Odporność temp. węża S do +150°C
(NR-CP: do +180°C)
• Mocowanie ścienne wentylatora
• Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Napęd sprężynowy
Wąż wyciągowy typu S
Odporność temp. węża do +150°C
Mocowanie suﬁt / ściana
Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr katalogowy

Moc
wentylatora

Średnica
węża

Dł. węża

Ssawka
wyciągowa

Cena katalogowa netto
Nr katalogowy

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
S5-4601-100

0,37 kW

100 mm

7,5 m

gumowa

6400,00 zł

0,75 kW

150 mm

7,5 m

aluminiowa

7100,00 zł

2x5m

S

5300,00 zł

100 mm

2x5m

NR-CP

6100,00 zł

Dł. szyny

Ilość
wózków

Typ węża

Cena katalogowa netto

Podwieszenie węża typu linka
Ssawka aluminiowa
Ssawka gumowa (P6-4996-101)
Odporność temp. węża S do + 150°C
(NR-CP: do +180°C)
• Mocowanie ścienne wentylatora
• Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz
Ssawka
wyciągowa

Cena katalogowa netto

Nr katalogowy

13-4050-0050

0,37 kW

5m

1

5m

7990,00 zł

13-4052-0120

0,75 kW

12,5 m

2

5m

13 990,00 zł

13-4052-0170

0,75 kW

17,5 m

2

5m

15 990,00 zł

Moc
wentylatora

Średnica
węża

Dł. węża

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

CARVENT

75 mm

0,75 kW

•
•
•
•

Moc
wentylatora

S6-4996-100

0,37 kW

100 mm

5m

S

3700,00 zł

P6-4996-101

0,37 kW

100 mm

7,5 m

NR-CP

4700,00 zł

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i pow. 3,5 t
P6-4996-151

0,75 kW

150 mm

7,5 m

NR-CP

Prosty odsysacz spalin

Podwójny odsysacz spalin

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Podwieszenie węża typu półka
Ssawka metalowo-gumowa SMG
Wąż wyciągowy typu CRV
Odporność temp. węża do +150°C
Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr katalogowy

Moc
wentylatora

Średnica
węża

Dł. węża

Cena katalogowa netto

0,75 kW

•
•
•
•
•

Nr katalogowy

Typ węża

P6-4996-102

Pojedynczy
wyciąg spalin

Długość szyny od 0 do 100 m
Podwieszenie węża typu linka
Wąż wyciągowy typu S, Ø100 mm
Ssawka gumowa - owalna
Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Dł. węża

S6-4996-076

Szynowy wyciąg spalin
TECHNORAIL

Średnica
węża

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i pow. 3,5 t
S5-4601-150

Moc
wentylatora

5300,00 zł

Podwieszenie węża typu półka
Ssawka metalowo-gumowa SMG
Wąż wyciągowy typu CRV
Odporność temp. węża do +150°C
Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Cena katalogowa netto

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
SE-PC-T5A

0,37 kW

100 mm

5m

2695,00 zł

SE-PC-T7A

0,37 kW

100 mm

7,5 m

2980,00 zł

Nr katalogowy

3965,00 zł

DE-PC-T5A

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i pow. 3,5 t
SE-HCV-T7A
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0,75 kW

150 mm

7,5 m

Moc
wentylatora

Średnica
węża

Dł. węża

Cena katalogowa netto

Do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
0,55 kW

100 mm

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

2x5m

4062,00 zł

www.gordon.com.pl

Klucz
udarowy 1/2˝
z pierścieniem
zabezpieczającym
1980,00 zł

M18 FMTIWF12-502X

Klucz udarowy 1/2˝
z pierścieniem
zabezpieczającym
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Częst. udaru (ud./min) 420/2700/3000
Ilość akumulatorów 2
Ładowarka w zestawie 59 min
Maks. średnica śruby M20
Maks. moment obrotowy (Nm) 130/550/610
Napięcie (V) 18
Opakowanie: walizka
Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
Prędkość bez obciążenia (obr./min)
510/2100/2400
• Typ akumulatora Li-Ion
• Waga z akumulatorem (kg) 2.4

980,00 zł

IPWE 520 R

Klucz udarowy
z uchwytem ¾˝
•
•
•
•
•
•
•

Częst. udaru (ud./min) 1000 - 2600
Maks. średnica śruby M20
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Moc wejściowa (W) 725
Opakowanie
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 1700
Waga (kg) 2.7

2099,00 zł

M18 CAG125X-502X

Szlifierka
kątowa 125 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A) 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) 1.5
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) 1.5
Gwint wrzeciona M 14
Ilość akumulatorów 2
Ładowarka w zestawie 59 min
Maks. głębokość cięcia (mm) 33
Napięcie (V) 18
Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
Średnica tarczy (mm) 125
Typ akumulatora Li-Ion

www.gordon.com.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 94.4
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) 105.4
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 11.08
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 1.5
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 425 / 0 - 1700
Maks. moment obrotowy (Nm) 135 / 950
Napięcie (V) 18
Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
Typ akumulatora Li-Ion
Częst. udaru (ud./min) 0 - 450 / 0 - 2300
Opakowanie: walizka
Ładowarka w zestawie 59 min
Ilość akumulatorów 2
Waga z akumulatorem (kg) 3.3
Maks. moment dokręcania (Nm) 135 / 950
Moment zrywający (Nm) 1491

930,00 zł

IPWE 400 R

Klucz udarowy
z uchwytem ½˝
•
•
•
•
•
•
•

2178,00 zł

M18 CHIWF12-502X

Częst. udaru (ud./min) 1000 - 2600
Maks. średnica śruby M20
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Moc wejściowa (W) 725
Opakowanie
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 1700
Waga (kg) 2.7

1838,00 zł

M18 BLID-502C

Kompaktowa
bezszczotkowa
zakrętarka
udarowa
• Błąd poziomu ciśnienia
akustycznego (dB(A)) 3
• Błąd zmierzonego
poziomu natężenia
hałasu (dB(A) 3
• Częst. udaru (ud./min)
0 - 3600
• Ilość akumulatorów 2
• Ładowarka w zestawie 100 min
• Maks. średnica śruby M14
• Maks. moment dokręcania (Nm) −
• Maks. moment obrotowy (Nm) 170
• Napięcie (V) 18
• Opakowanie: walizka
• Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
• Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 2800
• Typ akumulatora Li-Ion

M18 CHIWF34-502X

Klucz udarowy 3/4˝
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MILWAUKEE

2175,00 zł

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 94.4
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) 105.4
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 14.88
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 1.5
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 1200 / 0 - 1700
Napięcie (V) 18
Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
Typ akumulatora Li-Ion
Częst. udaru (ud./min) 0 - 1700 / 0 - 2300
Opakowanie: walizka
Ładowarka w zestawie 59 min
Ilość akumulatorów 2
Waga z akumulatorem (kg) 3.3
Maks. moment dokręcania (Nm) 508 / 1016
Moment zrywający (Nm) 1626

852,00 zł

M12 BID-202C | M12

Subkompaktowa
zakrętarka
udarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 1.5
Częst. udaru (ud./min) 0 - 3300
Ilość akumulatorów 2
Ładowarka w zestawie 40 min
Maks. moment obrotowy (Nm) 112
Napięcie (V) 12
Opakowanie: walizka
Pojemność akumulatora (Ah) 2.0
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) 108
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 97
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 12.9
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 2500
Typ akumulatora Li-Ion
Waga z akumulatorem (kg) 1.0

1985,00 zł

M18FPD-502X

Wiertarko-wkrętarka
udarowa Milwaukee
2 x 5,0 Ah
REDLITHIUM-ION™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A) 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) 1.5
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) 1.5
Ilość akumulatorów 2
Ładowarka w zestawie 59 min
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm) 135
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 45
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Napięcie (V) 18
Pojemność akumulatora (Ah) 5.0
Typ akumulatora Li-Ion

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku
okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa.
Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
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Szczegółowe informacje przystąpienia do sieci:

Arkadiusz Bembnista, tel. 505 604 915
eurowarsztat@eurowarsztat.com.pl
eurowarsztat@gordon.com.pl

NASZE ODDZIAŁY

Aleksandrów Kujawski
ul. Przemysłowa 6
tel. 54 234 02 99
tel. 54 234 07 53
tel. 54 234 19 10
Augustów
ul. Chreptowicza 19B
tel. 877 332 303
tel. 507 128 350
tel. 507 128 358
Bartoszyce
ul. Gdańska 3
tel. 897 623 024
tel. 690 604 072
tel. 507 662 789
Biała Podlaska
ul. Sidorska 59F
tel. 83 342 35 57
tel. 83 342 35 59
tel. 572 725 125
Bielsko-Biała I
ul. Szarotki 12
tel. 33 8112 443
Bielsko-Biała II
Kozy, ul. Bielska 25
tel. 33 81 76 723
Bolesławiec
ul. T. Kościuszki 24
tel. 789 481 502
tel. 513 484 369
tel. 517 447 215
Brodnica
ul. Podgórna 65
tel. 56 493 42 25
tel. 56 493 42 26
Busko-Zdrój
ul. Kopernika 19
tel. 41 370 93 02
tel. 41 370 95 06
Bydgoszcz I
ul. Bronikowskiego 10
tel. 52 373 11 07
tel. 52 379 81 75
tel. 52 379 81 76
Bydgoszcz II
ul. Gajowa 85
tel. 52 342 85 86
Bydgoszcz III
ul. Glinki 30
tel. 52 330 00 24
Bydgoszcz IV
Fordon
ul. Thommee 1
tel. 52 342 35 27
tel. 52 342 35 32
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Białogard
ul. Klonowa 13
tel. 94 312 1289
tel. 94 312 1290
Bytów
ul. Lęborska 19
tel. 798 024 199
Brusy
ul. Pocztowa 15
tel. 505 469 489
Centrala detal
Zamość k. Szubina
ul. Poznańska 62
tel. 52 372 54 54
Chełmża
ul. Bydgoska 33C
tel. 56 675 53 77
tel. 601 227 537
Chojnice
ul. Kasztanowa 4
tel. 506 233 462
tel. 506 233 480
tel. 506 376 871
Ciechanów
ul. Kaczyńców 2
tel. 512 924 047
tel. 512 923 977
Cieszyn
ul. Cegielniana 5
tel. 52 334 05 44
tel. 52 334 05 45
tel. 506 376 871
Chełm
ul. Starościńska 16
tel. 82 564 80 02
tel. 82 564 80 03
tel. 506 288 733
Częstochowa
ul. Św. Jadwigi 22
tel. 34 324 24 11
tel. 796 508 002
tel. 796 508 003
Czersk
ul. Królowej Jadwigi 10
tel. 52 516 42 94
Dębica
ul. Drogowców 3
tel. 14 676 30 64
tel. 14 676 30 65
Dąbrowa
Górnicza
ul. Kasprzaka 72
tel. 32 264 21 65
tel. 32 639 05 55
tel. 506 383 055

Głogów
ul. Stawna 4
tel. 76 831 49 24
tel. 76 832 25 13
tel. 76 832 25 19

Jelenia Góra
ul. Osiedle Robotnicze 44-46
tel. 75 743 01 90
tel. 75 743 01 91
tel. 506 119 693

Legnica
ul. Kręta 10
tel. 76 871 17 84
tel. 76 871 17 86
tel. 76 862 15 25

Głogówek
ul. Dworcowa 8c
tel. 77 437 35 48

Kluczbork
ul. Byczyńska 89
tel. 77 411 65 33
tel. 77 411 65 34
tel. 509 259 523

Łomża
Al. Piłsudskiego 115
tel. 86 211 66 55

Gniezno
ul. Pałucka 7
tel. 61 426 60 20
tel. 503 136 124
tel. 503 136 127
tel. 503 136 144
Grajewo
ul. Kolejowa 6
tel. 86 225 14 00
tel. 86 272 19 77
Grudziądz I
ul. Chełmińska 36
tel. 56 643 70 90
Grudziądz II
ul. Rapackiego 32-34/29
tel. 56 450 27 10
tel. 56 450 27 14
Giżycko
ul. Białostocka 31
tel. 87 428 43 77
tel. 507 662 723
tel. 798 024 194
Gostynin
ul. Bierzewicka 17
tel. 24 236 08 81
Gorlice
ul. Wyszyńskiego 14A
tel. 18 353 76 42
Gdynia
ul. Hutnicza 12A
tel. 58 524 43 00
Gorzów
Wielkopolski
ul. Łukasińskiego 21
tel. 95 751 54 29
tel. 95 751 65 32
tel. 506 076 513
Hajnówka
ul. Nowowarszawska 37
tel. 85 655 01 99
Hrubieszów
ul. Zamojska 24
tel. 84 696 32 71
tel. 84 696 32 72
tel. 84 696 32 73

Kielce I
ul. Malików 150D
tel. 41 260 53 30
tel. 41 260 53 31
Kielce II
Al Solidarności 12B
tel. 41 315 60 04
tel. 41 315 60 84
tel. 41 315 61 38
Kłodzko
ul. Warty 19
tel. 74 871 93 20
tel. 74 872 98 12
Kędzierzyn Koźle
ul. Piastowska 26A
tel. 77 482 05 58
tel. 77 406 12 34
Kalisz
ul. Polna 100
tel. 62 726 19 66
Koło
ul. Składowa 5
tel. 63 261 68 19
tel. 504 222 866
Konin I
ul. Żwirki I Wigury 25A
tel. 63 244 58 48
Konin II
ul. Zakładowa 3
tel. 63 243 71 95
Konin III
ul. Ks. Popiełuszki 1
tel. 632 465 517
Kościerzyna
ul. Wejhera 16
tel. 58 686 69 83
Katowice
ul. Bracka 20C
tel. 32 733 66 61
Kutno
ul. Łąkoszyńska 127
tel. 24 251 00 07
tel. 24 251 00 15

Łowicz
ul. H. Sienkiewicza 30
tel. 517 827 285
tel. 798 024 198
Leszno
ul. Franciszka z Asyżu 2
tel. 506 076 494
Luboń
ul. Dworcowa 11
tel. 61 839 24 14
tel. 507 034 749
Lublin
ul. Ceramiczna 1
tel. 81 441 88 00
tel. 81 441 88 01
Malbork
Al. Wojska Polskiego 475
tel. 55 272 80 67
Mielec
ul. Przemysłowa 16/2
tel. 17 506 50 50
tel. 17 506 55 55
tel. 514 015 910
Mława
ul. Sienkiewicza 15/13
tel. 23 655 01 37
tel. 23 655 01 38
Morąg
ul. Warmińska 11
tel. 506 076 512
tel. 534 111 700
Mrągowo
ul. Piaskowa 4A
tel. 741 34 03
tel. 741 35 13
Myszków
ul. Wyszyńskiego 3
tel. 34 317 33 10
tel. 34 317 33 11
tel. 34 317 33 12
Niepołomice
ul. Na Grobli 2A
tel. 12 278 51 39
tel. 12 278 52 03
tel. 507 662 270

Inowrocław
ul. Nowa 26
tel. 52 356 15 26
tel. 52 356 15 27

Kwidzyn
ul. Dębowa 2
tel. 55 279 30 74

Nowa Sól
ul. Gimnazjalna 13
tel. 515 042 617
tel. 515 042 618

Koszalin
ul. Morska 54-60
tel. 94 345 45 67
tel. 94 341 13 53
tel. 500 114 911

Nysa
ul. Bema 2
tel. 77 448 05 50
tel. 77 448 05 51
tel. 77 448 05 52

Łódź
ul. Niciarniana 43
tel. 42 636 14 96
tel. 505 043 221

Oborniki
ul. Kasztanowa 1
tel. 61 296 01 94
tel. 602 515 984

Białystok I
ul. Kolejowa 12/1
tel. 85 652 59 41
tel. 85 651 3215

Elbląg
ul. Grunwaldzka 2
tel. 55 642 63 45
tel. 55 642 63 46

Białystok II
Wasilków
ul. Białostocka 108
tel. 85 306 73 73
tel. 85 676 36 05
tel. 85 652 22 22
tel. 85 675 10 10
tel. 85 675 10 12

Grodziec
ul. Zwierzyniecka 8
tel. 63 248 50 28

Iława
ul. Lubawska 14
tel. 89 642 10 06
tel. 89 642 14 66
tel. 89 642 26 93

Gdańsk
ul. Kołobrzeska 30
tel. 632 485 028
tel. 693 956 027

Jarocin
ul. Zagonowa 51
tel. 62 506 54 54
tel. 62 506 54 55

Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 34
tel. 71 317 18 53
tel. 71 398 40 20
Olsztyn I
ul. Pstrowskiego 37
tel. 89 535 00 74
tel. 89 533 37 84
tel. 89 534 66 05
Olsztyn II
ul. Korczara 1
tel. 89 534 02 56
tel. 89 534 96 61
tel. 89 523 59 53
Ostrów Mazowiecka
ul. Lipowa 20
tel. 29 745 10 77
tel. 29 745 21 59
tel. 66 44 22 144
Opole
ul. Wrocławska 110
tel. 77 457 50 19
tel. 77 402 42 07
tel. 509 259 542
Orneta
ul. 1 Maja 80
tel. 55 230 46 13
tel. 669 713 550
Ostrołęka
ul. Pomian 71
tel. 572 725 100
tel. 572 725 101
tel. 572 725 102

Poznań II
ul. Os. Wichrowe Wzgórze 122
tel. 61 628 23 00
tel. 793 873 900
Prudnik
ul. Chopina 12
tel. 77 436 41 83
Przeźmierowo
ul. Rzemieślnicza 7
tel. 61 652 72 10
tel. 519 568 659
Pasłęk
ul. Westerplatte 27A
tel. 55 617 27 27
Piotrków
Trybunalski
ul. Sulejowska 3
tel. 44 649 00 34
tel. 44 646 57 31
tel. 515 042 614
Puławy
ul. Różana 2
tel. 81 465 25 44
tel. 505 896 351
tel. 505 896 347
tel. 505 896 286
Pisz
ul. Olsztyńska 4
tel. 87 423 39 40
tel. 505 896 128
tel. 505 895 930
Radom
ul. Kozienicka 97
tel. 48 385 50 22
tel. 48 385 50 23
tel. 48 385 50 25

Ostrzeszów
ul. Sportowa 8
tel. 62 730 79 50

Rawa Mazowiecka
ul. Niepodległości 13
tel. 46 813 72 64
tel. 46 815 20 92
tel. 503 833 202

Oława
ul. 3 Maja 22A
tel. 71 303 62 19
tel. 71 303 62 76
tel. 508 277 877

Rawicz
ul. Sarnowska 20
tel. 65 545 11 45
tel. 65 545 11 46
tel. 65 645 11 47

Pabianice
ul. Toruńska 40
tel. 42 226 20 20

Ruda Śląska
Al Powstań Śląskich 34
tel. 32 506 51 10

Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 40
tel. 58 320 75 37
tel. 58 682 01 04

Rybnik
ul. Hetmańska 82
tel. 32 440 22 44

Piła
ul. Lotnicza 12
tel. 67 212 20 78
tel. 67 213 04 04
tel. 67 214 04 04
Płock
ul. Gwardii Ludowej 2
tel. 24 268 53 20
tel. 24 268 53 31
tel. 508 572 003
Poznań I
ul. Os. Armii Krajowej 101
tel. 61 875 93 33
tel. 535 335 033

Rzeszów
ul. Rejtana 67
tel. 17 777 13 01
tel. 17 777 13 02
tel. 17 777 13 03

Siedlce
ul. Brzeska 194
tel. 25 755 58 87
tel. 25 755 58 71
tel. 25 755 58 80

Szczytno
ul. Wincentego Pola 5
tel. 89 624 38 46
tel. 89 623 12 80
tel. 89 623 12 81

Świebodzin
ul. Łąkowa 2
tel. 68 458 76 87
tel. 68 458 76 88
tel. 517 754 709

Tarnów
ul. Kochanowskiego 39
tel. 14 621 06 95
tel. 14 621 06 96
tel. 14 624 43 61
tel. 515 042 608

Szczecin I
ul. Welecka 2
tel. 91 433 71 42
tel. 91 489 00 71
Szczecin II
ul. Hangarowa 10
tel. 91 431 31 23
Starogard Gdański
ul. Hallera 19A
tel. 58 532 11 79
tel. 58 532 11 82
Świecie
ul. Klasztorna 11
tel. 52 331 22 45
tel. 52 381 50 95
Sulejówek
ul. Trakt Brzeski 80
tel. 22 760 04 08
tel. 22 506 54 50
Szczecinek
ul. Przemysłowa 3
tel. 94 374 91 89
tel. 94 372 04 34
tel. 602 628 728
Solec Kujawski
ul. Leśna 5
tel. 52 311 11 54
tel. 52 311 11 55
Śrem
ul. Jana Matejki 2
tel. 61 830 15 63
tel. 515 042 620
tel. 506 077 531
Słupca
ul. Piastów 1
tel. 63 275 10 22
tel. 503 849 250
Skarżysko-Kamienna
ul. Rejowska 45
tel. 41 252 89 21
Strzelin
ul. Kopernika 6
71 782 85 68
Suwałki
ul. 23 Października 31
tel. 87 733 14 25
tel. 87 565 08 43

Trzebnica
ul. Ks. Bochenka 9
tel. 71 387 00 19
tel. 71 387 47 46
tel. 510 226 730
tel. 510 226 749

Września
ul. Objazdowa 14
tel. 503 833 004
Wągrowiec
ul. Rogozińska 95
tel. 67 255 36 90
tel. 67 255 36 95
tel. 500 114 932
Wejherowo
ul. Gdańska 115
tel. 58 677 66 60
tel. 58 677 66 62
tel. 512 99 63 01
Włocławek I
ul. Planty 27A
tel. 54 235 28 61
tel. 54 234 00 16

Tuchola
ul. Pocztowa 6
tel. 52 334 06 01
tel. 52 334 06 02
tel. 52 334 24 45

Włocławek II
ul. Okrężna 31
tel. 54 306 71 71
tel. 500 114 919

Toruń I
ul. Grudziądzka 155
tel. 566 605 151

Wołomin
ul. Wileńska 46
tel. 227 870 074

Toruń II
ul. Dziewulskiego 12
tel. 56 619 26 80
tel. 56 619 26 81

Wrocław I
ul. Braterska 6
tel. 71 783 12 00
tel. 71 783 12 01
tel. 500 252 133

Turek
Plac Henryka Glicensteina 1
tel. 63 306 70 00
tel. 63 306 70 01
tel. 797 905 231
Tomaszów Lubelski
ul. Rolnicza 1
tel. 84 664 13 06
tel. 84 664 13 08
tel. 84 664 13 22
tel. 84 664 13 14
tel. 84 664 13 13
Tychy
ul. Damrota 170
tel. 32 506 50 54
tel. 32 276 03 40
Warszawa I
Trakt Lubelski 195, Hala G
tel. 22 771 63 36
Warszawa II
Al. Krakowska 10A
tel. 22 868 09 68
tel. 22 609 21 81
tel. 798 024 201
Warszawa III
ul. Łodygowa 28G
tel. 512 910 608
tel. 690 604 079
tel. 506 233 454

Sandomierz
ul. Kwiatkowskiego 75
tel. 25 755 58 87
tel. 25 755 58 71
tel. 25 755 58 80

Swarzędz
ul. Cieszkowskiego 1
tel. 61 651 54 32
tel. 506 600 578

Warszawa IV
ul. Modlińska 272
tel. 22 675 79 03
tel. 22 614 10 04
tel. 22 614 17 79

Sieradz
ul. Jana Pawła II 63
tel. 43 822 71 73
tel. 48 822 71 74
tel. 885 888 803

Słupsk, Kobylnica
ul. Główna 1
tel. 59 841 54 95
tel. 59 841 54 96
tel. 695 360 181

Wałbrzych
ul. Wrocławska 161
tel. 74 840 15 58
tel. 690 604 024
tel. 798 744 937

NASZE ODDZIAŁY

Ostróda
ul. Grunwaldzka 27
tel. 89 642 19 24
tel. 89 642 19 29
tel. 514 984 353

Wrocław II
ul. Bolesława Krzywoustego 82-86
tel. 71 749 88 70
tel. 71 749 88 71
tel. 71 749 88 72
tel. 71 749 88 73
tel. 798 024 200
Wyszków
ul. I-Szej Armii Wojska Polskiego 97
tel. 608 329 935
tel. 664 422 141
tel. 664 422 149
Zduńska Wola
ul. Mostowa 3
tel. 43 652 15 00
tel. 510 116 418
tel. 506 738 355
Zgorzelec
ul. Bohaterów II Armii WP 8D
tel. 75 723 25 91
tel. 75 723 25 92
Zamość
ul. Kresowa 4
tel. 84 639 70 14
tel. 84 627 34 76
tel. 84 627 34 78
Zgierz
ul. 3 Maja 27
tel. 42 715 70 04
tel. 42 716 22 45
Żuromin
ul. Wyzwolenia 92A
tel. 23 657 00 04
tel. 519 36 81 00
Żyrardów
ul. Mickiewicza 49
tel. 46 854 21 79
tel. 46 854 26 19
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Wejherowo
Gdynia
Gdańsk
Kobylnica

Bytów

Bartoszyce

Pruszcz Gdański
Kościerzyna
Starogard Malbork
Gdański

Koszalin
Czersk

Białogard

Morąg

Kwidzyn

Chojnice

Szczecinek

Iława

Bydgoszcz
I, II, III, IV
Zamość
Piła

Gorzów Wlkp.

Przeźmierowo

Swarzędz
Poznań I, II
Luboń

Śrem
Jarocin

Leszno
Nowa Sól

Kutno

Konin I, II, III Koło

Grodziec

Wałbrzych

Łowicz

Rawa Maz.

Zgierz
Łódź
Zduńska
Wola
Pabianice

Puławy
Radom

Piotrków
Trybunalski

Prudnik
Kłodzko

Zamość
Tomaszów
Lubelski

Sandomierz

Częstochowa
Myszków

Kędzierzyn
Koźle
Ruda
Głogówek
Śląska
Rybnik

Centrala
Hurtownia Motoryzacyjna Gordon sp. z o.o.
Zamość k. Szubina, ul. Poznańska 62
Sprzedaż hurtowa: tel. 52 372 54 54
Sprzedaż detaliczna: tel. 52 372 54 55, fax 52 372 54 06
Księgowość / Finanse: tel. 52 372 54 50
Reklamacje: tel. 52 372 54 31/69
Wyposażenie warsztatowe: tel. 52 372 54 03
Eksport: tel. 52 372 54 86

Busko Zdrój
Mielec

Dąbrowa Górnicza
Katowice
Tychy
Bielsko
Biała
Cieszyn

Tarnów

Niepołomice
Kozy

Chełm

Hrubieszów

Kielce I, II

Opole
Nysa

Lublin

Skarżysko
Kamienna

Kluczbork

Oława

Strzelin

Biała Podlaska

Żyrardów

Turek

Kalisz

Oleśnica
Wrocław I, II

Sulejówek

Warszawa
I, II, III, IV

Trzebnica

Jelenia Góra

Hajnówka

Wołomin

Płock
Gostynin

Ostrzeszów

Legnica

Białystok I, II

Siedlce

Rawicz

Bolesławiec

Wasilków

Łomża

Ostrów
Mazowiecka
Wyszków

Ciechanów

Aleksandrów
Kujawski

Sieradz

Zgorzelec

Ostrołęka

Mława

Żuromin

Włocławek I, II

Gniezno

Słupca
Świebodzin

Szczytno

Brodnica

Inowrocław

Oborniki

Grajewo

Olsztyn I, II

Ostróda

Toruń I, II

Solec
Kujawski

Wągrowiec

Augustów

Mrągowo

Grudziądz

Świecie
Szczecin I, II

Suwałki
Giżycko

Elbląg
Orneta
Pasłęk

Gorlice

Dębica

Rzeszów

