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KOMPLETNE ROZWIĄZANIA - 
KOMPLETNY CYKL ŻYCIA.

TURYST YK A NARZĘDZIA RĘCZNE

ODKUWANIE I PROSZKI SPIEKANE MASZ YNY SPEC JALNE

Lokalizacja firmy UNIOR, w masywie górskim Pohorje, 
wśród pięknych krajobrazów umożliwiła rozwinięcie 
dwóch zintegrowanych centrów turystycznych. Centrum 
sportowe Rogla, dysponuje ośrodkiem sportów 
olimpijskich - zimowych i letnich, są one chętnie 
odwiedzane przez wyczynowych sportowców jak również 
przez amatorów zdrowego trybu życia. Podczas gdy Terme 
Zrece jest idealnym miejscem dla osób szukających relaksu 
i wypoczynku. Oba połączone obiekty są doskonałym 
wyborem na rodzinne wakacje, rehabilitację jak również 
treningi dla profesjonalnych zawodników.
www.rogla.eu | www.terme-zrece.eu

Ciągły rozwój narzędzi ręcznych UNIOR śledzi 
zapotrzebowania profesjonalistów i rzemieślników na 
całym świecie. Materiały najwyższej jakości i oryginalne 
projekty są podstawą do uzyskania najbardziej 
praktycznych, efektywnych i wytrzymałych narzędzi 
ręcznych - asortyment ponad 5500 sztuk. Narzędzia 
są dostępne dzięki sieci dystrybucyjnej. Unior jest 
ważnym dostawcą narzędzi dla europejskiego 
przemysłu.

Poprzez kucie matrycowe i obróbkę metalu, odkuwamy 
części do mechanizmów sterowania i skrzyń biegów, 
elementów układu zawieszenia, wałów napędowych 
oraz wykonujemy części w technologii spiekania dla 
znanych europejskich i światowych producentów aut : VW, 
Audi, Renault, Dacia, BMW, ZF, Jtejt, GLN, Arvin Meritor, 
BPW, Schaffler KG, Betek & Cimos. Różne certyfikaty, 
testy i nagrody potwierdzają jakość odkuwanych części 
produkowanych przez UNIOR.

Park maszynowy Unior zapewnia kompleksowe 
rozwiązania, poczynając od etapu powstania 
koncepcji do gotowego wyrobu. Oprócz specjalnych 
maszyn CNC do seryjnej obróbki odlewów 
aluminiowych lub elementów odkuwanych, Unior 
oferuje również maszyny do głębokiego wiercenia, 
maszyny wielowrzecionowe, ze stołem rotacyjnym i 
inne maszyny o specjalnym przeznaczeniu. Unior jest 
dostawcą maszyn dla wielu znanych producentów 
samochodów takich jak VW, BMW, Audi, Daimler i inni.
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Kamienie milowe firmy Unior

Ze Styrii w świat
U podnóża pasma górskiego Pohorje, powstała w 18 wieku pierwsza 
kuźnia. Która z biegiem czasu przekształciła się w większy zakład, w którym 
rozpoczęto ręczną produkcję narzędzi.

W 1919 r. założono kuźnię Štajerska 
železoindustrijska družba (Styryjski 
Przemysł Stalowy), w skrócie Štajerska 
Zreče. Produkowała ręczne narzędzia kute 
dla rolnictwa, leśnictwa i wielu innych 
rzemiosł.

W 1950r, fabryka spalona w czasie 
wojny i częściowo odbudowana w latach 
powojennych, pod nową nazwą Tovarna 
kovanega orodja Zreče (TKO) została 
upaństwowiona. Nowe możliwości 
(narzędziownia i fabryka obrabiarek 
narzędzi ręcznych) utworzyły podstawę 
rozwoju.

W latach siedemdziesiątych, fabryka z 
nową strategią rozwoju otrzymała też 
nową nazwę: Unior, tovarna kovanega 
orodja Zreče. Nowa nazwa, została 
stworzona ze słów “Univerzalno Orodje” 
(Uniwersalne Narzędzia), pod nią firma 
była znana przez długi czas.



2017

Ta odnosząca sukcesy firma słoweńska w 
1997 wraz ze stabilnym partnerstwem 
międzynarodowym została przekształcona 
w UNIOR, d. d. spółkę akcyjną. Już w tym 
czasie firma działała w zgodzie z normami 
jakości ISO 9001.

Nieograniczony entuzjazm daje nam siłę 
do wykonywania kroków milowych w 
ciągłym rozwoju.
Poprzez stały rozwój, przy realizacji konieczności zmian i z przewagą nad konkurencją, 
podejmujemy stale nowe wyzwania we wszelkiej działalności firmy, zapewniając tym 
samym powodzenie w działaniu.

Do lat osiemdziesiątych Unior wyrobił sobie 
markę jako ważny partner w europejskim 
przemyśle samochodowym, mianowicie 
jako jeden z największych europejskich 
producentów lekkich odkuwek i jako jeden 
z największych europejskich producentów 
korbowodów do silników spalinowych.

Unior, Spółka Akcyjna jest dziś jednym 
z największych i najważniejszych 
eksporterów słoweńskich. Firma 
kontynuuje tradycje wysokiej jakości 
w swoich pięciu dziedzinach produkcji. 
Skupiony na wykorzystaniu własnego 
potencjału Unior rozpowszechnia markę 
poprzez ponad 2400 pracowników.

W środku lat siedemdziesiątych Unior 
rozpoczął budowę uzdrowiska Rogla 
i w Pohorje centrum olimpijskiego a 
parę lat później budowę term Zreče spa 
rozpoczynając tym Program Turystyczny.



Nowa linia stołów z 
regulowaną wysokością 
i wieloma modułami aby 
dopasować je do potrzeb 

warsztatu.

Drewniany blat roboczy może być pokryty blachą stalową.

Stoły modułowe Unior

Modułowe stoły warsztatowe są niezastąpionym elementem 
zarówno w profesjonalnym jak i domowym warsztacie. Są używane 
jako blaty robocze, do bezpiecznego przechowywania narzędzi 
i czasami do mocowania różnych akcesoriów. Są kompromisem 
pomiędzy kształtem różnych modułów oraz możliwościami i 
potrzebami warsztatu.

Tej wiosny, Unior opracował nową linię stołów roboczych, co jest 
rezultatem własnych doświadczeń jak również doświadczenia 
użytkowników dotychczasowych rozwiązań.

Stare stoły nie były dostępne we wszystkich długościach, natomiast 
nowe stoły są dostępne w długości rozpoczynającej się od 1500 mm. 
Od 1,5 m począwszy, stoły mogą być zamawiane w długościach co 
pół metra i blaty robocze mogą mieć długość 1500, 2000 i 2500 mm. 
W ten sposób stoły mogą być lepiej dopasowane do możliwości 
warsztatu. Nowe stoły posiadają dodatkową zaletę - regulowaną 
wysokość. Regulowane podstawy dolnych elementów mogą być 
ustawione na wysokość w zakresie od 730 do 1150 mm z 30 mm 
odstępami. Podstawowa wysokość regulowanych elementów 
wynosi 910 mm a podstawy mogą być użyte aby powiększyć 
te elementy o 60, 90 lub 120 mm. Dolne elementy mogą być 
połączone z zawieszanymi akcesoriami, szu� adami lub szafkami 
z drzwiczkami. Dodatkowe , stalowe pokrycie drewnianego blatu 
może być na nim zamontowane.

Następną nowością są wieszaki. Dla długości 1500 mm, potrzebne 
są dwie podpory a dla długości 2000 i 2500 mm potrzebne są trzy. 
Są dostępne dodatkowe moduły ulepszające perforowane płyty 
tylne, które są podstawą dla wieszaków, parapetów pozwalających 
na umieszczenie standardowych podłączeń UTP, gniazdek, 
bezpieczników itp.

Półki są również regulowane na wysokość z odstępami 50 mm, 250 
mm głębokości i 1000, 12050 lub 1500 mm długości w zależności 
od długości stołu. Mogą być montowane poziomo lub pod kątem 12 
stopni. Mają zabezpieczające krawędzie i mogą być przykręcone aby 
zapobiec ich wysuwaniu.

Przy długości 1500 mm półki i uchwyty plastikowych pojemników 
są mocowane na całej długości a przy długości blatu 2000 mm i 
2500 mm montowane są dwie półki.

Uchwyty pojemników są wieszane na listwach, tych samych co 
półki i można wybrać ich wysokość z przerwą co 50 mm. Mogą być 
wieszane co pozwala na poziome umieszczenie pojemników lub 
pod kątem 10 stopni. Podświetlenie może być zamontowane ponad 
stołem a uchwyt jest dostosowany do kompaktowych lamp LED.

Jeśli klient zamawia odpowiednią ilość stołów roboczych (z zwykle 
więcej niż 20 kompletów) jest możliwość zaaranżowania odmiennej 
kolorystyki podpór i szu� ad. Ten wybór jest już oferowany w 
przypadku wózków narzędziowych. Unior planuje wprowadzenie 
elementów w różnych kolorach dostępnych dla stołów roboczych.

Montaż stołów roboczych Unior jest łatwy i bezpieczny. 
Podstawowe moduły, które są dostępne w katalogu, posiadają 
gotowe otwory montażowe. Możesz wybrać własne ustawienie 
czy układ a jeśli w późniejszym czasie zdecydujesz się na zakup 
dodatkowych elementów otwory mogą być dodatkowo wykonane 
zgodnie z instrukcjami.



Wysokiej jakości blacha stalowa - wózki narzędziowe, 
skrzynki, stoły robocze, stojaki i wszystkie dodatkowe 
elementy są wykonane wysokiej jakości blachy stalowej. Jest 
ona lakierowana aby zabezpieczyć przed mechanicznymi 
uszkodzeniami, a jeśli meble są prawidłowo użytkowane są 
praktycznie niezniszczalne.

Innowacyjny kształt - w połączeniu z jakością i wytrzymałością 
czynią wyposażenie Unior jednym z najlepszych oferowanych 
na świecie. Pełne zrozumienie potrzeb majsterkowiczów oraz 
profesjonalnych użytkowników zapewnia projekty, które 
oferują wysoką funkcjonalność i przejrzystość rozwiązań.

Przejrzystość - doskonała przejrzystość i dostępność oferowana 
przez Unior w zakresie wyposażenia warsztatu pozwala 
utrzymać pożądek i zapewnia należytą wydajność pracy 
warsztatu.

Nowe stoły robocze Unior są bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników.

Jedną z głównych zalet 
nowych stołów roboczych jest 
możliwość reulacji wysokości.

Szu� ady z nowymi 
prowadnicami mają nośność 

50 kilogramów.

Drzwi dolnych elementów 
mogą być otwierane w lewo 

lub w prawo.

Uchwyt ponad blatem do 
zawieszenia kompaktowej 

lampy LED.

Blat roboczy ma 40 mm 
grubości.

Górne elementy dla plastikowych pudełek i podwieszania 
drobnych akcesoriów.

Półki mogą być zamocowane 
poziomo lub pod kątem 12 

stopni.
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620261 40 130 35 6 53 390 637  1G 

SILNIK

BLOKADA DO KOSZA SPRZĘGŁA
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
 

Zalety:
• Tan klinowy chwytak umożliwia uchwycenie między zębami co jest istotnym 

zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.
• Przyrząd posiada śrubę, która umożliwia centralne mocowanie czyli solidny uchwyt.

Użycie:
• Przyrząd zaprojektowany do unoszenia sprzęgła, przekładni i wału w trakcie montażu i 

demontażu przekładni, zasięg do 130 mm.
• wszystkie typy motocykli
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3051/2BI
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620262 20 180 5 9 340 32 604  1G 

SILNIK

BLOKADA WAŁKÓW ROZRZĄDU I ZĘBATEK
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
 

Zalety:
• Dzięki uniwersalnej konstrukcji, umożliwia chwytanie otworów o średnicach od 5 do 9 

mm i rozstawie od 20 do 180 mm.
• Przyrząd ma również śrubę umożliwiającą mocowanie go odpowiednio do rozstawu 

rzeczywistego otworów w kole wirnika lub rozrządu.

Użycie:
• Przyrząd jest przeznaczony do przytrzymania wirnika i łańcucha w trakcie montażu i 

demontażu.
• wszystkie typy motocykli
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3052/2BI

D D C

620263 25 170 140 1520  1G 

SILNIK

ŚCISKACZ MOTOCYKLOWYCH SPRĘŻYN ZAWORÓW
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• ściskacz nie zawiera w komplecie nasadek
• elementy dociskające ( art. 2202.1/2 ) w rozmiarach 17, 21, 25 umożliwia obsługę 

większości motocykli; są dostępne również jako część zamienna do zestawu
 

Zalety:
• pasuje do większości silników dzięki szerokiemu zakresowi regulacji
• po ustawieniu przyrządu na pierwszym zaworze, prędkość pracy wzrasta gdyż następne 

nie wymagają kolejej regulacji ustawienia przyrządu
• gwarantowana szybka i prosta obsługa dzięki zastosowaniu blokady
• Regulowany uchwyt umożliwia odpowiedni nacisk na sprężynę zaworu.
 

Użycie
• Narzędzie jest przeznaczone do montażu i demontażu sprężyn zaworów, dzięki 

możliwości samoblokowania oraz szybkiej regulacji można je stosować do wszystkich 
typów silników.



A
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2202.1/2

D

623218 17 25  1E 

620567 21 46  1E 

620208 25 54  1E 

620209 30 62  1E 

620210 35 84  1E 

620211 43 106  1E 

SILNIK

NASADKA DO ŚCISKACZA SPRĘŻYN ZAWOROWYCH
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• rozmiary 17, 21, 25 do motocykli; 21, 25, 30, 35, 43 do samochodów
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620278 M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M24 x 1 M27 x 1 24 14 11 168 160 531  1E 

SILNIK

ŚCIĄGACZ KOŁA ZAMACHOWEGO Z ZEWNĘTRZNYM GWINTEM
• Materiał: stal węglowa
• Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.
• gwinty M10, M14, M16, M18, M24 są prawoskrętne, M27 jest lewoskrętny
 

Zalety:
• Przyrząd ma 6 różnych rozmiarów gwintu zewnętrznego, co umożliwia zastosowanie w 

większości typów silników, które mają wirnik z gwintem wewnętrznym.
• umożliwia demontaż koła zamachowego bez demontowania silnika
• Demontaż wirnika z osi zakończonej wybraniem pod klucz płaski jest łatwiejsze.
 

Użycie
• do zdejmowania koła zamachowego z gwintem wewnętrznym
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19
3055/4B

M M M M S1 S2 A B

620279 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 19 14 161 161 630  1E 

SILNIK

ŚCIĄGACZ KOŁA ZAMACHOWEGO Z ZEWNĘTRZNYM GWINTEM
• Materiał: stal węglowa
• Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.
• wszystkie gwinty są prawoskrętne
 

Zalety:
• Przyrząd ma 4 różnych rozmiarów gwintu zewnętrznego, co umożliwia zastosowanie w 

większości typów silników, które mają wirnik z gwintem wewnętrznym.
• umożliwia demontaż koła zamachowego bez demontowania silnika
• Demontaż wirnika z osi zakończonej wybraniem pod klucz płaski jest łatwiejsze.
 

Użycie
• do zdejmowania koła zamachowego z gwintem wewnętrznym



A

20
3056/2

L D1 D2

620280 3/4" 38,5 23,9 23,9 61  4B 

620281 5/8" 38,5 21,5 22,5 59  4B 

620282 19 38,5 23,9 23,9 60  4B 
SILNIK

NASADKA 1/2" CIENKOŚCIENNA
• materiał: stal chromo- molibdenowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• przeznaczone do pracy w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można zastosować 

normalnych kluczy nasadowych
 

Ważne!
• nie wytrzymuje obciążeń momentami wynikającymi z norm DIN dla normalnych kluczy 

nasadowych



A

21
3059

623219  1G 

SILNIK

ZESTAW DO USUWANIA USZCZELNIACZY ZAWORÓW W MOTOCYKLACH.
• materiał: specjalna stal narzędziowa, polietylen
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• Wymiar skrzynki : 321x198x54 mm
 

Zalety:
• umożliwia demontaż uszczelniaczy zaworów bez demontażu głowicy silnika
• akcesoria do wymiany trzpieni 5 mm na 9 mm
• akcesoria obejmują następujące rozmiary świec zapłonowych M10x1, M12x1.25, 

M14x1.25 i M18x1.5
• przyrząd do demontażu trzpieni o średnicy 8, 13 i 16 mm
• przyrząd do montażu uszczelnienia o średnicy 12 i 14 mm
 

Użycie
• Tłok jest ustawiony w najniższym położeniu. W miejscu świecy zapłonowej jest 

przyłączony przewód ciśnieniowy; cylinder jest wypełniany sprężonym powietrzem, 
które utrzymuje cylinder w uniesionej pozycji.

• Znajdź odpowiednie mocowanie do wyciągania trzpienia, ustaw je na pokrywie sprężyn, 
wyprostuj magnesy z trzpieniami i naciśnij ręką sprężynę.

• To umożliwi usunięcie trzpienia z rowka w zaworze.
• Zdemontuj osłonę sprężyn.
• Używając szczypiec do demontażu uszczelniaczy zaworu ( art. 2201/2BI ) usuń 

uszczelniacz, a następnie przy pomocy przyrządu do montażu uszczelniacza, zamontuj 
nowy.

• Umieść z powrotem sprężynę z pokrywą; umieść trzpienie i przy użyciu przyrządu do 
montażu ściśnij ręcznie sprężynę, co umożliwi umieszczenie trzpieni w zaworze.

• Powtórz procedurę na pozostałych zaworach, następnie przenieś przyrząd do ściskania i 
powtórz procedurę na następnym cylindrze.



A

22
3054/4 3054.1/4

D H

620270 M24 x 1.5 32 80 332  1E

620271 M26 x 1 34 80 353  1E

620272 M28 x 1 36 80 385  1E

620273 M30 x 1 38 80 417  1E

620274 M30 x 1.5 38 80 432  1E

620275 M35 x 1.5 45 90 666  1E

620276 M38 x 1.5 48 105 880  1E

620277 M50 x 1.5 60 105 1254  1E

3054/4

624225 M12x1.25 M24x1.5, M28x1 45  1E

624226 D12 M26x1 45  1E

624227 M14x1.25 M28x1 40  1E

624228 M16x1.5 M38x1.5, M50x1.5 60  1E

SILNIK

ŚCIĄGACZ KÓŁA ZAMACHOWEGO 
Z WEWNĘTRZNYM GWINTEM
• Materiał: specjalna stal narzędziowa, 

utwardzana i odpuszczana
• Wykończenie powierzchni : czerniona 

zgodnie z DIN 50938.
 

Zalety:
• umożliwia demontaż koła 

zamachowego w motocyklu
• Ściągacz posiada nacięcia pod klucz 

płaski aby przytrzymać magneto
 

Użycie
• do demontażu koła zamachowego z 

zewnętrznym gwintem

NAKŁADKA OCHRONNA WAŁU 
KORBOWEGO
• Materiał: specjalna stal narzędziowa, 

utwardzana i odpuszczana
• Wykończenie powierzchni : czerniona 

zgodnie z DIN 50938.
• M12x1,25 (jest to część ściągacza 

M24x1,5)
• D12 mm (jest to część ściągacza 

M26x1)
• M14x1,25 (jest to część ściągacza 

M28x1)
• M16x1,5 (jest częścią ściągacza 

M38x1,5)
 

Zalety:
• zapewnia ochronę wału podczas 

demontażu koła zamachowego
 

Użycie
• Nakładki ochronne są przykręcone do 

wału korbowego i zabezpieczają wał 
gdy zdejmujemy magneto. Nakładki są 
używane kiedy dość małe nakrętki są 
użyte do mocowania magneta na wale 
korbowym. Jest szczególnie ważne 
aby używać nakładek ochronnych 
w silnikach, które posiadają system 
smarowania wykorzystujący otwór 
wydrążony wewnątrz wału korbowego.



A

23
1977/6

D 360°/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68  1E 

620950 32 6 43.5 34.6 81  1E 

620951 36 6 48.4 34.9 89  1E 

619258 66 6 73 37 124  1E 

619259 65 14 70.7 36.8 129  1E 

620267 68 14 73.5 36.8 130  1E 

620268 73 14 79.3 36.8 152  1E 

619260 74 15 81 36 146  1E 

619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165  1E 

620269 76 8 82 36.5 141  1E 

619262 76 12 82 35 137  1E 

620952 76 14 81.3 37 160  1E 

619263 86 16 96 47.2 201  1E 

619264 86 18 92 39.5 171  1E 

619265 96 18 102 36.8 190  1E 

SILNIK

KLUCZ DO FILTRÓW OLEJU.
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• lakierowane
• do montażu i demontażu filtrów olejowych
• do filtrów olejowych umieszczonych w miejscach o ograniczonym dostępie
• stosowany z nasadką 3/8" i odpowiednią przedłużką

Jak użyć przyrząd :
• Klucz występuje w 12 rozmiarach, które pokrywają większość standardowych filtrów 

olejowych występujących na rynku. Jego użycie jest proste i sprowadza się jedynie 
do założenia odpowiedniego klucza na filtr i obracania we właściwym kierunku. Klucz 
może być używany przy montowaniu filtrów olejowych. Kształt oraz materiał został 
odpowiednio dobrany aby przekładać maksymalną siłę. Dzięki powłoce ochronnej 
narzędzie jest wysoce odporne na zadrapania i uszkodzenia jak również na czynniki 
chemiczne i atmosferyczne.







B

26
3200/2BI

B H L

623220 40 115 270 2490  1G 

NARZĘDZIA DO UKŁADU NAPĘDOW
EGO

PRZYRZĄD DO SKUWANIA I ROZKUWANIA ŁAŃCUCHÓW 
MOTOCYKLOWYCH.
• Materiał: stal węglowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• Wymiar skrzynki : 321x198x54 mm

Użycie
• do łańcuchów DID - 520.525. 530 i 532
• do łańcuchów Regina - 520. 525. 530
• do łańcuchów RK - 520. 525. 530 i 532
• pasuje do większości łańcuchów motocyklowych

Rozkuwanie łańcucha
• mocny zestaw do rozkuwania łańcuch bez użycia szlifierki
• wybierz odpowiednią średnicę pinu (Ø3. Ø4 lub Ø5 mm) i tulejki (Ø4. Ø5 lub Ø6 mm) 

odpowiadającą średnicy pinu w łańcuchu
• umieść pin w narzędziu. ustaw narzędzie na połączeniu łańcucha i obracaj narzędziem 

aż pin wypadnie

Montaż łańcucha
• złóż łańcuch zgodnie z zaleceniami producenta
• wybierz prawidłowy rozmiar adapteru do wciskania zależny od rozmiaru płytek (długość 

do 13.5mm lub 16mm)
• umieść zestaw w narzędziu. Umieść narzędzie na łączonym łańcuchu i zaciśnij pin 

nitujący przez pokręcenie rękojeścią aż do mocnego połączenia łańcucha
• po umieszczeniu spinki i płytek. umieść pin
• Możesz wybrać jeden z trzech typów pinów nitujących (A. B lub C)
• umieść zestaw nitujący w narzędziu i obróć rękojeść aby zagnieść główkę pinu. do 

średnic 5.5 do 5.8 mm zgodnie z instrukcją producenta łańcucha



B

27
3057/2

A1 A2 B C S1 S2 L

623187 8 22 65 32.5 34 38 262 319  1E 

NARZĘDZIA DO UKŁADU NAPĘDOW
EGO

BLOKADA WARIATORA I SPRZĘGŁA Z KLUCZEM OCZKOWYM
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540

Zalety:
• dostępny z 3 różnymi długościami osprzętu. co umożliwia użycie w kilku typach napędu

Użycie
• do skuterów PIAGGIO. GILERA 50-125 ccm. z chłodzeniem powietrzem i płynem
• spełnia 3 funkcje
• używany do blokowania koła rozrusznika w momencie rozkręcenia przedniej części 

przekładni
• przyrząd do przytrzymania łącznika tarczy przy odkręconej nakrętce
• klucz do odkręcania wewnętrznej nakrętki tarczy



B

28
3057.1/2

A B C L

623188 5 30 32.5 120 150  1E 

NARZĘDZIA DO UKŁADU NAPĘDOW
EGO

UNIWERSALNA BLOKADA WARIATORA
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540

Użycie
• używany do blokowania koła rozrusznika w momencie rozkręcenia przedniej części 

przekładni
• do skuterów PIAGGIO. GILERA 50-125 ccm. z chłodzeniem powietrzem i płynem



B

29
3201/2

A C L

620286 21 40.5 164 100  1G 

NARZĘDZIA DO UKŁADU NAPĘDOW
EGO

PRZYRZĄD DO KONTROLI NAPIĘCIA PASA NAPĘDOWEGO
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540

Użycie
• używany do kontroli naciągu paska napędowego
• Przyrząd kontrolny jest montowany na pasku. Na oznaczonej części silnika. pasek jest 

naciskany ręcznie aż do osiągnięcia ugięcia paska. co odpowiada sile nacisku 45N i 
ugięciu sekcji paska tak jak zaznaczono na korpusie przyrządu kontrolnego.

• używaj zgodnie z instrukcją serwisową
• ergonomiczny uchwyt







C

32
3301/2

S1 S2 S3 S4 L A

620296 5 6 6,3 7 111 6 71  4A 

623186 5,4 5,6 6,5 6,8 111 6 71  4A 
KOŁA I ZAW

IESZENIE

KLUCZ DO SZPRYCH
• Materiał: stal węglowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
 

Zalety:
• ergonomiczny kształt klucza umożliwia łatwy dostęp i doskonały uchwyt przy 

dokręcaniu i odkręcaniu
 

Użycie
• klucz do szprych jest używany do dokręcania końcówek szprych



C

33
3302/6

D d min d max A B H

620297 32" 12 36 500 280 525 9600  1G 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

STOJAK DO GEOMETRII KÓŁ MOTOCYKLI
• Materiał: stal konstrukcyjna
• lakierowany korpus, pozostałe części cynkowane
• stojak jest przeznaczony do zastosowań w serwisach motocykli, a także do zastosowań 

garażowych
 

Zalety:
• stojak jest wyposażony w poziomicę, która umożliwia jego wypoziomowanie
• czujnik umożliwia kontrolę kąta ustawienia felgi
• Kształt uchwytu umożliwia naprzemienną kontrolę centryczności felgi.
• Stojak umożliwia mocowanie takie mocowanie osi, że centrowanie koła odbywa się na 

łożyskach koła, co wyklucza błędy przy jego centrowaniu.
• są dwie pozycje chwytania w zależności od szerokości piasty
• obracanie się osi na łożysku zewnętrznym umożliwia centrowanie metodą standardową
 

Użycie
• Możliwe centrowanie kół o średnicy maksimum do 32 cali.
• dla osi o średnicy od 12 do 36 mm



C

34
3303/2

L A B C C

620298 120 100 35 4 45 507  1G 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

PRZYRZĄD DO COFANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH
• Materiał: stal węglowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne ze standardem EN 

12540
 

Ważne !
• Przy wciskaniu podwójnych lub potrójnych tłoczków pozostawiamy zużyte klocki w 

zacisku. Zabezpieczy to przed ewentualnym wypchnięciem jednego z nich z zacisku.
• po wciśnięciu tłoczków wymieniamy zużyte klocki na nowe
 

Użycie
• Przyrząd przeznaczony do wycofania tłoczków hamulcowych przy wymianie klocków. 

Możliwy do użycia przy pojedynczych, podwójnych i potrójnych tłoczkach. Umożliwia 
szybkie i łatwe wycofanie tłoczków bez ryzyka uszkodzenia tłoczków i korpusu zacisku.



C

35
3305/2

A B L S1 S2

623246 2 35 85 10,3 12,7 34  1E 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

BLOKADA WKŁADU AMORTYZATORA
• Materiał: stal węglowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
 

Użycie
• Narzędzie jest używane przy wyminie tulei, uszczelek lub oleju w przednich 

amortyzatorach.
• Narzędzie jest wsunięte pomiędzy obudowę a nakrętkę utrzymując ją w pozycji do 

montażu lub demontażu amortyzatora.



C

36
2034/2BI

L

L

619738 325 273  4B 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

KLUCZ DO MONTAŻU WENTYLI W FELGACH KÓŁ SAMOCHODOWYCH
• materiał: stal chromo- wanadowa
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• naniesione logo UNIOR
• do montażu wentyli w felgach kół samochodowych
• Uchwyt klucza jest pokryty warstwą tworzywa, co pzabezpiecza przed uszkodzeniem 

powierzchni felg. Klucz jest dostosowany do wszystkich wymiarów felg.
 

Jak użyć przyrząd :
• 1. Włóż nowy wentyl w otwór w feldze
• 2. Przykręć klucz do wentyla
• 3. Przy użyciu dźwigienki ustaw wentyl we właściwej pozycji względem felgi.



C

37
2042/2

300/5

L D1 D2 D3

621998 115 11 4,5 2 65  4A 

L

617661 200 111  1C 

601755 300 253  1C 

601756 400 452  1C 

601757 500 648  1C 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

PRZYRZĄD DO WENTYLI KÓŁ SAMOCHODOWYCH
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• Wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540
• Do wymontowywania i montowania mechanizmu wentyla Schrader
• Jeden koniec przeznaczony do demontażu i montażu mechanizmu wentyla, drugi do 

upuszczania powietrza
 

Zalety:
• Uchwyt przyrządu ma rowkowaną powierzchnię celem polepszenia chwytu.

ŁYŻKA MONTAŻOWA DO OPON
• materiał: stal chromo- wanadowa
• odkuwana
• utwardzana i odpuszczana
• wykończenie: cynkowanie powierzchniowe
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany



C

38
300/5C

300CCB

L a x b

613103 320 1.1 x 13 252  4B 

613104 410 1.5 x 15 499  4B 

613105 610 1.5 x 21 837  1C 

613106 3 878  1F 

 300/5C (320, 410, 610)

KOŁA I ZAW
IESZENIE

ŁYŻKA MONTAŻOWA DO OPON, Z RĄCZKĄ
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt

ZESTAW ŁYŻEK DO OPON Z RĘKOJEŚCIĄ



C

39
2051/4

L D

619279 300 21 80 - 195 14600  1G 

KOŁA I ZAW
IESZENIE

ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN AMORTYZATORÓW
• Profesjonalne narzędzie UNIOR o numerze 2051 jest przeznaczone do demontażu 

amortyzatorów samochodowych a jego głównym zadaniem jest ściskanie sprężyn 
w kolumnach McPhersona. Ponieważ ilość wersji kolumn McPhersona stale wzrasta, 
narzędzie zawiera w zestawie trzy pary chwytaków, które prawie całkowicie pokrywają 
zakres występujących kolumn McPhersona. W zestawie znajduje się również 
dystanser do sprężyn stożkowych, zwiększający pole zastosowań ściągacza. Podczas 
projektowania tego narzędzia uwzględniono potężne siły niezbędne do zdejmowania 
sprężyn amortyzatorów, oraz ryzyko doznania obrażeń przez użytkownika. Dlatego 
też wszystkie chwytaki w zestawie mają powiększone krawędzie aby pewniej chwytać 
sprężyny, co zapobiega ewentualnemu wyślizgnięciu się sprężyny a w konsekwencji 
zranieniu operatora. Zalecane obciążenie narzędzia to 9000N. Maksymalne obciążenie 
narzędzia to 37000N. Narzędzie jest spakowane w odpornej na uszkodzenia walizce z 
PVC, co zapewnia jego łatwiejszy i szybszy transport.

• w zestawie 2 chwytaki 80 - 115, 2 chwytaki 110 - 150 oraz 2 chwytaki 140 - 195
 

Jak użyć przyrząd :
• 1. Wybierz chwytak odpowiedni dla sprężyny.
• 2. Załóż ściągacz na sprężynę.
• 3. ROZPOCZNIJ ściskanie sprężyny amortyzatora.







D

42
3401/2P

689.1/4

A D D L

620413 20 32 60 220 186  4B 

D L S

623089 6,5 - 8 81 14 45  1E 

623090 10 - 12 83 14 51  1E 

623091 12 - 15 92 14 67  1E 

623092 17 - 20 102,5 14 136  1E 

623093 22 - 28 125 17 276  1E 

623094 30 - 36 140 22 500  1E 

OSIE I ŁOŻYSKA

KLUCZ HAKOWY DO MOTOCYKLI
• Materiał: stal konstrukcyjna
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• uchwyt z dwuwarstwową rękojeścią
 

• Zalety:
• wąska wersja klucza umożliwia chwytanie niskich nakrętek
 

• Użycie
• do regulacji amortyzatorów w motocyklach i skuterach
• dla średnic od 32 do 60 mm

RAMIĘ DO 689/2BI



43

D

689/2BI

D1 D2 D2 L L

622587 52 6,5 36 495 555 3300  1G 

OSIE I ŁOŻYSKA

ŚCIĄGACZ ŁOŻYSK WEWNĘTRZNYCH
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
 

Zalety:
• Zestaw zawiera 6 różnych ramion do łożysk wewnętrznych w rozmiarach : 7-9, 10-12, 

12-15, 17-22, 22-28, 30-36
 

Użycie
• Jest używany do ściągania różnych typów łożysk. Łożysko jest chwytane za wewnętrzną 

bieżnię i wyciągane.
• Łożysko jest ściągane przy pomocy 1 kg bijaka.



D

44
2026/2

L 
m

ax
.

D

D L

619273 5 - 60 229 2160  1G 

619274 12 - 75 234 2930  1G 

619275 22 - 115 325 7180  1G 

OSIE I ŁOŻYSKA

ROZDZIELACZ DO ŁOŻYSK
• Wykonany jest w wysokiej jakości stali.
• Wykończenie powierzchni śruby : czerniona, pozostałe części chromowane 

powierzchniowo.
• Rozdzielacz do łożysk jest przeznaczony do efektywnego rozmontowywania różnego 

typu części maszyn zamontowanych na wałach.
• Przyrząd ten jest nieodzowny przy zadaniach związanych z bezpiecznym, wolnym od 

uszkodzeń elementów demontowanych, rozmontowywaniu maszyn.
• Nasz produkt posiada trzy zakresy ściągacza, umożliwiającego demontaż elementów z 

wałów o średnicy od 5 do 115 mm
 

Zalety:
• Rozdzielacz łożysk składa się z jarzma, wrzeciona, dwóch ramion i osobnego uchwytu 

mocującego, które razem pozwalają na rozdzielenie łożysk.
• Rozdzielacz umożliwia łatwe i bezpieczne wykonanie pracy.



45

D

2038

D

620228 3585  1G 

OSIE I ŁOŻYSKA

ŚCIĄGACZ WEWNĘTRZNYCH BIEŻNI ŁOŻYSK.
• Jest używany do latwego, szybkiego i czystego demontażu 

łozysk piast kół. Jego konstrukcja zapewnia demontaż 
łożyska bez jego uszkodzenia oraz beż użycia dodatkowych 
narzędzi czy przyrządów. Ściągacz ma 4-ry regulowane 
ramiona służące do demontażu łożysk o średnicy bieżni od 
40 do 60 mm. Może on być zastosowany przy obsłudze aut : 
Audi, BMW, Ford, MB, Peugeot, Renault, Toyota, VW i innych.

• Cztery zakresy uchwytu szczęk : 1 > 40-45 mm, 2 > 45-50 
mm, 3 > 50-55 mm, 4 > 55-60 mm







E

48
3058/2

186.4/2A

D L

623215 16 20,9 65 19 80  4B 

623216 18 22,3 65 22 92  4B 

623217 21 25,6 65 19 111  4B 

D L

622513 14 18 63 17 58  4B 

ZAPŁON I GAŹNIK

NASADKA 3/8", CIEŃKOŚCIENNA, DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
• materiał: stal chromo-wanadowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• przeznaczone do użycia w trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest 

zastosowanie standardowych kluczy do świec zapłonowych
• wewnątrz nasadki znajduje się gumowy pierścień utrzymujący świecę w nasadce

NASADKA 3/8" DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
• materiał: stal chromo- molibdenowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540



E

49
2151/2BI

L

L

619732 192 206  4B 

ZAPŁON I GAŹNIK

SZCZYPCE DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• do demontażu świec zapłonowych
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• Narzędzie jest zaprojektowane z myślą o szybkim i bezpiecznym zdejmowaniu pokryw 

świec zapłonowych bez ryzyka ich uszkodzenia. Dodatkową funkcją narzędzia jest 
możliwość przecinania przewodów zasilających i ściskania uchwytów na przewody.



E

50
631

L
C

a x b C L

601688 6 - 12 0.5 x 3.0 60 140 25  1E 

601689 6 - 24 0.6 x 3.5 90 180 25  1E 

ZAPŁON I GAŹNIK

PRÓBNIK INSTALACJI SAMOCHODOWEJ 6/12 LUB 12/24 V
• Używaj tylko w instalacjach samochodowych o napięciu do 12V lub do 24V.
• Używanie niezgodnie z przeznaczeniem albo do innych napięć może być zagrożeniem 

dla życia.
• Produkt nie może być używany do sprawdzania napięcia w sieci wysokiego napięcia!



E

51
631B

C D L

619856 6 - 24 12 1.8 110 38  1E 

ZAPŁON I GAŹNIK

TESTER INSTALACJI SAMOCHODOWEJ 6 /12/24 V
• Niezastąpiony w każdym warsztacie samochodowym
• Osłonka ostrej końcówki pomiarowej zabezpiecza użytkownika przed przypadkowym 

ukłuciem czy przebiciem innych przedmiotów
• Przeznaczony do sprawdzania samochodowej instalacji elektrycznej o napięciu 6 - 24 V
 

UŻYTKOWANIE:
• Podłącz krokodylek do masy auta
• Przekłuj izolację przewodu instalacji samochodowej ostrą końcówką pomiarową aby 

sprawdzić w których przewodach płynie prąd
• Przebijaj izolację przewodu co kawałek aż do momentu gdy po przebiciu kontrolka nie 

będzie się świecić - oznacza to, że przewód jest przerwany.
• Używanie niezgodnie z przeznaczeniem albo do innych napięć może być zagrożeniem 

dla życia.
• Produkt nie może być używany do sprawdzania napięcia w sieci wysokiego napięcia!
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3000/6

620259 5800  1V 

AKCESORIA DLA SERW
ISOW

ANIA I GARAŻOW
ANIA

STOJAK DO MOTOCYKLA - PRZEDNI 
• materiał: stal konstrukcyjna
• ekologiczny lakier bezołowiowy
• adaptery są chromowane zgodnie z normą EN12540

Zalety:
• regulowany do szerokości przedniego widelca motocykli od 180 do 250 mm
• mocna konstrukcja pozwala na udźwig do 200 kg
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewne i bezpieczne unoszenie motocykla

Użycie
• stojak jest przeznaczony do napraw oraz garażowania motocykli
• jest przystosowane do większości typów motocykli
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3001/6A

3001/6B

620260 5200  1V

624300 4700  1V

AKCESORIA DLA SERW
ISOW

ANIA I GARAŻOW
ANIA

STOJAK DO MOTOCYKLA - TYLNY Z UNIWERSALNYM ADAPTEREM
• materiał: stal konstrukcyjna
• ekologiczny lakier bezołowiowy
• adaptery są chromowane zgodnie z normą EN12540

Zalety:
• regulowane do odpowiedniej szerokości przedniego widelca motocykla od 270 do 360 

mm
• adaptery są pokryte tworzywem PVC
• mocna konstrukcja pozwala na udźwig do 200 kg
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewne i bezpieczne unoszenie motocykla

Użycie
• stojak jest przeznaczony do napraw oraz garażowania motocykli
• jest przystosowane do większości typów motocykli

STOJAK DO MOTOCYKLA - TYLNY Z ADAPTEREM "V"
• materiał: stal konstrukcyjna
• ekologiczny lakier bezołowiowy
• adaptery są chromowane zgodnie z normą EN12540

Zalety:
• regulowane do odpowiedniej szerokości przedniego widelca motocykla od 270 do 360 

mm
• mocna konstrukcja pozwala na udźwig do 200 kg
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewne i bezpieczne unoszenie motocykla

Użycie
• stojak jest przeznaczony do napraw oraz garażowania motocykli
• jest przystosowane do większości typów motocykli
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3001.1

3000.1

624326 893  1V

624325 1400  1V

AKCESORIA DLA SERW
ISOW

ANIA I GARAŻOW
ANIA

UNIWERSALNY ADAPTER DO TYLNEGO STOJAKA
• materiał: stal konstrukcyjna
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540

Zalety:
• adaptery są pokryte tworzywem PVC
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewny montaż do przedniego widelca motocykla

Użycie
• montowany na na tylnym wahaczu motocykla
• jest przystosowane do większości typów motocykli
• używane z podstawą 3001.3

ADAPTER DO PRZEDNIEGO STOJAKA
• materiał: stal konstrukcyjna
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540

Zalety:
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewny montaż do przedniego widelca motocykla

Użycie
• do montażu we wpuście przedniego widelca
• jest przystosowane do większości typów motocykli
• używane z podstawą 3001.3
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3001.2

3001.3

624327 440  1V

624328 4200  1V

AKCESORIA DLA SERW
ISOW

ANIA I GARAŻOW
ANIA

ADAPTER "V" DO STOJAKA
• materiał: stal konstrukcyjna
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540

Zalety:
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• pewny montaż do przedniego widelca motocykla

Użycie
• solidny, dokładny uchwyt tylnego wahacza motocykla
• jest przystosowane do większości typów motocykli
• używane z podstawą 3001.3

PODSTAWA STOJAKA 300/6 ORAZ 3001/6
• materiał: stal konstrukcyjna
• ekologiczny lakier bezołowiowy

Zalety:
• mocna konstrukcja pozwala na udźwig do 200 kg
• szybka wymiana adapterów i dostosowanie stojaka
• możliwe użycie z różnymi adapterami

Użycie
• Używany z adapterami 3000.1, 3001.1 in 3001.2
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3700

621893 47 2000  1G 

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH 
(PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL 
(0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  238.1/1ABI (3/8"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 
(1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"),  238.7/1 (3/8" - 1/4"),  188.8 (1/4"),  
238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19),  186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10),  110/1 (13 x 17), 
981PBS2 (307 x 260 x 55)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI DO OBSŁUGI SKUTERÓW
Przy użyciu tego zestawu można demontować:
• wszystkie elementy maskownicy wykonane z tworzywa
• większość części ramy
• wykonać czynności ptzy silniku takie jak :
• 1. Wymiana świec zapłonowych
• 2. Wymiana oleju przekładniowego ( w skrzyni biegów )
• 3. Demontaż pokrywy silnika
• 4. Demontaż hamulców i wymiana klocków hamulcowych
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3700PRO

621906 56 3200  1G 

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH 
(PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 
x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 
150, 1/4" x 55),  238.4/2 (3/8" x 75),  188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  
238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  190/1 6p (24),  186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10), 

 238.1/1ABI (3/8"),  238.6/1 (3/8"),  238.7/2 (3/8" - 1/2"),  120/1 (8, 
10, 13), 981PB4 (393 x 331 x 95)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI DO OBSŁUGI SKUTERÓW
Przy użyciu tego zestawu można demontować:
• wszystkie elementy maskownicy wykonane z tworzywa
• większość części ramy
• wykonać czynności ptzy silniku takie jak :
• 1. Wymiana świec zapłonowych
• 2. Wymiana oleju przekładniowego ( w skrzyni biegów )
• 3. Demontaż pokrywy silnika
• 4. Demontaż hamulców i wymiana klocków hamulcowych
• 5. Wymiana płynu hamulcowego
• 6. Demontaż kół
• 7. Obsługa różnego typu zawieszeŃ
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964MOTO1

964MOTO2

624979 6 3500  1F 

2202.1/2 (17, 21, 25), 3050/2BI (40x130), 3051/2BI, 3052/2BI, VL964MOTO1 (564x364x30)

624980 14 6800  1F 

3054/4 (M24x1,5, M26x1, M28x1, M30x1, M30x1,5, M35x1,5, M38x1,5, M50x1,5), 3050/2BI (40x130), 
3054.1/4, 3055/4A, 3055/4B (M16x1,5xM18x1,5xM20x1,5xM22x1,5), VL964MOTO2 (564x364x30)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS
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964MOTO3

624981 1 1000  1F 

3059, VL964MOTO3 (188x364x30)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS
• Zalety:
• umożliwia demontaż uszczelniaczy zaworów bez demontażu głowicy z silnika
• akcesoria domontaży zamków od 5 mm do 9 mm
• akcesoria obejmują następujące rozmiary świec zapłonowych M10x1, M12x1.25, 

M14x1.25 i M18x1.5
• przyrząd do demontażu zamków o średnicy 8, 13 i 16 mm
• przyrząd do montażu uszczelniaczy o średnicy 12 i 14 mm

• Użycie
• Tłok jest ustawiony w najniższym położeniu. W miejscu świecy zapłonowej jest 

przyłączony przewód ciśnieniowy; cylinder jest wypełniany sprężonym powietrzem, 
które utrzymuje zawory w pozycji zamkniętej.

• Znajdź odpowiednie narzędzie do usunięcia zamka, ustaw je na pokrywie sprężyny, 
wyprostuj magnesy z trzpieniami i naciśnij ręką sprężynę.

• To umożliwi usunięciezamka z rowka w zaworze.
• Zdemontuj osłonę sprężyn.
• Używając szczypiec do demontażu uszczelniaczy zaworu ( art. 2201/2BI ) usuń 

uszczelniacz, a następnie przy pomocy przyrządu do montażu uszczelniacza, zamontuj 
nowy.

• Załóż z powrotem sprężynę z pokrywą; umieść zamki i przy użyciu przyrządu do 
montażu ściśnij ręcznie sprężynę, co umożliwi umieszczenie zamków w zaworze.

• Powtórz procedurę na pozostałych zaworach, następnie przełóż końcówkę ciśnieniową 
do następnego cylinda i powtórz procedurę na następnym cylindrze.
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964MOTO4

624982 1 1040  1F 

3200/2BI, VL964MOTO4 (188x364x30)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS
• materiał: specjalna stal narzędziowa

• Użycie
• do łańcuchów DID - 520,525, 530 i 532
• do łańcuchów Regina - 520, 525, 530
• do łańcuchów RK - 520, 525, 530 i 532
• pasuje do większości łańcuchów motocyklowych

• Rozkuwanie łańcucha
• mocny zestaw do rozkuwania łańcuch bez użycia szlifierki
• wybierz odpowiednią średnicę pinu (Ø3, Ø4 lub Ø5 mm) i tulejki (Ø4, Ø5 lub Ø6 mm) 

odpowiadającą średnicy pinu w łańcuchu
• umieść pin w narzędziu, ustaw narzędzie na połączeniu łańcucha i obracaj narzędziem aż 

pin wypadnie

• Montaż łańcucha
• złóż łańcuch zgodnie z zaleceniami producenta
• wybierz prawidłowy rozmiar adapteru do wciskania zależny od rozmiaru płytek (długość 

do 13.5mm lub 16mm)
• umieść zestaw w narzędziu. Umieść narzędzie na łączonym łańcuchu i zaciśnij pin 

nitujący przez pokręcenie rękojeścią aż do mocnego połączenia łańcucha
• po umieszczeniu spinki i płytek, umieść pin
• Możesz wybrać jeden z trzech typów pinów nitujących (A, B lub C)
• umieść zestaw nitujący w narzędziu i obróć rękojeść aby zagnieść główkę pinu, do 

średnic 5.5 do 5.8 mm zgodnie z instrukcją producenta łańcucha
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964MOTO5

964MOTO6

624983 5 1000  1F 

 192/2HX (17, 19, 22, 24), 3600/2BI (4,2)

624984 13 1500  1F 

186.4/2A (14), 1977/6 (65x14, 68x14, 73x14, 76x8, 76x12, 76x14), 3056/2 (3/4", 5/8", 19), 3058/2 (16, 
18, 21), VL964MOTO6 (188x364x30)

ZESTAW
Y SERW

ISOW
E

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS
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964MOTO7

964MOTO8

624985 3 700  1F 

3057/2, 3057.1/2, 3201/2, VL964MOTO7 (188x364x30)

624986 5 1076  1F 

3301/2 (5x6x6,3x7, 5,4x5,6x6,5x6,8), 3305/2, 3303/2, 3401/2P, VL964MOTO8 (188x364x30)
ZESTAW

Y SERW
ISOW

E

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS

ZESTAW NARZĘDZI MOTOCYKLOWYCH NA WKŁADCE SOS
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67ZESTAW
Y SERW

ISOW
E
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70
3600/2BI

d C B L

620411 4,2 130 80 170 67  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

KLUCZ HAKOWY DO SPRĘŻYN
• chwytak : specjalna stal narzędziowa
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
 

Użycie:
• Przyrząd jest przeznaczony do montażu i demontażu sprężyn ( wahaczy, siedzisk i 

zbiorników, układu wydechowego, jako pomoc przy demontażu łańcucha rozrządu, itp. )
• wszystkie typy motocykli
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192/2HX

D L L1

600978 4 23 60 24 60  4B 

603420 5 23 60 24 60  4B 

603421 6 23 60 24 60  4B 

603422 7 23 60 24 75  4B 

603423 8 23 60 24 81  4B 

605923 9 23 60 24 85  4B 

603424 10 23 60 24 95  4B 

603425 12 23 60 24 116  4B 

603426 14 23 60 24 168  4B 

603427 17 24 60 20 187  4B 

603428 19 26.5 60 20 195  4B 

623141 22 26,5 60 20 196  4B 

623142 24 26,5 60 20 210  4B 

619894 3/16" 22.9 40 24 60  4B 

619895 7/32" 22.9 40 24 60  4B 

619896 1/4" 22.9 40 24 60  4B 

619898 5/16" 22.9 40 24 81  4B 

619899 3/8" 22.9 40 24 95  4B 

619900 1/2" 22.9 40 24 116  4B 

619901 9/16" 22.9 40 24 168  4B 

619902 5/8" 22.9 40 24 187  4B 

619904 3/4" 26.8 40 21 195  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NASADKA 1/2", Z KOŃCÓWKĄ TRZPIENIOWĄ SZEŚCIOKĄTNĄ
• materiał nasadki : stal chromo-wanadowa, chromowana powierzchniowo
• bit: węglowa stal narzędziowa, zabezpieczana przed korozją w kąpieli olejowej
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• rozmiary 17,19,22,24 są używane do demontażu i mocowania przedniego koła
• wykonane zgodnie ze standardem DIN 7422 ( tylko wymiary metryczne )
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2076/1

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

WAŁECZKOWY ŚCIĄGACZ DO WYKRĘCANIA SZPIL GWINTOWANYCH
• materiał: stal chromo- wanadowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
• polerowane
 

Zalety:
• system rolek chwyta szpilę w obydwu kierunkach
• łatwe wyjmowanie szpil
 

Jak użyć przyrząd :
• 1. Ustaw ściągacz wałeczkowy na szpili
• 2. ZACZNIJ obracać ściągacz w kierunku PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA
• 3. Po wyjęciu szpili po prostu pociągnij ściągacz
 

Ważne !
• Uwaga: Nie używaj ściągacza wałeczkowego do dokręcania!
• Szpile są wykręcane bez chwytania za ich powierzchnię, co zapobiega ich uszkodzeniu 

podczas wyjmowania. Narzędzie zostało zaprojektowane właśnie w tym celu - usuwania 
szpil gwintowanych bez ryzyka uszkodzenia. Skuteczne działanie zostało uzyskane 
dzięki zastosowaniu systemu trzech rolek chwytających szpilę w trzech miejscach i 
wyjmujących ją bez uszkodzeń. Używane trzy rolki nie mają żadnych ostrych krawędzi, 
które mogły by uszkodzić szpilę. Narzędzie może pracować w obydwu kierunkach, 
jednakże nie jest zalecane używanie go do dokręcania szpil, ponieważ siła używana 
przy dokręcaniu może uszkodzić system rolek który został zaprojektowany jedynie do 
wykręcania.
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L D

619238 M 5 60 21.5 19 3/8" - 133  4B 

619239 M 6 60 23.5 21 1/2" - 134  4B 

619240 M 7 60 23.5 21 1/2" - 131  4B 

619241 M 8 60 23.5 21 1/2" - 128  4B 

619242  M 10 69 27.5 21 1/2" - 186  4B 

619243 M 12 69 27.5 21 1/2" - 190  4B 

619244 M 14 72 34.3 21 - 16 271  1E 

619245 R 1/4" 60 23.5 21 1/2" - 133  4B 

619246 R 5/16" 60 23.5 21 1/2" - 129  4B 

619247 R 3/8" 69 27.5 21 1/2" - 188  4B 

619248 R 7/16" 69 27.5 21 1/2" - 187  4B 

619249 R 1/2" 72 34.3 21 - 16 275  1E 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE
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2077/2BI

L

619250 235 301  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

SZCZYPCE DO ZACISKÓW SPRĘŻYNOWYCH
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• obrotowa końcówka wykonana ze specjalnej stali węglowej
• wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem 

EN12540
• końcówki czernione
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• Do zacisków na wężach chłodniczych, nagrzewnic, paliwowych lub spryskiwaczy 

samochodowych
 

Zalety:
• pasuje do najbardziej standardowych zacisków
• blokada pozycji ułatwia szybką zmianę zacisków na wężach
 

Jak użyć przyrząd :
• Szczypce do... są używane do otwierania zacisków rur i węży, umożliwiają ich szybki i 

bezpieczny demontaż.Można ich również używać do zamykania zacisków po nałożeniu 
rury czy węża, aby zabezpieczyć przed ich zsunięciem i zapewnić szczelność połączenia.
Szczypce zostały zaprojektowane tak, że wystarczy użyć niewielkiej siły aby wytworzyć 
duży nacisk na zacisk, jednocześnie zapewniając solidne i bezpieczne połączenie.Kształt 
szczypiec został tak zaprojektowany, aby można było ich efektywnie używać w miejscach 
o trudnym dostępie zapewniając szybki i pewny chwyt.Mocny i bezpieczny uchwyt jest 
gwarantowany przez ergonomiczny kształt szczypiec.

 

Do samochodów:
• Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, 

Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.
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2078/2BI

L

619251 230 316  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

SZCZYPCE DO OPASEK OETIKER®
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• do montażu i demontażu opasek OETIKER na osłonach półosi i przegubów
 

Zalety:
• dokładne odkształcenie ucha osłon półosi i przegubów
• dłuższe, do łatwiejszego odkształcania ucha osłon półosi i przegubów
• do większości samochodów osobowych
 

Jak użyć przyrząd :
• Szczypce do... są używane do otwierania zacisków rur i węży, umożliwiają ich szybki i 

bezpieczny demontaż.Można ich również używać do zamykania zacisków po nałożeniu 
rury czy węża, aby zabezpieczyć przed ich zsunięciem i zapewnić szczelność połączenia.
Szczypce zostały zaprojektowane tak, że wystarczy użyć niewielkiej siły aby wytworzyć 
duży nacisk na zacisk, jednocześnie zapewniając solidne i bezpieczne połączenie.Kształt 
szczypiec został tak zaprojektowany, aby można było ich efektywnie używać w miejscach 
o trudnym dostępie zapewniając szybki i pewny chwyt.Mocny i bezpieczny uchwyt jest 
gwarantowany przez ergonomiczny kształt szczypiec.

 

Do samochodów:
• Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW
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SZCZYPCE DO SZYBKOZŁĄCZY PRZEWODÓW PALIWOWYCH.
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem 

EN12540
• końcówki czernione
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• do odłączania przewodów paliwowych
 

Zalety:
• sprężyna do samoistnego otwierania
 

Jak użyć przyrząd :
• Narzędzie jest przeznaczone do usuwania złączek przewodów paliwowych. Jego szczęki 

są wyposażone jest w dwa kute sworznie ściskające złączkę podczas zdejmowania 
lub naprawy (wąż może zostać wyjęty). Wymiary oraz regulacja szczęki zapewniają 
bezpieczną i łatwą pracę oraz odpowiednią siłę przy pracy w miejscach o ograniczonym 
dostępie.

 

Do samochodów:
• Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault itp...
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SZCZYPCE DO OPASEK CLIC®
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem 

EN12540
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
 

Zalety:
• rozchylanie i zamykanie przez obrót szczypiec o 180 stopni
 

Użycie
• do demontażu i zakładania opasek sprężynowych CLIC
• Szczypce do... są używane do otwierania zacisków rur i węży, umożliwiają ich szybki i 

bezpieczny demontaż.Można ich również używać do zamykania zacisków po nałożeniu 
rury czy węża, aby zabezpieczyć przed ich zsunięciem i zapewnić szczelność połączenia.
Szczypce zostały zaprojektowane tak, że wystarczy użyć niewielkiej siły aby wytworzyć 
duży nacisk na zacisk, jednocześnie zapewniając solidne i bezpieczne połączenie.
Kształt szczypiec został tak zaprojektowany, aby można było ich efektywnie używać w 
miejscach o trudnym dostępie zapewniając szybki i pewny chwyt.Mocny i bezpieczny 
uchwyt jest gwarantowany przez ergonomiczny kształt szczypiec.

 

Do samochodów:
• Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW
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SZCZYPCE DO ZACISKANIA PRZEWODÓW I ZAPOBIEGANIA PRZEPŁYWU 
PŁYNÓW
• materiał: szczęki wykonane ze specjalnej stali węglowej
• uchwyt wykonany ze blachy stalowej
• używane do zatrzymywania wycieku oleju, paliwa, itp...

Zalety:
• szczęki są pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi, co zapobiega uszkodzeniu nawet 

delikatnych wężyków
• pokryta plastikiem rączka formowana na kształt litery T umożliwia użytkownikowi lepszy 

uchwyt
• szybki i prosty sposób na zatrzymanie przepływu oleju, paliwa czy innych płynów
• uniwersalny mechanizm blokujący
 

Jak użyć przyrząd :
• Przyrząd do zatrzymywania przepływu nieoceniony podczas wymiany różnych 

podzespołów samochodowych połączonych wężami. Podstawowym zastosowaniem 
narzędzia jest zatrzymywanie przepływu różnych płynów znajdujących się w 
elastycznych wężach, podczas gdy mechanik może wymienić wadliwą część bez 
konieczności spuszczania płynów lub ryzyka ich rozlania. Narzędzie może być używane 
na elastycznych wężach w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach 
rolniczych jak również i innych pojazdach. Maksymalna średnica zaciskanego przewodu 
nie może przekroczyć 35mm, ponieważ przy grubszych wężach zatrzymanie przepływu 
nie jest gwarantowane.
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ŁAŃCUCHOWY OBCINAK RUR WYDECHOWYCH
• materiał: szczęki wykonane ze specjalnej stali węglowej
• uchwyt wykonany ze blachy stalowej
• Zakres cięcia: 25-85 mm
• służą do przecinania rur przy wymianach elementów układu wydechowego
 

Zalety:
• pokryta plastikiem rączka typu T umożliwia użytkownikowi lepszy uchwyt
• uniwersalny mechanizm blokujący
• bardzo długi łańcuch tnący
 

Jak użyć przyrząd :
• Podstawowym zastosowaniem tego narzędzia jest przecinanie rur wydechowych, 

jednakże dzięki konstrukcji szczęk i łańcucha można go również używać do przecinania 
rur miedzianych, plastikowych oraz innych o średnicy od 25 do 85 mm. Narzędzie 
jest bezpieczne i proste w użyciu dzięki takim akcesoriom jak:- dłuższy łańcuch tnący 
umożliwiający przecinanie rur o większej średnicy (do 85 mm);- większe ostrza tnące 
umożliwiające przecinanie rur o grubości ścianek do 4 mm;- pokryta plastikiem rączka 
redukująca ilość siły koniecznej do przecięcia rury, zapewniającej lepszy uchwyt i 
mniejsze ryzyko wyśliźnięcia się narzędzia;- uniwersalny mechanizm blokujący, który 
utrzymuje narzędzie w żądanej pozycji do momentu jego zwolnienia i zakończenia 
cięcia.Łańcuch tnący jest elementem zużywającym się podczas pracy, dlatego jest 
oferowany jako część zamienna pod kodem 2082.1
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ZAPASOWY ŁAŃCUCH DO OBCINAKA 2082
• materiał: stal stopowa

TELESKOPOWY CHWYTAK MAGNETYCZNY Z PODŚWIETLENIEM
• do podnoszenia nakrętek, szpilek, śrub

Zalety:
• baterie są chronione przed wilgocią
• w zestawie 3 baterie LR41
• z lampką doświetlającą ciemne miejsca pomiędzy częściami/urządzeniami

Jak użyć przyrząd :
• Narzędzie jest przeznaczone do podnoszenia małych metalowych przedmiotów. 

Wyposażone jest w latarkę włączającą się automatycznie po wyjęciu z obudowy. 
Jest bardzo użyteczne w miejscach o ograniczonej przestrzeni jak wnętrze silnika. Po 
zakończeniu używania wystarczy złożyć narzędzie a latarka automatycznie się wyłączy. 
Narzędzie wyposażone jest w zapinkę.
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PROFESJONALNY ZESTAW INSPEKCYJNY
• z długotrwałym oświetleniem na diodach LED
• dostępne w wytrzymałej plastikowej torbie
• maksymalny ciężar podnoszony przez magnes: 3, 5 kg
• zestaw zawiera: 1 lusterko okrągłe O60, 1 lusterko prostokątne (65 x 42 mm), 2 dołączane 

bity, 3 baterie L1154F, 1 torbę z wkładką SOS
• Poza oświetleniem za pomocą diod LED zestaw zawiera również dodatkowe lustra 

ułatwiające oglądanie miejsc trudno dostępnych i trudnych do zobaczenia, co czyni 
cały zestaw bardzo przydatnym. Narzędzie umożliwia również podnoszenie niewielkich 
przedmiotów takich jak śruby, nakrętki, itp. Zestaw jest dostarczany razem z wytrzymałą 
torbą. Elementy zestawu zostały umieszczone na wkładce SOS co zapewnia ich 
łatwiejsze odnalezienie.



H

82
2085

Dm
ax

L

L D

619883 510 15 150  4A 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

SZCZYPCE DO PODNOSZENIA DROBNYCH PRZEDMIOTÓW
 

Zalety:
• Narzędzie jest regulowane co umożliwia łatwe manewrowanie w trudno dostępnych 

miejscach. Aby umożliwić szybkie i pewne podnoszenie przedmiotów wyposażono je w 
trójzębną łapkę otwierającą i zamykająca się przez naciskanie i zwalnianie przycisku.

 

Jak użyć przyrząd :
• do podnoszenia małych nie metalowych przedmiotów, takich jak śrubki, nakrętki, szpilki



H

83
2086

H

D

2086

D H kg

619728 150 40 3 387  1F 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

MAGNETYCZNA TACKA
• Materiał: stal nierdzewna, odporna na korozję
• trzyma części i narzędzia dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz
• trzyma wszystkie małe nakrętki, szpilki, sworznie czy części metalowe
 

Zalety:
• silny magnes stały zakryty gumową osłoną
• może być używana w każdej pozycji
 

Jak użyć przyrząd :
• Dzięki silnemu, umieszczonemu w gumowej osłonie magnesowi tacka magnetyczna 

może być używana prawie we wszystkich zastosowaniach przemysłowych czy też 
motoryzacyjnych. Może być używana w każdej pozycji - magnes jest na tyle silny, że 
może ona nawet wisieć do góry dnem. Jej przeznaczeniem jest uchronić użytkownika 
przed zgubieniem śrub, nakrętek czy innych metalowych przedmiotów. Ponadto 
pozwala na ich przechowywanie w określonej lokalizacji co skraca czas ich późniejszego 
odnalezienia.

• do zastosowania w garażach, warsztatach czy przy domowych pracach naprawczych
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GIĘTKI CHWYTAK Z MAGNESEM
• Giętki chwytak z magnesem jest przeznaczony do podnoszenia - chwytania 

przedmiotów metalowych leżących w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:
• Składa się z giętkiego pręta z mocnym magnesem.
• Magnes umożliwia podnoszenie przedmiotów o wadze do 1 kg.
• Chwytak jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwą i efektywną 

pracę.
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AUTOMATYCZNE SZCZYPCE DO ZACISKÓW PRZEWODÓW SYSTEMÓW 
CHŁODZENIA.
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• obrotowa końcówka wykonana ze specjalnej stali węglowej
• wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem 

EN12540
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• Do zacisków na wężach chłodniczych, nagrzewnic, paliwowych lub spryskiwaczy 

samochodowych
 

Zalety:
• pasuje do najbardziej standardowych zacisków
• blokada pozycji ułatwia szybką zmianę zacisków na wężach
 

Jak użyć przyrząd :
• Szczypce są używane do odpinania sprężynowych zacisków stosowanych na 

przewodach samochodowych układów chłodzenia i ogrzewania. Umożliwiają obsługę 
zacisków o średnicach od 18 do 54 mm. Długa na 600 mm, giętka (Bowden) końcówka 
szczypiec umożliwia użycie w trudno dostępnych miejscach. Szczypce posiadają 
blokadę zębatkową, która umożliwia ustawienie głowicy w 8-miu pozycjach, co ułatwia i 
przyśpiesza pracę, a także powoduje nie wymaga dużej siły jakiej musi użyć mechanik.

 

Do samochodów:
• Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, 

Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.
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LATARKA LED
Zalety:
• 7 diod LED ( 6 bocznych i 1 czołowa )
• 6 diod może świecić ok 3 godzin, dioda na górze do 7 godzin
• dwa regulowane uchwyty
• trzy magnesy
• proste regulowanie kąta świecenia od 0 do 180 stopni
• wykonana z tworzywa
• dwa adaptery ( 12/24V i 100-240 V )
• uchwyt magnetyczny utrzymuje latarkę
• bateria Li-Ion
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KLUCZ TAŚMOWY DO FILTRÓW
• materiał: stal chromo- wanadowa
• Pas wykonany z gumowanego materiały
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540

PAS DO 205/2
• Pas wykonany z gumowanego materiały
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REFRAKTOMETR W PLASTIKOWEJ SKRZYNCE.
• zakres pomiaru gęstości elektrolitu od 1,10 do 1,40 kg/l
• pomiar krzepliwości płynu do chłodnic ( na bazie etylenu i propylenu ) do tempratury 

-50 st. C
• pomiar krzepliwości płynu do spryskiwaczy do temperatury -40 st. C
• podziałka przy pomiarze gęstości elektrolitu to 0,01 kg/l, a dla pomiaru temperatury 

krzepnięcia płynów 5 st. C
• zapakowany w plastikowej skrzynce na wkładce piankowej SOS, która zapewnia 

bezpieczne przechowywanie testera
• dostarczany z pipetą oraz wkrętakiem do kalibracji
• zawiera instrukcję użycia
 

Ważne !
• przed i po użyciu testera należy wyczyścić jego pryzmę
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WILEOFUNKCYJNY SKROBAK Z OSŁONĄ OSTRZA
• plastikowy
• ostrze z wysokiej jakości stali stopowej
• z osłoną ostrza
• przyrząd ten został zaprojektowany do usuwania warstw brudu z różnych powierzchni. 

Dzięki dożej powierzchni roboczej, może służyć do czyszczenia dużych powierzchni. 
Można go użyć również do usuwania silikonu z powierzchni głowic, uszczelek itp…

ZESTAW 5 OSTRZY DO 1945
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UCHWYT PILNIKA
• dostarczany bez pilnika, który jest dostępny jako część zamienna ( art. 1946.1 )

SZCZYPCE DO LINKI HAMULCA RĘCZNEGO
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• do wymiany linki hamulca ręcznego
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• Używane przy odłączaniu i podłączaniu linki hamulcowej ze szczękami hamulca 

ręcznego. Umożliwiają szybkie napięcie linki hamulcowej a następnie jej odpięcie lub 
przypięcie do bębnów hamulcowych.
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REGULOWANY KLUCZ HAKOWY Z PINAMI
• materiał: stal chromo- wanadowa
• Bolce: czernione
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem EN12540
• Rękojeść dwukompozytowa
• Przeznaczeniem narzędzia jest montaż i demontaż wolnobiegu. Wyposażono je 

w wymienne bolce o wymiarach 2, 3 mm oraz 2, 8 mm, których rozstaw można 
regulować. Zakres rozstawu szpilek to 10 mm do 50 mm.
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SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA ZACISKÓW HAMULCOWYCH
• do czyszczenia zacisków hamulcowych przed instalacją nowych klocków czy innych 

części układu hamulcowego
• bardzo wąska konstrukcja do łatwiejszego czyszczenia trudno dostępnych miejsc
• Hamowanie powoduje zużywanie się klocków hamulcowych a starty materiał gromadzi 

się w zaciskach - należy go więc usunąć przy wymianie klocków hamulcowych. Dzięki 
wąskiej budowie szczotka umożliwia bezproblemowe czyszczenie zacisków oraz innych 
elementów układu hamulcowego.
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KLIKOWY
• głowica zapadkowa
• Zastosowanie : obustronne, ale zwykle zgodne z kierunkiem zaznaczonym na 

uchwycie klucza
• klucz pracuje w kierunkach zgodnych i przeciwnych z ruchem wskazówek zegara
• do pracy z gwintami lewo i prawo stronnymi
• wyraźny sygnał osiągnięcia zadanego momentu
• Zalecany okres pomiędzy kalibracjami to 12 miesięcy lub około 5000 użyć.
• wykonane zgodnie ze standardem ISO 6789
• podwójna skala, Nm i Kgm

Ważne !
• Nie używać klucza dynamometrycznego do odkręcania !
• Napinać moment tylko w kierunku wskazanym na naklejce umieszczonej na 

kluczu ! Naklejka wskazuje właściwy kierunek napinania !
• Wymagana kalibracja klucza co 12 miesięcy lub po każdych 5.000 użyć od 

momentu zakupu.
• Po zakończonej pracy, ZAWSZE luzuj sprężynę poprzez ustawienie mechanizmu 

napinacza w pozycji startowej.
• Gdy ustalony moment zostanie osiągnięty, prosimy nie dociągać dalej.
• Jeżeli nie przestrzegamy zasad wskazanych w instrukcji obsługi, możemy 

uszkodzić klucz dynamometryczny.
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SZCZYPCE DO USUWANIA USZCZELNIEŃ ZAWORÓW
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem 

EN12540
• wydłużona konstrukcja szczypiec
• dzięki wąskiej konstrukcji szczypce umożliwiają demontaż uszczelnień zaworów 

umieszczonych głęboko w bolku silnika
• do uszczelnień zaworów
• naniesione logo UNIOR
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• Szczypce do usuwania uszczelnień zaworów - dzięki wąskiej konstrukcji szczypce 

umożliwiają dostęp do uszczelnień zaworów nawet w konstrukcjach 4 zaworów na 
cylinder. Dodatkową zaletą szczypiec są ząbkowane końcówki zwiększające pewność 
chwytu uszczelnienia, wykonanie z hartowanej stali oraz wyściełana rękojeść.
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POKRĘTŁO Z POMIAREM KĄTA
• używamy tego pokrętła do dokręcania głowic silników; producenci określają moment 

z jakim śruby mają być dokręcone oraz kat o jaki należy je dokręcać po wcześniejszym 
osiągnięciu zalecanego momentu

• w przypadku ograniczonego dostępu do dokręcanego elementu, można użyć 
odpowiedniej długości przedłużki

• skala ma zakres 360 stopni, z podziałką co 2 stopnie
 

Jak użyć przyrząd :
• aby uniknąć obracania się skali, trzymaj ją za mały uchwyt; ustaw wskaźnik na 0 i 

dokręcaj śrubę używając innego klucza z zabierakiem 1/2" o dłuższym uchwycie, gdyż 
wymagane jest użycie znacznej siły
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1940/2BI

1940.1/2BI

L B1 B2 A

619267 230 8.5 28 2.5 130  4B 

L B1 B2 A

619268 230 16.3 28 2.5 135  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

ŚCIĄGACZ SZPILEK I KOŁKÓW
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• do usuwania kołków, szpilek i bolców o średnicy do 8mm
• Narzędzie jest przeznaczone do wyjmowania kołków montażowych, bolców, usuwania 

szpilek i innych prac tapicerskich.

Zalety:
• odchylone zakończenie
• Ergonomiczny wzór pozwala na łatwą i szybką pracę w różnych pozycjach oraz w 

miejscach trudno dostępnych, eliminując ryzyko uszkodzenia demontowanych 
elementów.

ŚCIĄGACZ SZPILEK I KOŁKÓW
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• do wyjmowania kołków o wielkości 2mm do 15mm
• Narzędzie jest przeznaczone do wyjmowania kołków montażowych, bolców, usuwania 

szpilek i innych prac tapicerskich.

Zalety:
• odchylone zakończenie
• Ergonomiczny wzór pozwala na łatwą i szybką pracę w różnych pozycjach oraz w 

miejscach trudno dostępnych, eliminując ryzyko uszkodzenia demontowanych 
elementów.
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1940.2/2BI

L B1 B2 A

619269 230 5 10 2.5 109  4B 

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIA W
IELOFUNKCYJNE

ŚCIĄGACZ SZPILEK I KOŁKÓW
• materiał: węglowa stal narzędziowa
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
• do wyjmowania kołków o wielkości do 4, 5mm
• Narzędzie jest przeznaczone do wyjmowania kołków montażowych, bolców, usuwania 

szpilek i innych prac tapicerskich.

Zalety:
• odchylone zakończenie
• Ergonomiczny wzór pozwala na łatwą i szybką pracę w różnych pozycjach oraz w 

miejscach trudno dostępnych, eliminując ryzyko uszkodzenia demontowanych 
elementów.
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186.4/2A Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 622513 48

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 600978 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603420 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603421 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603422 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603423 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 605923 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603424 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603425 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603426 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603427 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 603428 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 623141 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 623142 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619894 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619895 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619896 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619898 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619899 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619900 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619901 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619902 65

192/2HX Nasadka 1/2", z końcówką trzpieniową sześciokątną 619904 65

205.1 Pas do 205/2 602841 81

205/2 Klucz taśmowy do filtrów 601024 81

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615485 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615486 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615487 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615488 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615489 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615490 87

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 615491 87

300/5 Łyżka montażowa do opon 617661 37

300/5 Łyżka montażowa do opon 601755 37

300/5 Łyżka montażowa do opon 601756 37

300/5 Łyżka montażowa do opon 601757 37

300/5C Łyżka montażowa do opon, z rączką 613103 38

300/5C Łyżka montażowa do opon, z rączką 613104 38
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300/5C Łyżka montażowa do opon, z rączką 613105 38

631 Próbnik instalacji samochodowej 6/12 lub 12/24 V 601688 50

631 Próbnik instalacji samochodowej 6/12 lub 12/24 V 601689 50

631B Tester instalacji samochodowej 6 /12/24 V 619856 51

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623089 42

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623090 42

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623091 42

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623092 42

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623093 42

689.1/4 Ramię do 689/2BI 623094 42

689/2BI Ściągacz łożysk wewnętrznych 622587 43

1940/2BI Ściągacz szpilek i kołków 619267 90

1940.1/2BI Ściągacz szpilek i kołków 619268 90

1940.2/2BI Ściągacz szpilek i kołków 619269 91

1945 Wileofunkcyjny skrobak z osłoną ostrza 620240 83

1945.1 zestaw 5 ostrzy do 1945 621042 83

1946 Uchwyt pilnika 621477 84

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620949 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620950 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620951 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619258 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619259 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620267 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620268 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619260 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619261 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620269 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619262 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 620952 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619263 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619264 23

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 619265 23

1980 Refraktometr w plastikowej skrzynce. 621403 82

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 619273 44

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 619274 44

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 619275 44

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 619273 85

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 619274 85
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2026/ Rozdzielacz do łożysk 619275 85

2030/2BI Szczypce do linki hamulca ręcznego 619734 84

2034/2BI Klucz do montażu wentyli w felgach kół samochodowych 619738 36

2035 Szczotka do czyszczenia zacisków hamulcowych 619739 86

2038 Ściągacz wewnętrznych bieżni łożysk. 620228 45

2038 Ściągacz wewnętrznych bieżni łożysk. 620228 87

2042/2 Przyrząd do wentyli kół samochodowych 621998 37

2051/4 Ściągacz sprężyn amortyzatorów 619279 39

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619238 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619239 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619240 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619241 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619242 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619243 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619244 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619245 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619246 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619247 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619248 66

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 619249 66

2077/2BI Szczypce do zacisków sprężynowych 619250 68

2078/2BI Szczypce do opasek OETIKER® 619251 69

2079/2BI Szczypce do szybkozłączy przewodów paliwowych. 619252 70

2080/2BI szczypce do opasek CLIC® 619253 71

2081/3 Szczypce do zaciskania przewodów i zapobiegania przepływu 
płynów

619254 72

2082/3 Łańcuchowy obcinak rur wydechowych 619255 73

2082.1 Zapasowy łańcuch do obcinaka 2082 619256 74

2083 Teleskopowy chwytak magnetyczny z podświetleniem 619741 74

2084 Profesjonalny zestaw inspekcyjny 619742 75

2085 Szczypce do podnoszenia drobnych przedmiotów 619883 76

2086 Magnetyczna tacka 619728 77

2087 Giętki chwytak z magnesem 619929 78

2089/2BI Automatyczne szczypce do zacisków przewodów systemów 
chłodzenia.

620234 79

2091 Latarka LED 620237 80

2151/2BI Szczypce do świec zapłonowych 619732 49

2201/2BI Szczypce do usuwania uszczelnień zaworów 619721 88

2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 623218 17
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2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 620567 17

2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 620208 17

2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 620209 17

2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 620210 17

2202.1/2 Nasadka do ściskacza sprężyn zaworowych 620211 17

2213/2BI Pokrętło z pomiarem kąta 622815 89

3000/6 Stojak do motocykla - przedni 620259 54

3000.1 Adapter do przedniego stojaka 624325 56

3001/6A Stojak do motocykla - tylny z uniwersalnym adapterem 620260 55

3001/6B Stojak do motocykla - tylny z adapterem "V" 624300 55

3001.1 Uniwersalny adapter do tylnego stojaka 624326 56

3001.2 Adapter "V" do stojaka 624327 57

3001.3 Podstawa stojaka 3000/6 oraz 3001/6 624328 57

300CCB Zestaw łyżek do opon z rękojeścią 613106 38

3050/2BI Blokada do kosza sprzęgła 620261 14

3051/2BI Blokada wałków rozrządu i zębatek 620262 15

3052/2BI Ściskacz motocyklowych sprężyn zaworów 620263 16

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620270 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620271 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620272 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620273 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620274 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620275 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620276 22

3054 Ściągacz kóła zamachowego z zewnętrznym gwintem 620277 22

3055/4A Ściągacz koła zamachowego, z zewnętrznym gwintem 620278 18

3055/4B Ściągacz koła zamachowego, z zewnętrznym gwintem 620279 19

3056/2 Nasadka 1/2" cienkościenna 620280 20

3056/2 Nasadka 1/2" cienkościenna 620281 20

3056/2 Nasadka 1/2" cienkościenna 620282 20

3057/2 Blokada wariatora i sprzęgła z kluczem oczkowym 623187 27

3057.1/2 Uniwersalna blokada wariatora 623188 28

3058/2 Nasadka 3/8", cieńkościenna, do świec zapłonowych 623215 48

3058/2 Nasadka 3/8", cieńkościenna, do świec zapłonowych 623216 48

3058/2 Nasadka 3/8", cieńkościenna, do świec zapłonowych 623217 48

3059 Zestaw do usuwania zamków zaworów w motocyklach. 623219 21

3200/2BI Przyrząd do skuwania i rozkuwania łańcuchów motocyklowych. 623220 26

3201/2 Przyrząd do kontroli napięcia pasa napędowego 620286 29
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3301/2 Klucz do szprych 620296 32

3301/2 Klucz do szprych 623186 32

3302/6 Stojak do geometrii kół motocykli 620297 33

3303/2 Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych 620298 34

3305/2 Blokada wkładu amortyzatora 623246 35

3401/2P Klucz hakowy do motocykli 620413 42

3600/2BI Klucz hakowy do sprężyn 620411 64

3700 Zestaw narzędzi do obsługi skuterów 621893 60

3700PRO Zestaw narzędzi do obsługi skuterów 621906 61
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