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Narzędzia do codziennej obsługi

Narzędzia do oleju i filtrów

Narzędzia do naprawy karoserii

Narzędzia do kół, układu kierowniczego i piast 

Narzędzia do elementów zawieszenia i przeniesienia napędu

Narzędzia do układu elektrycznego pojazdów

Narzędzia do silnika

Zestawy

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia pneumatyczne

Akcesoria do narzędzi pneumatycznych

Imadło



CZĘŚCI ODKUWANE

Certy� kowana jakość

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, 
Scha�  er KG, Betek & Cimos. Różne certy� katy, 
testy i nagrody potwierdzają jakość odkuwanych 
części produkowanych przez UNIOR.

Rozwijający się dostawca

Dzięki najwyższej jakości części wytwarzanych 
metodą spiekania, UNIOR jest uważany za 
bardzo ważnego dostawcę dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Części te są montowane w 
układach kierowniczych, skrzyniach biegów 
prestiżowych marek takich jak BMW, Audi, 
VW i Volvo. Unior produkuje także części do 
armatury, suwaków, wentylatorów, obudów 
pomp, samosmarujących łożysk, silników 
elektrycznych, przekładni itp..

GRUPA UNIOR

Doskonały europejski partner

UNIOR jest sławną na całym świecie � rmą z wysoką reputacją eksperta 
w dziedzinie obróbki metalu. Własne biura rozwoju dają UNIOR-
owi pozycję sławnego dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Wykorzystując tradycję, własnego projektu wysokiej jakości narzędzia, 



MASZYNY SPECJALNE

Zautomatyzowana obróbka metalu

Usprzętowienie � rmy UNIOR umożliwia 
uzyskanie kompleksowych rozwiązań od 
koncepcji do gotowego produktu. Oprócz 
różnych obrabiarek cyfrowych CNC, na 
których prowadzi się seryjna produkcję części 
z aluminium lub obróbkę końcową odkuwek, 
Unior oferuje również gniazda produkcyjne z 
możliwością wiercenia głębokich otworów, 
wykonywania elementów układu zawieszenia i 
różne inne maszyny specjalnego zastosowania. 
Unior jest dostawcą maszyn do znanych fabryk 
samochodowych jak VW, BMW, Audi, Daimler, 
itd..

TURYSTYKA

Odpoczynek w otoczeniu natury

Lokalizacja � rmy UNIOR, w masywie 
górskim Pohorje, wśród pięknych 
krajobrazów umożliwiła rozwinięcie dwóch 
zintegrowanych centrów turystycznych. 
Obiekt Rogla, dysponuje ośrodkiem sportów 
olimpijskich - zimowych i letnich i jest chętnie 
odwiedzany przez najlepszych zawodowych 
sportowców jak i przez całe rodziny. W 
Zrecenskich Termach odwiedzający mogą 
odpocząć, odzyskać zdrowie i kondycję.

NARZĘDZIA RĘCZNE

Doskonała marka dla 
rzemieślników

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.

jest dostawcą produktów dla amatorów jak i dla profesjonalistów. 
Dzięki wszechstronnemu zrozumieniu procesów technologicznych, 
UNIOR jest doskonałym partnerem w opracowywaniu rozwiązań dla 
zautomatyzowania obróbki metalu.

www.rogla.eu
www.terme-zrece.eu
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Produkty z wartoscia 
dodaną

Ergonomia

Nasz własny rozwój
Partnerstwo jest istotne kiedy trzeba 
być konkurencyjnym na swoim 
rynku (przemysł, lotnictwo, kolej, 
motoryzacja)

Oszczędność zapewnia co 
najmniej trzykrotnie dłuższy 
okres użytkowania narzędzia w 
porównaniu ze standardowymi 
narzędziami

Optymalna konstrukcja narzędzi 
Unior zapewnia długą żywotność 
oraz wytrzymałość, które wpływają 
na bezproblemowe prowadzenie 
biznesu 

Ergonomiczny wzór narzędzi 
Unior gwarantuje mniejszy wkład 
siły podczas pracy

Funkcjonalność narzędzi 
Unior uwidocznia się poprzez 
efektywność pracy

Rozwój narzędzi wartość dodana 
zapewnia wyższą produktywność 
uzytkownika

Perfekcja narzędzi Unior objawia 
się w pełnej adaptacji do konkretnej 
pracy. Nie ma ześliźnięć czy 
uszkodzeń.

Narzędzia Unior zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane 
w utrzymaniem optymalnej 
relacji jakości i ceny, gwarantując 
użytkownikowi rentowność.

Rozwój partnerstwa rozwiąuje 
specy�czne problemy poprzez rozwój 
dedykowanych narzędzi zgodnie z 
wymogami użytkownika 

Elastyczność i kontrola procesów 
Unior jest odzwierciedlona w szybkiej 
odpowiedzi dla klienta.

Z A L E T Y  D L A  P R O F E S J O N A L N YC H  U Ż Y T KO W N I KÓ W:

Optymalizacja łańcucha dostaw
Specjalne relacje dla specy�cznych 

wyzwań naszej produkcji pozwalają na 
uzyskanie najlepszych cen dla naszych 

partnerów

Stała jakość

Trzykrotnie dłuższa 
żywotnosć

Wytrzymałość
Dożywotnia gwarancja



Kamienie milowe � rmy 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 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 
� rma była znana przez długi czas.

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.



2017

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 � rmy, zapewniając tym samym powodzenie w 
działaniu.

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.

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

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.



Wózki narzędziowe EUROVISION są dostępne w następujących kolorach:

niebieski

korpus

uchwyt
akcesoria (koszyk, uchwyt na butelki)

ścianka 
narzędziowa

szu� ady
listwy szu� ad

Jedyny wózek narzędziowy Unior, który jest specjalnie przeznaczony dla prywatnych klientów.
Kombinacje kolorów sa dostępne dla:

pomarańczowy czerwony zielony czarny biały szary antracyt szary

Zalety
• Zaprojektuj wózek aby pasował do wystroju Twojego warsztatu
• Jeśli wybierzesz specjalny kolor dla każdej szu� ady, zwasze będziesz wiedzieć co dokładnie jest w jej wnętrzu
• Dodatkowa motywacja dla pracowników



Wkładka narzędziowa SOS

Unior oferuje Wam rozwiązania bezpiecznego używania narzędzi podczas pracy na 
wysokości jak również rozwiązania z technologią RIFD, gdzie kontrola i śledzenie 
narzędzia mają ogromne znaczenie.

• Możemy wyprodukować wkładki piankowe SOS zgodnie z Twoimi 
potrzebami i życzeniami

• Przekaż nam swoje życzenia a my przygotujemy dla Ciebie ofertę
• Wkładki sa dostępne w grubościach 2, 3 i 4 cm
• W kombinacji kolorów niebieskiego i czarnego
• Już nigdy bałagan nie zagości w Twoim wózku narzędziowym
• Szu� ady zawierają jedynie potrzebne narzędzia.
• 100% przejrzystości
• Natychmiast zauważysz, że czegoś brakuje.
• Wysoka jakość gwarantuje długi czas użytkowania
• Dla bardzo wymagających prac
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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 

L

619250 235 301  4B 

Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych
• materiał: stal chromo- wanadowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie 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.

Szczypce do zacisków sprężynowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• obrotowa końcówka wykonana ze specjalnej stali węglowej
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 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 zacisków sprężynowych 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.



Dlaczego potrzebne są nam 
specjalne szczypce do opasek i 

różnego rodzaju obejm?

Bez specjalnych szczypiec często 
założenie opaski, obejmy czy też innego 
połączenia jest nie możliwe. Używając 

nie właściwego narzędzia możemy 
popsuć obejmę lub nawet zniszczyć całe 

połączenie.

Istnieje wiele różnorodnych 
kształtów i sposobów połączeń 

wobec czego wymagają one 
specjalnie zaprojektowanych 

narzędzi aby je prawidłowo otwierać 
lub zamykać. Rozwój połączeń idzie 
w parze z rozwojem narzędzi: kiedy 

powstają nowe opaski niemal od 
razu powstaje nowe narzędzie .

Istnieje wiele różnorodnych typów szczypiec do opasek, 
ponieważ opaski są bardzo zróżnicowane. Bez odpowiednich 

szczypiec nie mogą być one prawidłowo otwierane lub 
zamykane. Niejednokrotnie mechanicy używają innych narzędzi, 

ale wtedy jest duża szansa na uszkodzenie opaski. Jeśli ta 
procedura jest jednak skuteczna, szybkie spojrzenie na opaskę 
może wykazać, że mechanik stosował rozwiązanie awaryjne.

Proste cybanty, które mogły być zaciskane przez wkręcanie 
śruby prawie wyszły już z użycia. W ich miejsce używane są 
różnorodne opaski, po pierwsze opaski sprężynowe. Użycie opasek 
sprężynowych jest łatwe a ich otwieranie i zamykanie jest szybkie. 
Opaski sprężynowe są używane do przewodów w układach 
chłodzenia, układzie dolotowym na przewodach paliwowych 
itd. Opaski posiadają sprężyny, które są wystarczająco mocne aby 
zacisnąć przewód na króćcu i nie pozwolić mu się zsunąć. Są one 
jednocześnie tak zaprojektowane aby nie uszkodzić zaciskanego 
przewodu. Ponieważ sprężyna opaski jest dość mocna, może być 
otwarta jedynie specjalnym narzędziem - szczypcami do opasek 
sprężynowych. Na każdej szczęce, szczypce posiadają różne 
końcówki, które powinny być wprowadzone do ucha opaski. Kiedy 
naciskamy szczypce, sprężyna otwiera się i pozwala zsunąć przewód 
z króćca. Ponieważ sprężyna jest dość twarda użycie innych narzędzi 
może być bardzo trudne a nawet niemożliwe jeśli ilość miejsca jest 
niewystarczająca.

Bardzo często ilość miejsca jest tak mała, że nawet tradycyjne 
szczypce do połączeń sprężynowych nie mogą być użyte. Wtedy z 
pomocą przychodzą tak zwane szczypce automatyczne do połączeń 
sprężynowych, posiadające specjalny uchwyt i długi na 600 mm 
chwytak pozwalający na pracę w najbardziej niedostępnych 
miejscach. Specjalny chwytak pozwala na pracę z opaskami o 
różnych rozmiarach (od 18 do 54 mm) Szczypce posiadają blokadę 
umożliwiającą ich zaciśniecie (w 8 pozycjach) aby łatwiej zdjąć 
opaskę.

Manszety przegubów homokinetycznych (jak również niektóre 
przewody sprzęgieł) posiadają specjalne jednorazowe opaski zwane 
Oetiker. Opaski posiadają specjalne kołki i nasadki (istnieje kilka 

średnic odpowiednich do rozmiaru manszety) w które wchodzą te 
kołki. Szczypce ściskają manszetę aby nie mogła się ona ponownie 
otworzyć, jeśli trzeba ją zdjąć przeważnie musi być przecięta. Wobec 
tego szczypce posiadają specjalne uchwyty po obu stronach szczęk 
a pomiędzy nimi wkładkę mimośrodową która dociska ucho opaski 
w taki sposób aby nie mogła się ona otworzyć. Ważne aby szczypce 
do opasek Oetiker były wystarczająco długie co pozwoli na prace 
w trudno dostępnych miejscach jak również odpowiednio silne 
zaciśnięcie opaski przy małym nakładzie siły.

W miejscach połączeń plastikowych przewodów i króćców używane 
są specjalne opaski, które nie zgniotą delikatnych, plastikowych 
części. Są to tak zwane opaski “click” z uwagi na charakterystyczne 
kliknięcie podczas ich zamykania. Opaski są odpowiednio elastyczne 
tak aby można je było zacisnąć jedynie do usłyszenia dźwięku 
kliknięcia. Wtedy mamy pewność, że rurka lub króciec nie zostały 
zniszczone. Opaski click mogą być zdejmowane lub montowane 
dowolnie, jednak wymaga to zastosowania specjalnych szczypiec.

W silnikach benzynowych oraz diesla używanych jest wiele rodzajów 
połączeń w układzie paliwowym, a z uwagi na bezpieczeństwo 
niemal wszystkie są wykonane z materiałów plastycznych, tak 
więc wymagają specjalnych szczypiec. Połączenia są wykonane z 
plastiku aby zapobiegać iskrzeniu podczas montażu i wyeliminować 
możliwość zapłonu paliwa. Przewody paliwowe mają z reguły 
średnicę od 10 do 12 mm. Połączenia muszą być odpinane w taki 
sposób aby nie dochodziło do ich zgniecenia. Szczęki szczypiec 
posiadają dwa bolce, które w odpowiedni sposób ściskają połączenie 
tak aby przewód mógł być zdjęty. Szczypce mają odpowiedni rozmiar 
i są regulowane co pozwala na łatwą pracę.

MYŚL, NIE NISZCZ
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Opaski sprężynowe mają dość twarde sprężyny, 
które mogą być łatwo otwarte wyłącznie przy użyciu 

specjalnych szczypiec.

Szczypce posiadają blokadę, która trzyma sprężynę 
aby można było w łatwy sposób zdemontować 

opaskę.

Automatyczne szczypce do zacisków sprężynowych 
mogą być używane w najbardziej niedostępnych 

miejscach.

UŻYTE NARZĘDZIA:

Szczypce do zacisków sprężynowych - 2077/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• obrotowa końcówka wykonana ze specjalnej stali węglowej
• pasuje do najbardziej standardowych zacisków
• mechanizm blokujący
• wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem 

EN12540
• końcówki czernione
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

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

• materiał: specjalna stal narzędziowa
• Do zacisków na wężach chłodniczych, nagrzewnic, paliwowych lub 

spryskiwaczy samochodowych
• blokada pozycji ułatwia szybką zmianę zacisków na wężach
• wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem 

EN12540
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Szczypce do opasek OETIKER® - 2078/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do montażu i demontażu opasek OETIKER na osłonach półosi i 

przegubów
• dokładne odkształcenie ucha osłon półosi i przegubów
• dłuższe, do łatwiejszego odkształcania ucha osłon półosi i przegubów
• do większości samochodów osobowych
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

szczypce do opasek CLIC® - 2080/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do demontażu i zakładania opasek sprężynowych CLIC
• wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem 

EN12540
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Szczypce do szybkozłączy przewodów paliwowych. - 2079/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do odłączania przewodów paliwowych
• sprężyna do samoczynnego otwarcia
• wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem 

EN12540
• końcówki czernione
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Szczypce do opasek i obejm

Zaciski łączące OETIKER mogą być 
montowane tylko ze specjalnymi 

szczypcami.

Szczypcami do połączeń 
paliwowych uwalniamy spinkę i 

przewód może być odłączony.

Za pomocą szczypiec, możliwe jest 
otwarcie zacisków wielokrotnego 

użytku bez ich uszkadzania.

Kiedy usłyszymy charakterystyczne 
kliknięcie, mamy pewność że 

zacisk jest zapięty prawidłowo.

Szczypce deformują ucho opaski 
i nie może być ona ponownie 

otwarta.

Do łączenia przewodów 
paliwowych używane są elementy 
wykonane z plastiku, zapobiega to 

iskrzeniu.
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Szczypce do opasek OETIKER®
• materiał: specjalna 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 opasek 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

Szczypce do szybkozłączy przewodów paliwowych.
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 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...

szczypce do opasek CLIC®
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 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 opasek 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.

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

Zapasowy łańcuch do obcinaka 2082
• materiał: stal stopowa
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A B H L1 kg

619742 240 110 45 650 3.5 360  1E 

D H kg

619728 150 40 3 387  1F 

L L1 kg

619741 170 660 0.5 55  1F 

L D

619883 510 15 150  4A 

kg L D

619929 1 500 15 127  4B 

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.

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

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.

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

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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Regulowany klucz do filtrów oleju
• ramiona chwytające wykonano z węglowej stali narzędziowej
• do montażu i demontażu filtrów olejowych
• umożliwia demontaż wszystkich typów filtrów oleju o średnicy od 60 do 120 mm

Zalety:

• ramiona chwytające filtr są żebrowane co zapewnia lepsze trzymanie filtra

Jak użyć przyrząd :

• Narzędzie zalecane jest do warsztatów samochodowych wymieniających różne 
typy filtrów w różnych samochodach - pasuje do większości filtrów olejowych. 
Podczas pracy narzędzie dostosowuje się i zaciska na filtrze. Może być stosowane 
do filtrów o średnicy od 60 do 120mm. Zważając na z reguły niewielka ilość 
miejsca wokół filtra narzędzie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby 
zajmować jak najmniej przestrzeni. Elementy chwytające filtr są żebrowane 
aby zapewnić lepsze dopasowanie i uchwyt gładkich filtrów, których wymiana 
może być trudna z użyciem konwencjonalnych metod. Narzędzie pracuje w 
obu kierunkach dzięki czemu przy jego użyciu można zarówno odkręcać jak i 
dokręcać filtry.

Ważne !

• stosowany z nasadką 3/8" i odpowiednią przedłużką

Klucz do zbiornika
• materiał: ramiona wykonane ze stali węglowej
• do usuwania plastikowych nakrętek wlewu paliwa
• do przykręcania i odkręcania

Zalety:

• szybkie chwytanie korka pokrywy zbiornika paliwa

Jak użyć przyrząd :

• Narzędzie jest wyposażone w trzy zdejmowalne haki umożliwiające pewny uchwyt 
korka zbiornika paliwa i uniemożliwia jego ruch. Ponieważ dostęp do korka jest z 
reguły utrudniony podczas wymiany narzędzie zostało tak zaprojektowane aby 
potrzebowało jak najmniej miejsca. Wytstarczy założyć narzędzie na korek i obracać w 
odpowiednim kierunku. Klucz samoczynnie dostosowuje się do wielkości korka przez 
co jego wymiana jest bardzo szybka i prosta. Narzędzie zapewnia bezpieczną pracę i 
długą żywotność.

Ważne !

• używaj z nasadką lub kluczem o rozmiarze 22

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

7 diod LED ( 6 bocznych i 1 czołowa ) Trzy magnesy

Proste regulowanie kąta świecenia od 0 
do 180 stopni
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 1977/6 (27 x 6, 32 x 6, 36 x 6, 66 x 6, 65 x 14, 74 x 15, 75 - 77 x 15, 76 x 12, 76 x 14, 
86 x 16, 86 x 18, 96 x 18)

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 

619260 74 15 81 36 146  1E 

619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165  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 

Zestaw kluczy nasadowych do filtrów oleju w plastikowej 
walizce.

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.

6 kątny

12 kątny

14 kątny

15 kątny

16 kątny

18 kątny

Ilość boków Zmierz zewnętrzną średnicę � ltra, 
który chcesz odkręcić/dokręcić

płaski płaski

płaski

żebra

żebra
żebra

żebra

płaski

płaski

płaski

płaskipłaski

żebra

płaski
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L L1

620234 230 600 415  1G 

L1 L2 D

605112 8 x 10 203 169 10 305  4A 

L

601024 220 60 140 225  1E 

602841 62  1E 

L

601025 220 60 140 330  1E 

L

620938 500 150  1E 

621403 315  1G 

Automatyczne szczypce do zacisków 
przewodów systemów chłodzenia.
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• obrotowa końcówka wykonana ze specjalnej stali 

węglowej
• wykończenie powierzchni: chromowanie 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.

Klucz trzpieniowy do korków spustu 
oleju
• materiał: stal chromo- wanadowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne 

z EN12540

Klucz taśmowy do filtrów
• materiał: stal chromo- wanadowa
• Pas wykonany z gumowanego materiały
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i 

odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie 

zgodne z EN12540

Pas do 205/2
• Pas wykonany z gumowanego materiały

Klucz łańcuchowy do filtrów
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i 

odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 

EN12540

Łańcuch zapasowy do 206/2

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



1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

21

C

A1 A2 B H

619206 80 74 58 70 1573  1E 

A B H

619207 102 72 62 1444  1E 

D B H

619208 54 44 425 759  1E 

L A B H

619209 250 110 48 51.5 382  1E 

D1 D2 H

619210 56 56 58 756  1E 

A1 B1 A2 B2 H

619211 90 70 39.9 38.2 125 1434  1E 

L B C H

619212 250 29.5 4 99 589  1E 

A B H

619213 171 58.5 401 1747  1E 

A B H

619214 179 59 510 2408  1E 

L B H

619215 266 51 68.5 839  1E 

A B H

619216 109 59 17 634  1E 

Kowadełko zakrzywione
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko z płaskim zakończeniem
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Lekka łyżka
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko dwustronne okrągłe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko z dużą stopką
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Płaska łyżka
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Łyżka dwustronna
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Łyżka dwustronna
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Płaska łyżka
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko kątowe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk



1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

22

C

A B H

619217 118 55 24 950  1E 

A B H

619218 122 59.5 30 1378  1E 

A1 A2 B2 H

619219 86 61 61.5 74.5 1162  1E 

A B1 B2 H

619220 76 73 48 66 1230  1E 

A B H

619221 133 58.5 45 1175  1E 

A B H

619222 79 30 61 899  1E 

A B H

619223 121 58.5 29 1329  1E 

A B H

619224 122 59.5 25.5 1289  1E 

L B H

619225 236 49 70 1223  1E 

L A D H

619228 325 27 29.6 106 395  1C 

L A B D H

619229 325 8 19.6 40 140 445  1C 

Cienkie kowadełko wypukłe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko perforowane
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko dwustronne
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko wielozadaniowe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko łukowe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko wypukłe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko hacelowe
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Kowadełko z rowkiem
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Łyżka
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk

Młotek blacharski
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego

Młotek z zakrzywionym końcem 
szpiczastym
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm



1932

1933

1934

1935 1936

               

1900 1901

23

C

L A D H

619230 325 38 40 100 445  1C 

L A B D H

619231 325 8 19.6 40 140 420  1C 

L D1 D2 H

619232 325 40 12 138 406  1C 

L D1 D2 H

619233 326 40 32 155 475  1C 

L A D H

619234 325 38 x 38 40 100 465  1C 

619226 6 7200  1F 

 1923 (86), 1925 (133), 1927 (121), 1929 (236), 
1934 (325), 1936 (325)

619227 7 7270  1F 

 1932 (325), 1934 (325), 1936 (325), 1924 (76), 
1925 (133), 1926 (79), 1927 (121)

Standardowy młotek blacharski
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm, 

kwadratowa 38mm

Młotek z prostym końcem 
szpiczastym
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm

Młotek z prostym końcem 
szpiczastym
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm

Młotek z podwójnym końcem, 
okrągłym
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm i 32 

mm

Młotek z okrągłym i 
kwadratowym końcem
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• polerowanie: wysoki połysk
• rączka: ośmiokątna z drewna orzechowego
• powierzchnia uderzeniowa okrągła: 40mm, 

kwadratowa 38mm
• powierzchnia kwadratowa ząbkowana

Zestaw narzędzi do naprawy 
karoserii

Zestaw narzędzi do naprawy 
karoserii



1940/2BI 1940.1/2BI 1940.2/2BI

1941/2

1942/2

24

C

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 

L B1 B2 A

619269 230 5 10 2.5 109  4B 

L D

619270 32 18 252  1G 

L D

619271 103 22 - 25 288  1G 

Ściągacz szpilek i kołków
• materiał: specjalna 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: specjalna 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.

Ściągacz szpilek i kołków
• materiał: specjalna 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.

Ściągacz ramienia przedniej wycieraczki
• materiał: obudowa i wrzeciono wykonane z węglowej stali narzędziowej
• do zdejmowania ramienia wycieraczki przedniej szyby
• do pawie wszystkich typów przednich wycieraczek

Zalety:

• ochrania plastik na obudowie ramienia wycieraczki

Jak użyć przyrząd :

• Narzędzie do demontażu ramion wycieraczek przedniej szyby dzięki solidnej 
konstrukcji umożliwia stosowanie większej siły podczas demontażu przednich 
wycieraczkę, które maja w zwyczaju "przyklejać" się do wałka, jak również 
zapewnia długa żywotność narzędzia. Stosowane jest do demontażu wycieraczek, 
które wystają ponad poziom karoserii samochodu. Zapewnia ono szybką i 
efektywną pracę.

• do pracy potrzebuje klucza 17

Ściągacz ramienia tylnej wycieraczki
• materiał: szczęki wykonane ze stali chromo-wanadowej
• do zdejmowania ramienia wycieraczki tylnej szyby
• wyposażony w trzpień

Zalety:

• specjalny adapter chroniący wężyk spryskiwacza

Jak użyć przyrząd :

• Narzędzie do demontażu wycieraczek tylnej szyby zostało zaprojektowane 
i wykonane tak, aby umożliwić maksymalnie prosty demontaż tylnych 
wycieraczek. Wyposażone w adapter, który podczas pracy zapobiega przed 
uszkodzeniem wężyka wbudowanego w wycieraczkę spryskiwacza. Wyposażony 
w trzpień, co umożliwia szybsze kręcenie a w razie konieczności użycia większej 
siły należy zastosować klucz 13 mm. Konstrukcja narzędzia zapewnia jego długą 
żywotność.

• używaj z kluczem o rozmiarze 13



1943/2BI

1943.3/2 1943.2/2 1943.1SQ 1943.1R

1944/6

25

C

L1 L2

619272 354 78 330  1G 

L1

621406 354 195  4B 

L2

621405 78 95  1E 

L (m)

619611 22 101  1E 

L (m)

619612 22 98  1E 

619740 925  1F 

Zestaw do wycinania szyb
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do demontażu przedniej i tylnej szyby

Zalety:

• ekstra długa końcówka zapewnia lepszą 
dostępność przy demontażu szyby

Jak użyć przyrząd :

• Zestaw narzędzi do demontażu wklejanych 
przednich szyb z użyciem drutu. Stosując 
dłuższe narzędzie robisz szczelinę pomiędzy 
nadwoziem i szybą, przez którą przewlekasz 
drut który przymocowujesz do drugiej części 
narzędzia. Używając rączki w kształcie litery 
T przeciągasz drut wzdłuż ramy przedniej 
szyby przez co oddzielasz ją od nadwozia. 
Narzędzie zostało zrobiona tak, aby zapewnić 
szybką i bezpieczna pracę a jego kształt 
gwarantuje że praca z nim nie wymaga 
zbędnego nakładu energii.

Długi nóż z uchwytem BI do 
1943/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do demontażu przedniej i tylnej szyby

Zalety:

• ekstra długa końcówka zapewnia 
lepszą dostępność przy demontażu 
szyby

Krótki nóż z uchwytem do 
1943/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do demontażu przedniej i tylnej szyby

Kwadratowy drut do 
zestawu do demontażu 
przedniej szyby

Okrągły drut do zestawu 
do demontażu przedniej 
szyby

Chwytak do szyb z podwójną przyssawką
• wytrzymała plastikowa obudowa
• do transportu oraz ustawiania szyb podczas ich montażu i demontażu

Zalety:

• maksymalny udźwig: 75 kg
• dwie silne przyssawki dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
• przyssawki mogą być dostosowane do chwytania powierzchni zakrzywionych oraz płaskich

Jak użyć przyrząd :

• Narzędzie jest przydatne przy przenoszeniu i wymianach szyb samochodowych (które należy 
wyjąć przed wymianą). Obsługa chwytaka ogranicza się do umieszczenia przyssawek na szybie a 
następnie odessania powietrza przy użyciu rączek. Przyssawki bezpiecznie złapią szybę, która ma 
być usunięta lub wymieniona.

• 1. Umieść narzędzie na szybie.
• 2. Przy użyciu rączek odpompuj powietrze z pomiędzy przyssawek a szyby.
• 3. Po odpompowaniu powietrza szyba może zostać bezpiecznie wyjęta lub wymieniona.



2026/2

2026.1/4

2026.3/2

1945 1945.1

1946

1946.1
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m
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C

D L

619273 5 - 60 229 2160  1G 

619274 12 - 75 234 2930  1G 

619275 22 - 115 325 7180  1G 

M L S

623948 5 - 60 Tr 14 x 2 173 17 240  1V 

623949 12 - 75 Tr 16 x 2 177 19 312  1V 

623950 22 - 115 Tr 20 x 2 294 22 770  1V 

623951 5 - 60 505  1V 

623952 12 - 75 971  1V 

623953 22 - 115 2405  1V 

L B a x b

620240 165 70 60.8 x 18.9 37  1E 

621042 33  1E 

L

621477 350 770  1F 

L B

621478 350 35 274  1E 

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.

Wrzeciono do 2026/2
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : czerniona

Nasadka do 2026

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

Uchwyt pilnika
• dostarczany bez pilnika, który jest dostępny jako część zamienna ( art. 1946.1 )

Zapasowe ostrze do 1946



Czy części maszyn mogą być 
demontowane w jakiś inny sposób niż 

użycie specjalnych narzędzi.

W nagłych przypadkach mogą być 
demontowane przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi, jednakże to może je uszkodzić lub 
odkształcić części lub ściągacz. Używając 

rozdzielacza do łożysk zadanie będzie 
wykonane szybko i co najważniejsze , 

bezpiecznie.

Części maszyn zamocowane na wałkach 
muszą być zdemontowane jeśli chcesz 

je wymienić lub dokonać naprawy . 
Rozmontowanie dwóch części maszyny 

może być czasem dość trudnym 
zadaniem. W takich przypadkach, 

które nie są rzadkością w warsztatach 
samochodowych, jest zalecane aby 

używać specjalnego narzędzia zwanego 
rozdzielaczem łożysk. Ze specjalnym narzędziem, rozdzielaczem łożysk możesz 

bezpiecznie demontować różne części maszyn bez ich 
uszkodzenia.

UŻYTE NARZĘDZIA:

Rozdzielacz do łożysk - 2026/2
• Rozdzielacz do łożysk jest przeznaczony do efektywnego 

rozmontowywania różnego typu części maszyn 
zamontowanych na wałach.

• Rozdzielacz łożysk składa się z jarzma, wrzeciona, dwóch 
ramion i osobnego uchwytu mocującego, które razem 
pozwalają na rozdzielenie łożysk.

• Nasz produkt posiada trzy zakresy ściągacza, 
umożliwiającego demontaż elementów z wałów o 
średnicy od 5 do 115 mm

• Wykonany jest w wysokiej jakości stali.
• Wykończenie powierzchni śruby : czerniona, pozostałe 

części chromowane powierzchniowo.

RAMIONA ŚCIĄGACZA I 
ŚRUBA ROBOCZA.

Połączenia pomiędzy dwoma częściami maszyny są często bardzo 
silne. Połączenie może być dodatkowo skorodowane, części mogły 
się “zapiec” mogło dojść do jakiś uszkodzeń mechanicznych itp. 
Aby rozmontować takie części najlepiej jest użyć specjalnego 
narzędzia, które musi być odpowiednio wytrzymałe, wykonane 
z jakościowego materiału i powinno być odporne na dużą siłę 
wymaganą przy jego użyciu. Takie narzędzie powinno również 
mieć odpowiednią konstrukcję, umożliwiająca jego zastosowanie 
do demontażu części o różnych rozmiarach.

Dwie osobne części maszyny są zdemontowane z użyciem 
separatora łożysk. Najpierw należy zainstalować szczęki 
rozdzielacza na części maszyny, którą chcesz zdemontować. 
Składają się one z dwóch połówek połączonych dwoma śrubami. 
Śruby są potrzebne do zaciśnięcia szczęk na demontowanej części. 
Dokręć nakrętki na obu śrubach i zamontuj jarzmo na ramieniu. 
Połącz ramiona, które mogą być przedłużone, do jarzma przy użyciu 
dostarczonych nakrętek. Dokręcaj śrubę w jarzmie aż dosięgnie 
ona do wałka z którego chcesz zdemontować części. Obracaj śrubą 
przy użyciu odpowiedniego klucza, aż do momentu gdy pożądana 
część zostanie zdemontowana. Zdarza się że potrzebne jest użycie 
znacznej siły do rozłączenia elementów.

Podczas używania separatora łożysk nie zniszczysz wałka lub 
demontowanych części, a co najważniejsze mechanik się nie 
pokaleczy.

Po rozmontowaniu separatora nie zajmuje on 
wiele miejsca.
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Najpierw weź szczęki.

Dołącz jarzmo do ramion przy 
pomocy nakrętek. Załóż jarzmo 

wraz ze śrubą roboczą na ramiona. 
Dokładnie sprawdź poprawność 

montażu.

Połącz obie części szczęk przy 
użyciu śrub.

Dopasuj rozmiar szczęk do 
rozmiaru demontowanej części.

Kręć śrubą roboczą używając 
odpowiedniego klucza, do 

momentu aż połączenie części 
zostanie zluzowane.

Zainstaluj ramiona na szczękach.
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Ściągacz do przegubów kulowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• zakres szczęk : 23 mm
• maksymalna wysokość: 53mm
• do demontażu przegubów z drążków kierowniczych i zawieszenia

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

Wrzeciono do 2038
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : czerniona

Szczęki do 2038

Ściągacz przegubów homokinetycznych.

Jak użyć przyrząd :

• Ściągacz jest przeznaczony do demontażu lub naprawy przegubów 
homokinetycznych różnych rozmiarów. Przed demontażem przegubu 
sprawdź czy może on być demontowany. Po pierwsze, zdejmij górny, 
nastawny uchwyt i przełóż przegub poprzez pierścień i montując górny 
uchwyt umocuj przegub w ściągaczu. Przegub homokinetyczny posiada 
nakrętkę, której użyjemy przy demontażu lub montażu przegubu. Przed 
wkręceniem nakrętki zdejmij zacisk trzymający górną i dolną część przegubu. 
Przez zamienne naciskanie przycisków, ustalimy odpowiednią długość dla 
montowanego przegubu. Zalety : Ściągacz może być użyty w samochodzie, 
nie uszkadza przegubu, oszczędza czas przy demontażu.
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Ściągacz piast i bębnów hamulcowych
• materiał: haki wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
• narzędzie wyposażone w pięć haków
• do zdejmowania piast o średnicy do 250 mm;
• Narzędzie jest przeznaczone do demontażu różnego typu piast. Zostało 

zaprojektowane tak, aby jego użycie było proste i wszechstronne. Dzięki 
dołączanym hakom, piasta może być ściągana przy użyciu trzech, czterech 
lub nawet pięciu haków w zależności od typu piasty. Ze względu na swoją 
uniwersalność narzędzie może być stosowane do większości typów piast 
o średnicy do 250 mm. Narzędzie składa się z trzpienia, pięciu haków oraz 
wygiętego, kutego uchwytu. Uchwyt dzięki swojemu wcięciu zabezpiecza 
przed ślizganiem się haków podczas montażu czy demontażu piasty. Mocna 
konstrukcja zapewnia bezpieczne i długotrwałe użytkowanie przy dużych 
obciążeniach. NIE zaleca się używania ściągacza z kluczami pneumatycznymi!

Jak użyć przyrząd :

• 1. Zainstaluj ściągacz używając odpowiednią - wymaganą ilość haków
• 2. Załóż haki na piastę
• 3. Obracaj wrzeciono tak aby zacząć ciągnąć piastę

Szczypce do wyważarki kół samochodowych
• materiał: stal chromo- wanadowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540
• rękojeść powleczona plastikiem

Nasadka 1/2" do ściągania bębnów hamulcowych
• materiał: stal chromo- molibdenowa
• śruba wykonana ze specjalnej węglowej stali narzędziowej
• do zdejmowania bębnów hamulcowych
• zestaw składa się z dwóch nasadek

Jak użyć przyrząd :

• Nasadki te są zalecane do użycia przy demontażu będbnów hamulcowych, 
gdyż często nie jest to łatwe.

• Nasadki mają dwie śruby, które wkręcamy w bęben w asymetrycznej 
kolejności.

• Wkręcając powoli śruby, przy użyciu pokrętła lub klucza, bęben hamulcowy 
jest stopniowo ściągany.

• Po zdemontowaniu bębna, wykręcamy z niego śruby.

Profesjonalny ściągacz do przegubów kulowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540, śruba czerniona
• do samochodów osobowych



Jest wiele różnorodnych narzędzi 
do naprawy hamulców bębnowych. 
Ale czy na pewno potrzebujemy ich 

wszystkich do tej pracy?

Piasty nie mogą być bezpiecznie 
zdemontowane bez specjalnego 

narzędzia. Różne podejścia z łyżkami do 
opon lub innymi przecinakami zwykle 

źle się kończą

Demontaż bębnów hamulcowych lub piast 
jest specjalnym zadaniem dla warsztatów 

samochodowych. Powinno być ono wykonane 
z użyciem specjalnych narzędzi i przez 

wykwalifikowanego mechanika. Bębny 
hamulcowe były montowane głównie w starszych 

samochodach przy kołach tylnej osi i w tych 
pojazdach bębny i cały mechanizm powinien być 
regularnie czyszczony i przeglądany conajmniej 

raz do roku. Hamulce bębnowe z uwagi na swoją 
konstrukcję są znacznie bardziej wrażliwe na 
warunki zewnętrzne niż hamulce tarczowe.

Szczęki hamulcowe są wyposażone w twarde sprężyny, 
które należy wypiąć przez demontażem szczęk. Niemal 

zawsze jest bardzo mało miejsca aby dostać się do 
sprężyny. Specjalny hak w jednej ze szczęk szczypiec 

zaczepia się o koniec sprężyny gdy druga szczęka oparta 
jest o szczękę rozciągając sprężynę i umożliwiając jej 

zdjęcie.

DEMONTAŻ PIASTY I 
BĘBNA HAMULCOWEGO

Jest rzeczą oczywistą, że najpierw należy zdjąć koło. Kiedy to zrobimy 
bęben hamulcowy i piasta są widoczne. Piasta może mieć 3, 4 lub 5 
otworów do wkręcenia śrub mocujących koło lub taką samą ilość szpilek 
na które wkręcane są nakrętki mocujące koło. Demontaż bębna nie jest 
zbyt trudną czynnością, jednak mogą zdarzyć się problemy głównie z 
uwagi na korozję. Korozja głównie utrudnia odłączenie bębna od piasty, 
gdyż zachodzi właśnie na połączeniu tych dwóch elementów. W takim 
przypadku pomoże użycie drucianej szczotki. Powinna być bardzo wąska 
aby umożliwić dostęp do wszystkich miejsc. Większość rdzy zbiera się 
wokół szpilek i na połączeniu z bębnem. To można oczyścić jedynie 
używając specjalnej szczotki.

Szczotka będzie również przydatna przy czyszczeniu hamulców 
tarczowych, stosowanych głównie na przedniej osi. Wraz ze zużyciem 
tarczy i klocków spora część wytartego materiału osadza się wewnątrz 
zacisku lub na powierzchni tarczy na jej styku z piastą.

Kiedy już bęben i zewnętrzne elementy zostaną oczyszczone, możemy 
rozpocząć demontaż bębna hamulcowego. Aby umożliwić to zadanie, 
niektóre bębny są wyposażone w otwory do wkręcenia specjalnych 
nasadek z długim gwintem. Nasadki te powinny być wkręcone w te 
otwory, zwykle wymaga to użycia klucza płaskiego lub nasadowego. 
Używając klucza obie nasadki powinny być wkręcane symetrycznie aby 
równo odsunęły bęben z piasty. Kiedy bęben zostanie zdemontowany 
możemy przystąpić do naprawy układu, oczyszczenia jego 
poszczególnych elementów dokonania koniecznych regulacji.

Do demontażu szczęk hamulcowych znów trzeba użyć specjalnego 
narzędzia. Szczęki hamulcowe posiadają dość mocną sprężynę, która 
musi być wypięta aby umożliwić ich demontaż. Mechanicy używają 
różnych pomocnych narzędzi ale nie uzyskują dobrych wyników. W 
niektórych modelach samochodów jest tak mało miejsca wokół sprężyny, 
że bez odpowiednio wyprofilowanych szczypiec jest to praktycznie nie 

możliwe. Szczypce posiadają specjalną stopkę, która może być oparta o 
szczękę hamulca. Stopka posiada rowkowana powierzchnię co zapobiega 
jej zsunięciu się z okładziny kiedy ściskamy szczypce aby zdjąć sprężynę.

Jest bardzo mało miejsca w punkcie zamocowania linki hamulcowej 
hamulca ręcznego. Dodatkowo linka nie jest łatwa do wymiany. Można 
jednak użyć szczypiec do hamulca ręcznego, które pomogą szybko 
naciągnąć linkę lub ją zdemontować.

Demontaż piasty to dość szczególne zadanie. Piasty zdejmujemy celem 
dokonania wielu napraw. Ta praca powinna być wykonana jedynie z 
użyciem przewidzianych do tego celu narzędzi, w przeciwnym razie 
być może uda się zdemontować piastę , ale prawie na pewno uda sie, 
również uszkodzić piastę, bęben lub inne podzespoły. Wiele lat temu, 
kiedy na rynku nie były jeszcze dostępne odpowiednie ściągacze do piast 
i bębnów, mechanicy wytwarzali je we własnym zakresie.

Ściągacz piast i bębnów Unior posiada specjalną strukturę. Składa się z 
mocnego, odkuwanego korpusu posiadającego dwie funkcje. Musi być 
wyposażony w ramiona z odpowiednimi gniazdami. Ilość ramion (3, 4, 
5) jest zależna od ilości szpilek mocujących koło i określa jednocześnie 
sposób mocowania ściągacza. Ramiona powinny być zamocowane 
na szpilkach z użyciem oryginalnych nakrętek mocujących koło, w 
taki sposób aby ściągacz był pewnie osadzony. Kiedy ramiona są już 
dokręcone można dokręcić śrubę i rozpocząć ściąganie bębna. To zadanie 
dość mocno obciąża ściągacz jednak jest on wystarczająco wytrzymały. 
Jednak powinniśmy obchodzić się z nim należycie i nie używać kluczy 
pneumatycznych do dokręcania śruby roboczej.
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UŻYTE NARZĘDZIA:

Ściągacz piast i bębnów hamulcowych - 2027/2
• materiał: haki wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
• narzędzie wyposażone w pięć haków 
• do zdejmowania piast o średnicy do 250 mm;

Nasadka 1/2” do ściągania bębnów hamulcowych - 
2029/2

• materiał: stal chromo- molibdenowa
• śruba wykonana ze specjalnej węglowej stali narzędziowej
• do zdejmowania bębnów hamulcowych

Szczypce do linki hamulca ręcznego - 2030/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do wymiany linki hamulca ręcznego
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Szczotka do czyszczenia zacisków hamulcowych - 2035
• do czyszczenia zacisków hamulcowych przed instalacją 

nowych klocków czy innych części układu hamulcowego
• bardzo wąska konstrukcja do łatwiejszego czyszczenia 

trudno dostępnych miejsc

Szczypce do sprężyn hamulców bębnowych - 2037/2BI
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kuty matrycowo, całkowicie hartowany i odpuszczany

Jeśli chcesz wymienić okładziny 
lub bęben hamulcowy, musisz go 

zdemontować.

Wkręć dwie nasadki w specjalne 
otwory w bębnie hamulcowym.

Usuń narzędzie i zamontuj zacisk 
w jarzmie.

Demontaż piasty jest niemal nie 
możliwy bez dedykowanych narzędzi. 
Kilka dekad temu, kiedy na rynku nie 
było odpowiednich narzędzi, sprytni 
mechanicy wymyślali i produkowali 

ściągacze samodzielnie.

Zamocuj ramiona ściągacza przy 
użyciu nakrętek lub śrub.

Bębny hamulcowe gromadzą 
zanieczyszczenia i rdzę, które 

muszą być usunięte.

Wkręć dwie nasadki w specjalne 
otwory w bębnie hamulcowym.

Każdy bęben posiada zwykle dwa 
otwory do wkręcenia nasadek.

Ramiona ściągacza są mocowane 
do szpilek mocujących koło.

Włóż śrubę roboczą i dokręć ją 
kluczem do momentu aż bęben 

zostanie zdjęty.
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Szczypce do linki hamulca ręcznego
• materiał: specjalna 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.

Szczypce do sprężyn hamulców bębnowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
• olejowo utwardzane szczęki, fosforyzowanie powierzchniowe wykończenie 

powierzchni: chromowane

Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• główny zestaw adapterów do zastosowania w dużej grupie pojazdów
• stosowany z gwintem lewoskrętnym i prawoskrętnym
• 8 adapterów dostarczanych z narzędziem umożliwia cofnięcie większości 

tłoczków hamulcowych ułatwiając proces wymiany klocków hamulcowych.

Jak użyć przyrząd :

• Włóż przyrząd w zacisk a następnie spokojnymi ruchami obrotowymi wciśnij 
tłoczki hamulcowe cofając je w głąb zacisku, dzięki temu uzyskasz więcej miejsca 
co pozwoli Ci łatwiej wymienić klocki hamulcowe.

Do samochodów:

• Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, Mercedes-Benz, Opel

Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych, w plastikowej 
skrzynce.
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• stosowany z gwintem lewoskrętnym i prawoskrętnym
• we wkładce z miękkiej pianki, całość w wytrzymałej plastikowej torbie
• 8 adapterów dostarczanych z narzędziem umożliwia cofnięcie większości tłoczków 

hamulcowych ułatwiając proces wymiany klocków hamulcowych.

Jak użyć przyrząd :

• Włóż przyrząd w zacisk a następnie spokojnymi ruchami obrotowymi wciśnij tłoczki 
hamulcowe cofając je w głąb zacisku, dzięki temu uzyskasz więcej miejsca co pozwoli 
Ci łatwiej wymienić klocki hamulcowe.

Do samochodów:

• Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, Mercedes-Benz, Opel

Profesjonalny ściągacz do przegubów kulowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540, śruba czerniona
• do samochodów ciężarowych



Po co stosuje się specjalne 
narzędzie do cofania 

tłoczków?

Ponieważ tłoczki muszą 
znajdować się wewnątrz zacisku 

podczas wymiany klocków 
hamulcowych.

Jeśli tłoczek nie jest wciśnięty w zacisk, 
zamocowanie zacisku po założeniu 

nowych klocków będzie utrudnione z 
powodu zbyt małej ilości miejsca dla 
tarczy hamulcowej. Dlatego cofamy 

tłoczki do wewnątrz zacisku używając 
w tym celu odpowiedniego narzędzia.

Musimy wybrać odpowiedni adapter pasujący dokładnie 
do średnicy tłoczka.

COFANIE TŁOCZKÓW 
W ZACISKACH 
HAMULCOWYCH.

Tłoczek hamulcowy na proste zadanie: kiedy kierowca naciska pedał 
hamulca, płyn hamulcowy dociska tłoczek do klocka a ten dociskany 
jest do tarczy. Tarcie powstające pomiędzy tarczą a klockiem powoduje 
hamowanie koła. Kiedy puścimy pedał hamulca, nacisk płynu 
hamulcowego na tłoczek spada i klocek odsuwa się od tarczy na kilka 
dziesiątych milimetra.

Kiedy ta procedura jest powtarzana wielokrotnie, klocki hamulcowe oraz 
tarcze ulegają zużyciu. Istnieje kilka charakterystycznych wskaźników 
mówiących o konieczności wymiany klocków hamulcowych, a 
wyświetlacz na desce rozdzielczej często również wskazuje, że klocki 
hamulcowe są zużyte i wymagają wymiany.

Tłoczek w zacisku nieustannie adaptuje się do grubości klocków i 
tarczy hamulcowej. Podczas wyżywania się klocków i tarczy, tłoczek 
może zmienić swoje położenie o kilka centymetrów względem pozycji 
początkowej. Kiedy konieczna jest wymiana klocków (lub nawet 
wymiana tarczy) tłoczek musi być w jakiś sposób cofnięty do pozycji 
początkowej, inaczej nie będzie możliwe wsunięcie nowych klocków do 
zacisku.

Od kiedy hamulce tarczowe zaczęły wypierać układy bębnowe, 
mechanicy stosują różne metody cofania tłoczków: zwykle próbują 
wcisnąć tłoczek używając dwóch stalowych łyżek do opon, jednak nie 
jest to łatwe zadanie z uwagi na małą ilość miejsca i potrzebną dużą 
siłę aby przesunąć tłoczek będący pod naciskiem płynu hamulcowego 
stawiającego duży opór. Kiedy producenci samochodów zaczęli stosować 
hamulce tarczowe, wiele autoryzowanych serwisów było wyposażonych 
w specjalne narzędzia do cofania tłoczków, a pozostałe warsztaty 
musiały stosować różne rozwiązania zastępcze, często oparte na własnej 

konstrukcji narzędziach, które nadal były kłopotliwe w zastosowaniu do 
tłoczków o różnych średnicach.

Unior opracował narzędzie, które czyni tę pracę dość łatwą. Podczas 
wymiany klocków hamulcowych zacisk musi być najpierw zdemontowany 
z jarzma. Następnie należy wybrać pokrętło z odpowiednim kierunkiem 
gwintu (dla prawej lub lewej strony) Ponieważ tłoczki w różnych 
samochodach różnią się średnicą a dodatkowo średnica jest inna dla 
przednich i tylnych zacisków (te często połączone są z hamulcem 
ręcznym) zestaw zawiera kilka (8) różnych nasadek o rozmiarach 
pasujących do większości średnic tłoczków. Po wybraniu właściwego 
rozmiaru adaptera dokręcamy go do rękojeści, teraz będziemy mogli 
obracając pokrętłem wciskać tłoczek do wnętrza zacisku. Całe narzędzie 
wraz z adapterami znajduje się w zacisku i poprzez obracanie pokrętła 
tłoczek będzie mógł zająć właściwą pozycję początkową. Klucz płaski 
może być użyty aby ułatwić wykonanie tego zadania. Kiedy tłoczek 
będzie już na właściwym miejscu, możemy wyjąć narzędzie z zacisku. 
Teraz jest wystarczająca ilość miejsca do zamontowania nowych klocków 
hamulcowych i umieszczenia zacisku w jarzmie na tarczy hamulcowej.

Kiedy już zacisk jest zamontowany, jest bardzo ważne aby mechanik 
kilkakrotnie silnie nacisnął pedał hamulca. To spowoduje nacisk płynu 
hamulcowego na tłoczek i dosunie klocki do tarczy hamulcowej. Kiedy 
pedał hamulca będzie "twardy" oznacza to, że klocki są dociśnięte już 
do tarczy hamulcowej. Kiedy taki "twardy: pedał zostanie zwolniony, 
tłoczek i klocki odsuną się od tarczy na kilka dziesiątych części milimetra.
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Kiedy klocki są już wymienione i zacisk jest zamontowany, 
mechanik musi nacisnąć pedał hamulca kilkakrotnie aby 
upewnić się, że klocki całkowicie przylegają do tarczy. Jeśli 
ta czynność nie zostanie wykonana, hamulce mogą nie 
zadziałać przy ich pierwszym użyciu.

Przed wymianą klocków zacisk musi zostać odkręcony i 
zdemontowany.

UŻYTE NARZĘDZIA:

Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych - 2033/2 - 
2033/2

• materiał: specjalna stal narzędziowa
• główny zestaw adapterów do zastosowania w dużej grupie 

pojazdów
• stosowany z gwintem lewoskrętnym i prawoskrętnym
• we wkładce z miękkiej pianki, całość w wytrzymałej 

plastikowej torbie

Przydatne do: Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, 
Mercedes-Benz, Opel
8 adapterów dostarczanych z narzędziem umożliwia cofnięcie 
większości tłoczków hamulcowych ułatwiając proces wymiany 
klocków hamulcowych.

Przyrząd do cofania tłoczków 
hamulcowych 2033/2

Aby cofnąć tłoczek zamontuj 
narzędzie z właściwym 

kierunkiem gwintu na zacisku.

Pokręcając rękojeścią lub używając 
klucza nasadowego cofnij tłoczek 

do jego pozycji początkowej.

Usuń narzędzie i zamontuj zacisk 
w jarzmie.

Zamontuj podkładkę aby 
zwiększyć siłę docisku.

Wymień klocki hamulcowe lub 
tarczę.
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619738 325 273  4B 

619739 73  1E 
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620224 153 90 12 - 97 150 1505  1G 
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620227 244 265  4B 

L

620230 400 1885  1F 

L D1 D2 D3

621998 115 11 4,5 2 65  4A 

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.

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.

Przesuwny przyrząd ściskający do 
tłoczków hamulcowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• przyrząd jest używany do wciskania toczków 

hamulcowych przy wymianie klocków 
hamulcowych na nowe. Używany głównie 
do zacisków hamulcowych zamkniętych od 
przodu. Używany do wciskania pojedyńczych lub 
podwójnych tłoczków hamulcowych, głównie 
przednich kół. Daje możliwość szybkiego i 
łatwego wycofania tłoczków hamulcowych bez 
niebezpieczeństwa uszkodzenia tłoczków lub 
klocków.

Szczypce do sprężyn hamulcowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
• olejowo utwardzane szczęki, fosforyzowanie 

wykończenie powierzchni: chromowane
• Przyrząd jest przeznaczony do montażu i demontażu 

sprężyn klocków hamulcowych. Z uwagi na ich 
mały wymiar, łatwiej można je uchwycić używając 
szczypiec UNIOR art.. 431, które umożliwiają 
zastosowanie przy obsłudze aut dostawczych, 
ciężarowych i innych maszyn przemysłowych. 
Szczypce mają regulowaną długość, a rowkowana 
głowica zabezpiecza przed ześlizgnięciem się 
sprężyny.

Przyrząd do wewnętrznego 
przegubu listwy kierowniczej.
• Służy do szybkiego i łatwego demontażu lub 

montażu wewnętrznego przegubu listwy 
kierowniczej. Przyrząd jest dociskany przez 
listwę kierowniczą do przegubu przez jego 
obracanie, przy użyciu klucza 27. Można 
go stosować dla średnic od 32 do 40 mm. 
Zewnętrzna średnica przyrządu wynosi 77 
mm, długość 400 mm jest dostosowana do 
wszystkich wielkości lub długości kolumn 
kierowniczych. Przewagą przyrządu jest fakt, 
że przy pracy tym przyrządem nie musimy 
demontować całej kolumny kierowniczej.

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.
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600782 17 255 27 476  4A 

600783 19 285 29.5 541  4A 

L1 D1 L2 D2

600785 17 260 26 300 12 720  1C 

600786 19 280 28.5 300 12 800  1C 

600787 22 300 32 300 12 815  1C 

600788 24 315 33.5 400 14 1280  1C 

600789 27 355 38.5 400 20 2220  1C 

600790 30 425 42.5 400 20 2450  1C 

600791 32 430 48 400 20 2815  1C 

609815 33 430 48 400 20 2875  1C 

L

600810 17 19 11/16" 1/2" 370 1355  1F 

600811 17 19 22 1/2" 370 1430  1F 

600809 17 19 21 23 370 1511  1F 

600812 17 19 22 24 370 1500  1F 

600813 24 27 30 3/4" 700 4400  1F 

600814 24 27 30 32 700 4600  1F 

L

617661 200 111  1C 

601755 300 253  1C 

601756 400 452  1C 

601757 500 648  1C 

L

601758 537 992  1C 

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 

Klucz nasadowy do kół
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540

Klucz nasadowy do kół
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540
• wykonany zgodnie ze standardem IDO DIN 3112

Klucze nasadowe, krzyżakowe do kół
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• lakierowane
• wyknane zgodnie z ISO 6788 ( tylko wymiary metryczne )

Łyżka montażowa do opon
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowana, zgodne z EN12540

Łyżka montażowa do opon, z rączką
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowana, zgodne z EN12540
• ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt

Łyżki do opon
• materiał: stal chromo-wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie hartowany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540
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619279 300 21 80 - 195 14600  1G 

619733 19 4070  1G 

613106 3 878  1F 

 300/2C (320, 410, 610)

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.

Urządzenie do ściskania sprężyn amortyzatorów - w 
wersji lekkiej
• narzędzie niezbędne przy wymianie amortyzatorów
• maksymalne obciążenie narzędzia to 11000N
• UNIOR posiada w swojej ofercie przyrząd do ściskania sprężyn amortyzatorów 

(No. 2051), jednakże dla większości mniejszych warsztatów samochodowych 
bardziej przydatne jest prostsze narzędzie. Dlatego stworzono lżejszą wersję 
charakteryzującą się ta samą funkcjonalnością No. 2051 przy obciążeniu do 
2750 N. Aby zapobiec jakimkolwiek wygięciom lub wypadnięciu sprężyny z 
narzędzie został skonstruowane tak, że łapki chwytające sprężynę są zawsze 
równoległe względem siebie.

Zestaw łyżek do opon z rękojeścią



Dlaczego potrzebujemy 
specjalnych narzędzi do 

demontażu amortyzatorów?

Ponieważ sprężyny muszą być 
ściśnięte i musimy zastosować 
odpowiednie zabezpieczenie.

Wymontowanie amortyzatorów jest 
wymagającym zadaniem, ponieważ 

wymaga mocnego ściśnięcia 
sprężyn przy użyciu dość dużej siły. 
Jeśli sprężyna nie będzie ściśnięta 
właściwym narzędziem, może się 
niespodziewanie rozprężyć i ranić 

mechanika wykonującego tę pracę.
Starsze wersje podstawowych narzędzi do wymiany 

amortyzatorów, na której nie można zbytnio polegać.

DEMONTAŻ 
AMORTYZATORÓW BEZ 
USZKODZEŃ

Ściągacz sprężyn amortyzatorów Unior jest profesjonalnym narzędziem 
niezbędnym podczas wymiany amortyzatorów. Jest głównie 
wykorzystywany przy ściskaniu sprężyn w kolumnach MacPhersona. 
Ponieważ wielu producentów wyposaża swoje samochody w różne 
wersje kolumn MacPhersona, zestaw posiada trzy różne pary uchwytów, 
które niemal w całości pokrywają większość stosowanych rozmiarów 
sprężyn. Ściągacz posiada również specjalną przystawkę do sprężyn 
stożkowych, co zwiększa przydatność narzędzia do pracy.

Konstrukcja narzędzia jest specjalnie opracowana ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu 
wszystkie uchwyty mają powiększone krawędzie aby lepiej móc 
utrzymać sprężynę. Rekomendowane obciążenie narzędzia to 9000N. 
Maksymalna wytrzymałość wynosi 37000N.

UŻYTE NARZĘDZIA:

Ściągacz sprężyn amortyzatorów - 2051/4
Ściągacz jest dostarczany w wytrzymałej, plastikowej walizce 
ułatwiającej przechowywanie i transport. Zestaw zawiera sześć 
uchwytów: 2 do średnic od 80 do 115, 2 do średnic 110-150 oraz 2 
do średnic 140-195 mm.
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Use range: 110÷150 mm

Use range: 140÷195 mm
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SUSPENSION COMPRESSOR 
                     FOR
SHOCK ABSORBER SPRINGS

!

Zamocuj ściągacz sprężyn w 
imadle z odpowiednio dużą siłą.

Ściskanie sprężyn przy użyciu klucza 
pneumatycznego jest zabronione. 

Amortyzator może być wymieniony jedynie 
przez wykwalifikowanego mechanika, 

który został przeszkolony w zakresie BHP.

Zamontuj amortyzator i zluzuj 
sprężynę.

Zamocuj odpowiednio dobrane 
uchwyty aby zabezpieczyć 

sprężynę przed wypadnięciem z 
uchwytu.

Ściśnij sprężynę przy użyciu 
narzędzia.
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619732 192 206  4B 

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 

C D L

619856 6 - 24 12 1.8 110 38  1E 

Szczypce do świec zapłonowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do demontażu świec zapłonowych
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• Narzędzie jest zaprojektowane z myślą o szybkim i bezpiecznym zdejmowaniu 

fajek ze świec zapłonowych bez ryzyka ich uszkodzenia. Dodatkową funkcją 
narzędzia jest możliwość przecinania przewodów zasilających i zaciskania 
końcówek.

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!

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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622585 232 250  4B 
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600771 16 19 145 120 182  1E 

607956 19 22 115 120 199  1E 

600772 21 24 115 120 177  1E 

600773 21 24 180 120 248  1E 

619401 4 627  1F 

 238.1/1FBI (3/8"),  238.4/2 
(3/8" x 45, 3/8" x 75),  186.4/2 (21)

619402 4 615  1F 

 238.1/1FBI (3/8"),  238.4/2 
(3/8" x 45, 3/8" x 75),  186.4/2 (19)

619403 4 560  1F 

 238.1/1FBI (3/8"),  238.4/2 
(3/8" x 45, 3/8" x 75),  186.4/2 (16)

D L

620819 13 17.9 63 68  4B 

603193 16 22 63 19 68  4B 

620820 18 24.7 63 22 68  4B 

603192 19 26 63 22 68  4B 

600776 21 27 66 19 68  4B 

D L

622513 14 18 63 17 58  4B 

Szczypce do demontażu.
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• Dla łatwej instalacji i rozłączania złącz elektrycznych 

w większości samochodach.
• Końcówki są cieńkie i ząbkowane, co polepsza uchwyt.

Klucz do świec zapłonowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 

EN12540

Zestaw nasadek do świec z 
akcesoriami 3/8"

Zestaw nasadek do świec z 
akcesoriami 3/8"

Zestaw nasadek do świec z 
akcesoriami 3/8"

Nasadka do świec zapłonowych 
3/8"
• materiał: stal chromo-wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i 

odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie 

zgodne z EN12540

Nasadka 3/8" do świec zapłonowych
• materiał: stal chromo- molibdenowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i 

odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne 

z EN12540
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G

L

619721 275 287  4B 

L D

619722 430 20 - 250 1810  1G 

D

620567 21 46  1E 

620208 25 54  1E 

620209 30 62  1E 

620210 35 84  1E 

620211 43 106  1E 

619730 211  1G 

Szczypce do usuwania uszczelnień 
zaworów
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z 

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.

Ściskacz sprężyn zaworów
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowana 

powierzchniowo
• pasuje do większości silników dzięki szerokiemu 

zakresowi regulacji
• ściskacz nie zawiera w komplecie nasadek
• 4 końcówki umożliwiają pracę z prawie 

wszystkimi silnikami
• gwarantowana szybka i prosta obsługa dzięki 

zastosowaniu blokady
• po ustawieniu przyrządu na pierwszym zaworze, 

prędkość pracy wzrasta gdyż następne nie 
wymagają kolejej regulacji ustawienia przyrządu

• Regulowany uchwyt umożliwia odpowiedni 
nacisk na sprężynę zaworu.

• konstrukcja umożliwiająca pracę z dużymi 
silnikami

• Narzędzie jest przeznaczone do montażu i 
demontażu sprężyn zaworów, dzięki możliwości 
samoblokowania oraz szybkiej regulacji można je 
stosować do wszystkich typów silników.

Nasadka do ściskacza sprężyn 
zaworowych
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• rozmiary 21, 25 do motocykli; 21, 25, 30, 35, 43 do 

samochodów

Uniwersalny regulator sprzęgła
• zaprojektowany do większości pojazdów ze 

sprzęgłem jednotarczowym
• do sprzęgieł o rozmiarze: 15 - 28 mm
• łatwy w użyciu
• Narzędzie No. 2206 to uniwersalny regulator 

sprzęgła umożliwiający wyrównanie sprzęgła 
w niemal każdym samochodzie osobowym. 
Regulacja odbywa się pomiędzy tarczą sprzęgła 
i dociskiem, które są łączone przy użyciu 
uniwersalnego regulator sprzęgła. Po zdjęciu 
regulatora obie części sprzęgła są połączone i 
wycentrowane względem wspólnej osi.
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G

H D D

619725 50 1 3/4" - 3 1/2" 40 - 90 178  1G 

619726 80 2 1/4"- 5" 57 - 125 291  1G 

619727 80 3 1/2" - 7" 90 - 175 320  1G 

619729 165 3 1/2" - 7" 90 - 175 587  1G 

L

619724 98 393  1G 

619731 12P - 22mm diesel 162  4B 

619887 6P - 22mm diesel 224  4B 

619888 12P - 27mm BMW. Fiat. Ford 217  4B 

619889 12P - 28mm Scania. Volvo HGV 227  4B 

L

619723 525 1435  1F 

Ściskacz pierścieni tłoków
• przeznaczony do montażu tłoków w większości silników samochodów 

osobowych
• wysokiej jakości konstrukcja ze sprężystymi stalowymi opaskami
• zawiera regulowane śruby zabezpieczające
• dostępny w szerokim zakresie rozmiarów
• Narzędzie jest przeznaczone do montażu tłoków i pierścieni tłoków w 

cylindrach silników. Jest dostępne w wielu rozmiarach.

Jak użyć przyrząd :

• Włóż tłok wraz z zamontowanym pierścieniem w przyrząd, ustaw je nad 
cylindrem a następnie wepchnij tłok wraz z pierścieniami do cylindra.

Zestaw do sprawdzania napięcia paska rozrządu
• bardzo łatwy w użyciu
• przycisk do dokładnych ustawień
• dwustronna podziałka umożliwia odczyt po obu stronach
• Przeznaczeniem narzędzia jest sprawdzenie napięcie paska rozrządu. Można 

je stosować do większości pasków rozrządu.

Jak użyć przyrząd :

• 1. Wybierz właściwą pozycję narzędzia zgodną z zaleceniami producenta.
• 2. Ustaw narzędzie do pomiaru natężenia paska rozrządu.
• 3. W dołączonej tabeli sprawdź właściwą wartość napięcia paska.
• 4. Ustaw właściwą wartość na narzędziu.
• 5. Sprawdź napięcie paska rozrządu.
• 6. W razie konieczności skoryguj napięcie paska rozrządu.
• 7. Ponownie ustaw narzędzie i sprawdź czy pasek rozrządu jest napięty 

prawidłowo.

Nasadka 1/2", do wtryskiwaczy w silnikach diesela
• pasuje do szerokiej gamy wtryskiwaczy w silnikach diesela
• Przeznaczeniem nasadki do wtryskiwaczy w silnikach diesela jest demontaż i 

wymiana wtryskiwaczy bez ryzyka uszkodzenia rurek paliwowych.

Przyrząd do obracania wału rozrządu
• materiał: stal chromo- wanadowa
• szpilki wykonane ze specjalnej węglowej stali narzędziowej
• do kół zębatych rozrządu, pomp wtryskowych
• do kół zębatych rozrządu o wielkości od 24 do 160 mm
• dostępne wielkości szpilek: O5.5, O7.7, O9.7, O11.7, O17.8
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
• naniesione logo UNIOR
• Narzędzie jest przeznaczone do przytrzymywania kół zębatych rozrządu, 

przy odkręcaniu śruby trzymającej koło zębate - niezbędne przy wymianie 
rozrządu. Uniwersalność urządzenia gwarantuje prostotę użycie przy 
wszystkich typach kół zębatych rozrządu.



Dlaczego potrzebne jest 
specjalne narzędzie do 

demontażu kół pasowych?

Koło pasowe musi być najpierw 
zablokowane aby można odkręcić 
centralna śrubę mocującą, dopiero 

później zaczepy ściągacza mogą 
być umieszczone w otworach koła.

Samochody posiadają zwykle kilka kół 
pasowych, które dość często muszą 
być zdejmowane w celu wykonania 
różnych napraw czy też przeglądów. 
W zależności od konstrukcji silnika 

jedno lub więcej kół pasowych musi 
być zdemontowanych. Tak czy inaczej 

mechanicy zawsze napotykają na 
ten sam problem, brak miejsca do 

prawidłowego chwycenia i odkręcenia 
koła.

Podczas demontażu kół pasowych mechanicy napotykają 
wiele przeszkód, najczęściej z powodu braku miejsca. 
Można sobie pomóc stosując odpowiednie narzędzia. 
Używając blokady koło może być przytrzymane w celu 

odkręcenia a później zdjęte przy pomocy ściągacza.

PRZYTRZYMAJ, 
ODKRĘCIĆ I ZDEJMIJ 
KOŁO PASOWE

W większości silników, koło pasowe wałka rozrządu musi zostać 
zdemontowane przy poważniejszych pracach serwisowych. 
Pompy paliwowe wysokiego ciśnienia również są napędzane 
kołami pasowymi, które muszą być zdemontowane celem 
naprawy lub wymiany pompy. Podobnie jest w przypadku 
pomp wodnych, gdzie koło pasowe należy zdjąć celem naprawy 
lub wymiany pompy. W niektórych silnikach, koło pasowe 
ma być usunięte nawet podczas wymiany paska zębatego. W 
niektórych modelach pojazdów, koło pasowe wału korbowego 
musi być również usunięte.

Niemal w żadnym pojeździe nie ma wystarczająco dużo miejsca 
do wygodnego usuwania kół pasowych. Często jest tak mało 
miejsca, że narzędzia do blokowania i wyjmowania koła w ogóle 
nie można zastosować: w tym przypadku, silnik musi zostać 
wymontowany z komory. Jednak nawet w takich przypadkach, 
koła pasowe nie mogą być usunięte bez odpowiednich narzędzi.

Unior produkuje narzędzia które służą do blokowania kół 
pasowych podczas odkręcania, jak również dwa różne ściągacze 
do ich demontażu. Narzędzie do blokowania kół pasowych 
może być użyte podczas odkręcania centralnej śruby mocującej, 
która trzyma koło na wałku. Później powinien być użyty ściągacz 
aby zdjąć koło z wałka.

Użycie narzędzia do obracania koła pasowego jest dość proste 
jeśli mamy wystarczającą ilość miejsca. Większość kół pasowych 

posiada różne otwory wykonane między innymi w celu 
łatwiejszej instalacji ściągaczy. Są oczywiście również koła nie 
posiadające tych otworów, lecz do ich blokady używa się nieco 
innych narzędzi.

Aby chwycić koło pasowe, użyj specjalnego narzędzia: posiada 
ono wiele różnie ukształtowanych pasujących do różnorodnych 
kształtów kół.

Narzędzie Unior do blokady kół pasowych jest wystarczająco 
wytrzymałe aby utrzymać nawet duże koła. Posiada dwa dość 
długie ramiona, na końcach których montujemy odpowiednie 
kołki, co w opinii eksperta jest bardzo korzystne z uwagi na 
możliwość pracy w naprawdę trudno dostępnych miejscach.

Kiedy śruba jest odkręcona koło może być zdjęte. Koła są 
montowane na wałkach o mniejszej średnicy i posiadają rowek, 
który pasuje do klina na wałku, zapobiegając obracaniu się 
koła względem wałka. Unior posiada dwa ściągacze do kół 
pasowych, standardowy i uniwersalny. Pierwszy z nich posiada 
symetrycznie regulowane kołki a drugi posiada rowki do 
różnego montażu trzech kołków chwytających za koło. Obydwa 
ściągacze wymagają aby rowki w kołkach pasowały idealnie do 
krawędzi otworów w kołach, aby chwyt był mocny i pewny a 
demontaż koła odbywał się bez problemów. Kiedy już kołki 
są na swoim miejscu pokręcanie centralnej śruby powoduje 
zaciśnięcie kołków w krawędziach otworów koła a później 
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UŻYTE NARZĘDZIA:

Przyrząd do obracania wału rozrządu - 2203/2BI
• materiał: stal chromo-wanadowa
• szpilki wykonane ze specjalnej węglowej stali narzędziowej
• do kół zębatych rozrządu, pomp wtryskowych
• do kół zębatych rozrządu o wielkości od 24 do 160 mm
• dostępne wielkości szpilek: O5.5, O7.7, O9.7, O11.7, O17.8
• wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Narzędzie jest przeznaczone do przytrzymywania kół zębatych 
rozrządu, przy odkręcaniu śruby trzymającej koło zębate - 
niezbędne przy wymianie rozrządu. Uniwersalność urządzenia 
gwarantuje prostotę użycie przy wszystkich typach kół zębatych 
rozrządu.

Ściągacz koła pasowego -2210/2
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• do usuwania kół pasowych z 3, 6, 9 rowkami

Przyrząd jest przeznaczony do demontażu kół pasowych. Umożliwia 
on demontaż bez narażenia na uszkodzenie. Dostosowany do 
użycia do kół różnej średnicy.

Uniwersalny ściągacz koła pasowego - 2210/2A
• wykonczenie powierzchni : chromowanie zgodne z 

EN12540, śruba czerniona
• do ściagania wszelkiego typu kół pasowych ( z 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 rowkami )

Umieść kołki przykręcone do 
ramion blokady w otworach koła 

pasowego.

Podczas montażu procedura 
jest podobna, jedynie 

dokręcanie powinno być 
wykonane przy użyciu klucza 

dynamometrycznego.

Kiedy już ściągasz jest prawidłowo 
zamontowany wkręcaj śrubę 

ściągacza aż koło zostanie zdjęte 
z wałka.

Ściągacz uniwersalny zapewnia wiele możliwości 
montażu, ponieważ narzędzie to posiada kilka 

różnych otworów do montażu uchwytów.

Bolce ściągacza muszą idealnie 
chwycić za krawędzie otworów w 

kole pasowym.

Zablokuj koło i poluzuj centralną 
śrubę.

Kiedy centralna śruba jest 
wykręcona można założyć 

ściągacz.

powoduje zsunięcie koła z wałka na którym było osadzone. 
Używając ściągacza uniwersalnego, możemy go przytrzymać 
kluczem aby się nie obracał podczas odkręcania centralnej 
śruby mocującej. Jednym kluczem blokujemy ściągacza drugim 
odkręcany śrubę.

Narzędzie 
do blokady i 

demontażu kół 
pasowych



 

2208

               

2208.1/4

2208.1A/2

2208.1B/2

2208.2A/2

2208.2B/2

2209

48

G

A B C1 C2 C3 D1 D2 D3 H1 H2 H3

620223 171 32 60 - 82.5 69 - 91 34 80 - 150 40 - 120 40 - 150 200 213 152 2340  1G 

M L S

623959 Tr 14 x 1,5 110 17 170  1V 

M L S

623960 M 10 x 1,5 30 15 35  1V 

M L S

623961 M 10 x 1,5 60 15 45  1V 

623962 130  1V 

623963 175  1V 

D L1 L2

620225 M 10 23.8 113 75 178  4B 

620948 TX 50 23.8 113 75 176  4B 

Ściągacz do wielorowkowych kół pasowych.
• Ściągacz jest przeznaczony do demontażu kół pasowych o różnych wielkościach, stosowanych w samochodach osobowych. Ścigacz umożliwia demontaż kół pasowych 

o średnicach od 45 do 235 mm. Jest on użyteczny przy demontażu kół zamontowanych w trudno dostępnych miejscach. Ściągacz ma dwa rodzaje ramion chwytających, 
dostosowanych do różnych typów kół pasowych.

Wrzeciono do 2208
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : czerniona

Śruba do ramienia dla 2208

Śruba do 2208

Krótkie ramię do 2208

Długie ramię do 2208

Nasadka do alternatorów
• Dwuczęściowa nasadka do obsługi alternatora, umożliwiająca łatwy montaż 

i demontaż elementu napinającego alternatora podczas wymiany lub 
naprawy alternatora. Alternator jest mocowany śrubami 10 mm z gniazdem 
o profilu XZN. Wieloprofilowe gniazdo nasadki, do zamiennego użycia przy 
śrubie napinacza alternatora. Jest używana jako nasadka 1/2", trzpieniowa z 
profilem XZN - M10 i jako nasadka 1/2", trzpieniowa z profilem TX50.
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G

B D H

620226 100 48 - 82 135 1085  1G 

M L S

623964 Tr 14 x 1,5 82,5 17 140  1V 

623966 50  1V 

B D H

621780 100 48 - 82 135 750  1G 

623967 50  1V 

M L S

623965 Tr 14 x 1,5 82,5 17 140  1V 

L B A C

622815 270 75 80 63 428  4B 

Ściągacz koła pasowego
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• wykonczenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540, śruba czerniona
• do usuwania kół pasowych z 3, 6, 9 rowkami
• Przyrząd jest przeznaczony do demontażu kół pasowych. Umożliwia on 

demontaż bez narażenia na uszkodzenie. Dostosowany do użycia do kół 
różnej średnicy.

Wrzeciono do 2210/2
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : czerniona

Ramię do 2210/2

Uniwersalny ściągacz koła pasowego
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• wykonczenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540, śruba czerniona
• do ściagania wszelkiego typu kół pasowych ( z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rowkami )
• Przyrząd jest przeznaczony do demontażu kół pasowych. Umożliwia on 

demontaż bez narażenia na uszkodzenie. Dostosowany do użycia do kół różnej 
średnicy.

Ramię do 2210/2A

Wrzeciono do 2210/2A
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• wykończenie powierzchni : czerniona

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



200/2

200/2CB

2211

2301SOS1

vl2301SOS1

2301SOS2

vl2301SOS2

2301SOS3

vl2301SOS3

50

G

L B1 B2 A1 A2

600671 11 x 13 150 16.5 19 7 8.5 54  4A 

600672 13 x 17 185 19.2 24.2 8.7 10.3 99  4A 

600673 14 x 17 185 20.5 24.2 8.7 10.3 104  4A 

600674 15 x 16 185 21.6 23.6 8.7 10.3 104  4A 

600675 15 x 17 185 21.6 24.2 8.7 10.3 101  4A 

600676 19 x 22 230 27.2 31.8 10 11.5 178  4A 

600677 11 - 22 / 5 605  1F 

 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

A B D H

620233 305 268 322 267 7400  1G 

623122 10 1455  1F 

 186.4/2 (13, 16, 18, 19, 21), 186.4/2A (14), 
 238.1/1FBI (3/8"),  238.4/2 

(3/8" x 45, 3/8" x 75), 2151/2BI (192), vl2301SOS1 
(188 x 364 x 30)

B L H

623103 188 364 30 57  1V 

623123 1 5190  1F 

 2027/2 (250), vl2301SOS2 (374 x 364 x 30)

B L H

623104 374 364 30 94  1V 

623124 4 955  1F 

 2029/2 (M 8), 2030/2BI (234), 2035, 2037/2BI 
(244), vl2301SOS3 (188 x 364 x 30)

B L H

623105 188 364 30 57  1V 

Klucz oczkowy do rozruszników
• materiał: stal chromo- wanadowa
• kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
• wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z EN12540

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych wygiętych w 
kartonie

Zestaw do sprzęgieł samoregulujących SAC
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• całkowicie utwardzane i odpuszczane
• Przyrząd ten jest przeznaczony do szybkiego i łatwego montażu i demontażu 

sprzęgieł samoregulujących ( SAC ). Sprzęgło samoregulujące jest złożone z 
małych, nastawnych sprężyn znajdujących się w docisku. Bez tego przyrządu 
prawidłowy montaż sprzęgła jest niemożliwy. Przyrząd zabezpiecza sprzęgło 
przed uszkodzeniem w trakcie montażu lub demontażu oraz chroni przed 
uszkodzeniem napinacz docisku. Przyrząd ten ma zastosowanie do sprzęgieł 
VW, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel/Vauxhall, Renault i innych posiadających 
sprzęgła samoregulujące się.

Zalety :

• 1. napięcie tarczy dociskowej w trakcie demontażu i montażu
• 2. wycentrowanie tarczy sprzęgła względem łożyska i tarczy dociskowej
• 3. wycofanie pierścienia nastawnego
• Wymiary skrzynki : 393x331x95

Zestaw narzędzi do wymiany świec 
zapłonowych, na wkładce SOS
• do wymiany świec zapłonowych

wkładka SOS do 2301SOS1

Ściągacz piast i bębnów hamulcowych, 
na wkładce SOS
• do demontażu piast i bębnów hamulcowych

wkładka SOS do 2301SOS2

Zestaw narzędzi do układu 
hamulcowego, na wkładce SOS
• do układu hamulcowego

wkładka SOS do 2301SOS3



Dlaczego potrzebne są nam 
specjalne narzędzia do wymiany 
sprzęgieł samoregulujących SAC?

Wymiana sprzęgła wymaga precyzyjnej 
pracy, która musi być wykonana z 
użyciem specjalnych narzędzi. Bez 

odpowiednich narzędzi docisk i tarcza 
sprzęgłowa nie mogą być prawidłowo 

wycentrowane w osi sprzęgła.

Naprawa sprzęgła może być uznana jako jedna 
z bardziej wymagających i czasochłonnych 

napraw wykonywanych przez warsztaty. Jest 
oczywiście wiele różnych rodzajów sprzęgieł często 
samoregulujących montowanych w samochodach 

osobowych i lekkich dostawczych. Głownie w 
dużych silnikach, szczególnie diesla montowane 

są sprzęgła dwumasowe. Ich trwałość jest większa 
a zmiana biegów łagodniejsza. Naprawa sprzęgła 

bez odpowiednich narzędzi jest niemal niemożliwa 
do wykonania, ponieważ nie ma możliwości 

poprawnego zamontowania terczy sprzęgłowej i 
docisku.

Mając na uwadze niezawodność naprawy, mechanicy 
niemal zawsze wymieniają na nowe tarczę, docisk jak 
również łożysko wyciskowe a niejednokrotnie nawet 

koło zamachowe. Używane części nie gwarantują 
prawidłowej pracy sprzęgła.

NARZĘDZIE DO SPRZĘGIEŁ 
SAMOREGULUJĄCYCH.

Wiele samochodów jest wyposażanych w sprzęgła SAC np. VW, Audi, BMW, 
Mercedes, Volvo, Opel, Renault i wiele innych. Producenci sprzęgieł twierdzą, że 
nie ma potrzeby wyrzucania docisku i tarczy sprzęgłowej jeśli sprzęgło nie działa 
prawidłowo. Często wystarczy dokładnie oczyścić elementy zgodnie z instrukcją 
i ponownie złożyć. W opinii specjalistów takich przypadków jest coraz mniej, 
ponieważ prędzej czy później i tak okaże się konieczna wymiana częściowo 
konserwowanych części na nowe. Tak więc rekomendują oni aby wymieniać 
tarczę, docisk a jeśli mają udzielić gwarancji na długotrwałe, bezproblemowe 
użytkowanie takiego sprzęgła, również wymianę łożyska wyciskowego i koła 
zamachowego.

Zwykle sprzęgła SAC posiadają trzy ramiona, nowsze mają ich cztery. Ilość 
ramion jest odpowiednia do ilości i rozstawu śrub mocujących. W sprzęgłach 
z trzema kołkami najpierw należy odkręcić trzy śruby mocujące docisk, są 
one rozmieszczone co 120 stopni na obwodzie tarczy docisku. Oczywiście ta 
sama procedura jest wymagana przy dociskach z czterem ramionami, jedyna 
różnica to rozmieszczenie śrub co 90 stopni na obwodzie docisku. W miejsce 
wykręconych śrub należy wkręcić odpowiednie kołki znajdujące się w zestawie 
do wymiany sprzęgieł SAC , dostarczamy kołki o rozmiarach gwintu M6, M7 i M8. 
Kiedy kołki znajdą się już na swoim miejscu, trójramienny (lub czteroramienny) 
napinacz powinien być na nich zamocowany i dokręcony za pomocą specjalnych, 
rowkowanych nakrętek również znajdujących się w zestawie. Nakrętki powinny 
być dokręcone w taki sposób aby ich zewnętrzne krawędzie zrównały się z 
krawędziami kołków. Wtedy możemy zamontować oś napinacza i dokręcając ją 
odpowiednim kluczem (rozm 24mm) aby sprężyna centralna została naprężona. 
Teraz dopiero można odkręcić trzy śruby mocujące docisk. Kiedy śruby są już 
odkręcone, można odkręcić napinacz i zluzować sprężynę centralną, która 
powraca do swojej pierwotnej pozycji. Całe narzędzie można zdemontować aby 
również docisk mógł być zdemontowany. Teraz można również wymontować 
tarczę sprzęgła.

W zależności od stopnia zużycia elementów sprzęgła lub defektów, 
które powodowały jego nie właściwą pracę, musimy zdecydować się na 
przeprowadzenie odpowiedniej procedury. Jeśli montujemy używaną tarczę i 

używany docisk powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pozycję pierścienia 
regulacyjnego w tarczy dociskowej. Nie powinien on być bowiem przekręcony 
(cofnięty) do swojej pozycji wyjściowej tak jak to ma miejsce przy montaży 
nowych części; powinien pozostać dokładnie w tym samym miejscu jak przy 
demontażu sprzęgła, ponieważ sprzęgło jest już częściowo zużyte. Kiedy 
montujemy nowe tarcze i nowe dociski, pierścień regulacyjny nie musi być 
ustawiany ponieważ i tak znajduje się on w swojej początkowej pozycji.

Podczas montażu nowej tarczy sprzęgłowej musi ona być ustawiona centrycznie 
w stosunku do koła zamachowego. W środek koła zamachowego musimy 
włożyć odpowiedniego rozmiaru nasadkę (zestaw zawiera potrzebne rozmiary) 
, która byłą uprzednio zamocowana na narzędziu do centrowania. Narzędzie do 
centrowania posiada napinacz, który pomaga nam ustalić prawidłową pozycję 
tarczy. Wtedy nowy docisk może być zamontowany do koła zamachowego. Teraz 
ponownie należy wkręcić kołki, zamontować napinacz na kołkach. Pamiętajmy 
o dokręceniu nakrętek rowkowanych na kołkach w taki sposób aby krawędź 
kołka zrównała się z krawędzią wewnętrzną nakrętki. Następnie możemy 
zamocować oś napinacza, dokręcić go aby sprężyna centralna była napięta. 
Docisk powinien dosunąć się do koła zamachowego i możemy teraz przystąpić 
do dokręcenia śrub mocujących. Odkręcamy napinacz, sprężyna wraca do swojej 
pozycji, wykręcamy kołki wkręcając w ich miejsce pozostałe śruby mocujące. 
Wyjmujemy narzędzie do centrowania poprzez zluzowanie jego napinacza.

Podczas montażu tarczy i docisku sprzęgła należy również pamiętać o 
następującej rzeczy; używając narzędzia będącego elementem zestawu 
należy zablokować sprężynę powrotną w tarczy dociskowej.Kiedy tarcza jest 
zdemontowana, docisk musi być najpierw ponownie dokręcony a napinacz i 
oś muszą być ponownie zainstalowane. Napinacz powinien być dokręcany tak 
długo aż pierścień regulacyjny zacznie się obracać w docisku. Wtedy możemy 
założyć narzędzie do cofania sprężyny i cofnąć ją. Teraz dopiero możemy 
zdemontować napinacz , zdjąć docisk wraz z zamontowanym narzędziem do 
cofania. Tera zmożemy wreszcie zmontować całe sprzęgło powtarzając całą 
procedurę od początku.
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UŻYTE NARZĘDZIA:

Zestaw do sprzęgieł samoregulujących SAC - 2211
• materiał: specjalna stal narzędziowa

Przyrząd ten jest przeznaczony do szybkiego i łatwego montażu 
i demontażu sprzęgieł samoregulujących ( SAC ). Sprzęgło 
samoregulujące jest złożone z małych, nastawnych sprężyn 
znajdujących się w docisku. Bez tego przyrządu prawidłowy 
montaż sprzęgła jest niemożliwy. Przyrząd zabezpiecza sprzęgło 
przed uszkodzeniem w trakcie montażu lub demontażu oraz 
chroni przed uszkodzeniem napinacz docisku. Przyrząd ten ma 
zastosowanie do sprzęgieł VW, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel/
Vauxhall, Renault i innych posiadających sprzęgła samoregulujące 
się.

Zalety:
1. napięcie tarczy dociskowej w trakcie demontażu i montażu
2. wycentrowanie tarczy sprzęgła względem łożyska i tarczy 
dociskowej
3. wycofanie pierścienia nastawnego

Wybierz nakrętkę w odpowiednim 
rozmiarze.

Umieść narzędzie centrujące w 
tarczy.

Umieść tarczę wraz z narzędziem 
w osi.

Nasadki, nakrętki, narzędzia do 
centrowania i napinacz

Końcówki o różnych rozmiarach Śruba napinająca

Załóż tarczę dociskową i napinacz 
z osią.

Narzędzie do cofania sprężyn
Dokręć nakrętki napinacza. Dokręć pokrętło napinacza 

właściwym kluczem.

Rozmiar nasadki powinien 
pasować do koła zamachowego.

Dokręć śrubę napinającą aby 
narzędzie całkowicie dopasowało 

się do tarczy.
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H

623125 7 2650  1F 

 2077/2BI (235), 2078/2BI (230), 2079/2BI (206), 
2080/2BI (190), 2081/3 (285), 2089/2BI (230), 
vl2301SOS4 (374 x 364 x 30)

B L H

623106 374 364 30 94  1V 

623126 4 1780  1F 

 175/2 (8 x 10),  205/2 (220 x 60 x 140), 
 206/2 (220 x 60 x 140), 1976/2 (60), 

vl2301SOS5 (188 x 364 x 30)

B L H

623107 188 364 30 57  1V 

623127 12 2040  1F 

 1977/6 (27 x 6, 32 x 6, 36 x 6, 66 x 6, 65 x 14, 74 x 15, 
75 - 77 x 15, 76 x 12, 76 x 14, 86 x 16, 86 x 18, 96 x 18), 
vl2301SOS6 (374 x 364 x 30)

623128 6 3280  1F 

 2091 (250), 2087 (1), 2086 (150), 2085 (510), 2084 
(240),  264 (1/2" x 28 - 210), 
vl2301SOS7 (564 x 364 x 30)

B L H

623108 374 364 30 94  1V 

B L H

623109 564 364 30 138  1V 

623129 1 2135  1F 

 2208 (171), vl2301SOS8 (188 x 364 x 30)

B L H

623110 188 364 30 57  1V 

623130 4 1025  1F 

 2042/2 (115), 2034/2BI (325), 2035 (), 2028/2P 
(250), vl2301SOS9 (188 x 364 x 30)

B L H

623111 188 364 30 57  1V 

623131 15 - 21 / 8 4605  1F 

 1561 (1/2"),  231/4PL (17, 19, 21), 
 231/4 6p (15, 17, 19, 21), vl2301SOS10 

(188x364x30)

B L H

623112 188 364 30 57  1V 

Zestaw szczypiec do obsługi 
samochodów, na wkładce SOS
• szczypce specjalistyczne dla motoryzacji

wkładka SOS do 2301SOS4

Zestaw narzędzi do wymiany 
oleju, na wkładce SOS
• do wymiany filtrów oleju

wkładka SOS do 2301SOS5

Zestaw narzędzi do wymiany 
oleju, na wkładce SOS
• do wymiany filtrów oleju

zestaw narzędzi do wymiany oleju, na 
wkładce SOS
• narzędzia ogólnego zastosowania

wkładka SOS do 2301SOS6

wkładka SOS do 2301SOS7

Zestaw narzędzi do wymiany 
oleju, na wkładce SOS
• do demontażu kół pasowych

wkładka SOS do 2301SOS8

Zestaw narzędzi do wymiany 
oleju, na wkładce SOS
• do zmiany kół

wkładka SOS do 2301SOS9

Zestaw narzędzi motoryzacyjnych 
na wkładce SOS
• do wymiany kół

wkładka SOS do 2301SOS10



964/49SOS
(623990)

964/47SOS
(623988)

964/46SOS
(623987)

964/48SOS
(623989)
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 660/6 (150, 200),  642/6 (5),  641/6 (3, 4, 5, 
6), 300/5C (320),  701 (0.05 - 1 x 20),  753P (150),  556A (160), 

 710P (3), 2087 (1), 2035 (),  760H1/2S (200),  
764H1/2S (200),  763H1/2S (200),  761H1/2S (200), 
VL964/49SOS (564 x 364 x 30)

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), 
 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 

0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 1 x 80, 
PH 2 x 100),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25),  626TBI (PH 2 x 25), 
VL964/46SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (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),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2TX (TX 
8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  188.1/1ABI (1/4"), 

 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"), 
 188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 
190.4/1S (1/2" x 125, 1/2" x 250),  190.6/2 (1/2"), vl964/47SOS (564 x 364 x 
30)

 447/1HPP (240),  466/1BI (180),  508/1BI (170),  405/1BI 
(180),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/4DP (180 x 19 - 60),  
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/4DP (180 x 19 - 60),  430/3 
(250), 582/3P (150),  812 (400), 820A (32),  819A (45), VL964/48SOS 
(564 x 364 x 30)

1011CEV4 (624137)
Zestaw 127 szt narzędzi z wózkiem 940EV4

Podstawowy zestaw narzędzi dla warsztatów samochodowych, agro serwisów oraz przemysłu.

940EV4 Wózek narzędziowy EUROVISION
• otwieranie i zamykanie szu� ad bardzo łatwe dzięki zastosowaniu uchwytu połączonego z systemem zamykania 

szu� ady.
• system zamykania szu� ad zabezpiecza przez niekontrolowanmym jej otwarciem
• możliwość wyposażenia wózka w dodatkowe akcesoria
• 7 szu� ad ( pięć o wymiarach 563x365x70 mm, dwie o wymiarach 563x410x150 mm )

statyczne obciążenie wózka bez kół : 
1600kg

ładowność szu� ad: 40 kg

zamek centralnyszu� ady z prowadnicami na 
łożyskach kulkowych

nowa średnica kół 125mm, dla 
zwiększonej zwrotności i stabilności



964/37SOS
(621396)

964/35SOS
(621394)

964/32ASOS
(623936)

964/36SOS
(621395)
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 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 
8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH 
(PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"), 

 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"), 
 188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 
 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12),  192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50),  

192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12),  190.1/1ABI (1/2"),  
190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 
125),  190.6/2 (1/2"), vl964/36SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI 
(180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200), 

 812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 364 x 30)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 
19 x 22),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, 
TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), vl964/35SOS (564 x 364 x 30)

1011BEV4 (621757)
Zestaw 193 szt narzędzi z wózkiem 940EV4

Podstawowy zestaw narzędzi dla warsztatów samochodowych, agro serwisów oraz przemysłu.

940EV4 Wózek narzędziowy EUROVISION
• otwieranie i zamykanie szu� ad bardzo łatwe dzięki zastosowaniu uchwytu połączonego z systemem zamykania 

szu� ady.
• system zamykania szu� ad zabezpiecza przez niekontrolowanmym jej otwarciem
• możliwość wyposażenia wózka w dodatkowe akcesoria
• 7 szu� ad ( pięć o wymiarach 563x365x70 mm, dwie o wymiarach 563x410x150 mm )

statyczne obciążenie wózka bez kół : 
1600kg

ładowność szu� ad: 40 kg

zamek centralnyszu� ady z prowadnicami na 
łożyskach kulkowych

nowa średnica kół 125mm, dla 
zwiększonej zwrotności i stabilności



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

warsztatu.

STOŁY MODUŁOWE 
UNIOR

Modułowe stoły warsztatów 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 plastikowych pojemników są dostosowane do półek 60, 90 
lub 120 mm na których mogą być zawieszone za pomocą haczyków.
Uchwyty pojemników są wieszane nalistwach, tych samych co półki 
i można wybrać ich wysokość z przerą co 50 mm. Mogą być wieszane 
cop 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.

Drewniany blat roboczy może być pokryty blachą 
stalową.



Nowe stoły robocze Unior są bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników.

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.

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.

Jedną z głównych zalet nowych 
stołów roboczych jest możliwość 

reulacji wysokości.

Półki mogą być zamocowane 
poziomo lub pod kątem 12 stopni.

Szu� ady z nowymi prowadnicami 
mają nośność 50 kilogramów.



964/28SOS
(621387)

964/29ASOS
(623932)

964/30SOS
(621389)

964/33SOS
(621392)

964/48SOS
(623989)

964/49SOS
(623990)
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 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 
x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 
4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), 
vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), 
 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41),  182/2BTX 

(6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 
x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  202/1 (8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

 447/1HPP (240),  466/1BI (180),  508/1BI (170),  405/1BI 
(180),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/4DP (180 x 19 - 60),  
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/4DP (180 x 19 - 60),  430/3 
(250), 582/3P (150),  812 (400), 820A (32),  819A (45), VL964/48SOS 
(564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 
10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 
27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 
3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 
(1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" 
- 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22),  238.1/1FBI (3/8"),  238.2/1BI (3/8"),  
238.3/1 (3/8"),  238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75),  238.4/1 (3/8" x 125, 
3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/2 (3/8" - 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 
250, 1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), vl964/30SOS (564 x 364 x 30)

 660/6 (150, 200),  642/6 (5),  641/6 (3, 4, 5, 
6), 300/5C (320),  701 (0.05 - 1 x 20),  753P (150),  556A (160), 

 710P (3), 2087 (1), 2035 (),  760H1/2S (200),  
764H1/2S (200),  763H1/2S (200),  761H1/2S (200), 
VL964/49SOS (564 x 364 x 30)

1011DEV6 (624138)
Zestaw 238 szt narzędzi z wózkiem 940EV4

Podstawowy zestaw narzędzi dla warsztatów samochodowych, agro serwisów oraz przemysłu.

940EV6 Wózek narzędziowy EUROVISION
• otwieranie i zamykanie szu� ad bardzo łatwe dzięki zastosowaniu uchwytu połączonego z systemem zamykania 

szu� ady.
• system zamykania szu� ad zabezpiecza przez niekontrolowanmym jej otwarciem
• możliwość wyposażenia wózka w dodatkowe akcesoria
• 8 szu� ad ( siedem o wymiarach 563x365x70 mm, jedna o wymiarach 563x410x150 mm ) 

statyczne obciążenie wózka bez kół : 
1600kg

ładowność szu� ad: 40 kg

zamek centralnyszu� ady z prowadnicami na 
łożyskach kulkowych

nowa średnica kół 125mm, dla 
zwiększonej zwrotności i stabilności



964/31SOS
(621390)

964/32ASOS
(623936)

964/33SOS
(621392)

964/34SOS
(621393)

964/28SOS
(621387)

964/29ASOS
(623932)

964/30SOS
(621389)

 193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 
30, TX 40, TX 45),  760H1/2S (200),  764H1/2S (200), 

 556B (160), vl964/34SOS (564 x 364 x 30)
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 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 
x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 
4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), 
vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), 
 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41),  182/2BTX 

(6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 
x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  202/1 (8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 
8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH 
(PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"), 

 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"), 
 188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  238.1/1FBI (3/8"),  
238.2/1BI (3/8"),  238.3/1 (3/8"),  238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), 

 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/2 (3/8" 
- 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 
32),  190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  
190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), 
vl964/30SOS (564 x 364 x 30)

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  
192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  191/1 (E 10, 
E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24),  192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 

 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),  
192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 100, 12 x 100),  190/1 12p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  186.4/2 (21, 19, 16),  
641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8),  263A (30 - 150), vl964/31SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI 
(180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200), 

 812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

1011AEV6 (621756)
Zestaw 325 szt narzędzi z wózkiem 940EV4

Podstawowy zestaw narzędzi dla warsztatów samochodowych, agro serwisów oraz przemysłu.

940EV6 Wózek narzędziowy EUROVISION
• otwieranie i zamykanie szu� ad bardzo łatwe dzięki zastosowaniu uchwytu połączonego z systemem zamykania 

szu� ady.
• system zamykania szu� ad zabezpiecza przez niekontrolowanmym jej otwarciem
• możliwość wyposażenia wózka w dodatkowe akcesoria
• 8 szu� ad ( siedem o wymiarach 563x365x70 mm, jedna o wymiarach 563x410x150 mm ) 

statyczne obciążenie wózka bez kół : 
1600kg

ładowność szu� ad: 40 kg

zamek centralnyszu� ady z prowadnicami na 
łożyskach kulkowych

nowa średnica kół 125mm, dla 
zwiększonej zwrotności i stabilności



263

60

I

L

626765 12 - 60 10 - 45 328 3/8" 700 1S 

626766 40 - 200 30 - 150 459 1/2" 1000 1S 

626767 60 - 340 50 - 250 679 1/2" 1550 1S 

Unior oferuje szeroką gamę profesjonalnych kluczy dynamometrycznych. Nasza 
linia produktowa obejmuje klucze klikowe, ze sprzęgłem poślizgowym jak również 
przemysłowe klucze dynamometryczne. Każdy klucz jest wyprodukowany aby spełniać 
precyzyjnie wymaganą dokładność zapewniając pewność pracy.
Każdy klucz dynamometryczny Unior posiada świadectwo kalibracji.
Klucze Unior są wyprodukowane aby spełnić lub przewyższyć normę ISO 6789

Klucze dynamometryczne Czym jest klucz dynamometryczny?
Klucz dynamometryczny jest narzędziem do precyzyjnego dokręcania połączeń 
gwintowych z odpowiednim momentem. Przeważnie jest to klucz nasadowy 
posiadający specjalny mechanizm.
Ten rodzaj kluczy jest używany wszędzie tam, gdzie istotna jest siła z jaką dokręca się 
śruby lub nakrętki.
Ten parametr zapewnia właściwe połączenie dokręcanych elementów. Technika cierpi z 
powodu niespójnego tarcia pomiędzy powierzchniami. Pomiar naprężenia gwintu jest 
bardziej dokładny, ale moment jest najczęściej jedynym możliwym pomiarem.

Moment (Nm)
Siła (N)

Moment (Nm)= Siła (N) x Ramię (m)

Klucz dynamometryczny
• mikrometryczna skala do łatwego i bezbłędnego ustawiania
• zabezpieczenie nastawy momentu
• SZYBKIE USTAWIENIE - jedynie osiem obrotów aby pokryć całą skalę
• Zastosowanie : obustronne, ale zwykle zgodne z kierunkiem zaznaczonym na uchwycie klucza
• uchwyt : materiał dwukompozytowy
• podwójna skala w lbf.ft i Nm
• Wygodny wieszak ułatwia przechowywanie narzędzia jak również pomaga w odblokowaniu i ustawieniu żądanego momentu.
• kąt pracy 5°

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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615485 1/4" 2 - 24 270 686  1S 

615486 3/8" 5 - 110 360 1100  1S 

615487 1/2" 28 - 210 465 1680  1S 

615488 1/2" 35 - 350 640 2930  1S 

615489 3/4" 70 - 560 840 5600  1S 

615490 3/4" 140 - 700 1070 8200  1S 

615491 1" 140 - 980 1220 8800  1S 

L

618915 90 66.4 black 400 1340  1S 

618916 100 73.7 yellow 400 1335  1S 

618917 110 81.1 gray 400 1335  1S 

618918 120 88.5 red 400 1335  1S 

618919 130 95.9 blue 400 1335  1S 

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.

Klucze dynamometryczne z ustalonym momentem do 
samochodów osobowych
• materiał: stal chromo- wanadowa
• gwarantowana zgodność z ISO 6789, ANSI 107.14M oraz U.S. Fed GGG-W-

686D
• wartość momentu ustawiona fabrycznie
• łatwy w użyciu i kalibracji
• fabrycznie skalibrowany z dokładnością +/-4%

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

uszkodzić klucz dynamometryczny.

1. Odkręć zaślepkę celem zwolnienia 
śruby do nastawiania momentu.

3. Dokręć zaślepkę celem zablokowania 
ustalonego momentu.

2. Reguluj do żądanej wartości 
momentu.

4. Ustaw i rozpocznij dokręcanie ( w 
odpowiednim kierunku ). Gdy usłyszysz 
sygnał dźwiękowy ( “klik” ), założony 
moment został osiągnięty. Przerwij 
dokręcanie.
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618920 400 295 green 950 4650  1S 

618921 450 332 purple 950 4650  1S 

618922 500 369 khaki/sand 950 4680  1S 

618923 550 406 light blue 950 4665  1S 

618924 600 442 orange 950 4670  1S 

L

616801 3/4" 150 - 700 100 - 500 1090 8500  1S 

616802 3/4" 200 - 800 150 - 600 1140 9000  1S 

616803 3/4" 300 - 1000 200 - 750 1470 11000  1S 

D B L

619881 0 - 150 40 235 460  1F 

D B L

612035 0 - 150 40 235 240  1F 617698 300  1F 

Klucze dynamometryczne z ustalonym momentem do 
samochodów ciężarowych
• materiał: stal chromo- wanadowa
• gwarantowana zgodność z ISO 6789, ANSI 107.14M oraz U.S. Fed GGG-W-686D
• wartość momentu ustawiona fabrycznie
• łatwy w użyciu i kalibracji
• fabrycznie skalibrowany z dokładnością +/-4%

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

uszkodzić klucz dynamometryczny.

Przemysłowy klucz dynamometryczny 3/4"
• solidna konstrukcja zapewnia precyzyjny wynik, +/-4% nawet w trudnych 

warunkach.
• do każdego klucza jest dołączony certyfikat kalibracji zgodny z ISO 9000:2000
• duży kąt łamania zwiększa dokładność redukując możliwość przekręcenia śruby
• Oparty na krzywce mechanizm kontrolny zapewnia kontrolowane złamanie 

zapobiegając wytrąceniu operatora z równowagi
• Zastosowanie : obustronne, ale zwykle zgodne z kierunkiem zaznaczonym na 

uchwycie klucza
• wyskalowany w Nm oraz lbf.ft
• wykonane zgodnie ze standardem ISO 6789

Użycie

• maszyny rolnicze
• sektor budowlany
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• przemysł lotniczy
• Nie używać klucza dynamometrycznego do odkręcania !

Ważne !

• Mechanizm klucza powinien być obciążany płynnie i zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w instrukcji.

• 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.

Suwmiarka cyfrowa
• dokładność: 0, 02mm/0, 001"
• prędkość pomiaru: 1.5 m/sek.
• funkcje: pomiar wewnętrzny i zewnętrzny, 

głębokości
• wykonana zgodnie ze standardem DIN 862
• podwójna skala, w calach i mm

Suwmiarka
• dokładność: 0, 02mm/0, 001"
• funkcje: pomiar wewnętrzny i zewnętrzny, głębokości
• wykonana zgodnie ze standardem DIN 862
• podwójna skala, w calach i mm

Mikrometr zewnętrzny
• W obudowie wysokiej jakości. Powierzchnie 

pomiarowe wykonane z utwardzanego stopu
• wrzeciono o średnicy 6, 5 mm, z dźwignią blokującą 

i zapadką
• zgodny z DIN 863
• zakres pomiaru 0 - 25mm, odczyt minimalny 0, 01mm
• wykonany zgodnie ze standardem DIN 863
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D A C H

616804 1300 960 5:1 1/2"(32mm) 3/4" 108 126 210 180 7000  1F 

616805 2700 2000 5:1 3/4"(36mm) 1" 108 128 210 186 7000  1F 

m d

612131 2 0 16 113  4A 

612132 3 0 16 140  4A 

612133 5 0 19 230  4A 

612134 8 0 25 441  4A 

612135 10 0 25 470  4A 

612784 2 6 16 111  4A 

612785 3 10 16 140  4A 

612786 5 16 19 225  4A 

612787 8 26 25 431  4A 

612788 10 33 25 474  4A 

m d

612789 2 0 16 95  4A 

612790 3 0 16 140  4A 

612791 5 0 19 230  4A 

612792 8 0 25 370  4A 

612793 2 6 16 96  4A 

612794 3 10 16 110  4A 

612795 5 16 19 230  4A 

612796 8 26 25 370  4A 

m d

621525 50 13 1100  1G 

Wzmacniacz momentu
• Wzmacniacz momentu 5:1, gwarantuje dokładność nie mniejszą niż +/-4%
• wyposażony w dwa drążki dla maksymalnej wszechstronności
• Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność narzędzia
• Dostarczane razem z pojemnikiem, idealnym samochodu serwisowego

Zalety:

• Dokładnie zdefiniowana wielofunkcyjność - nie wymaga stosowania rurowych 
przedłużek

• Proste użycie nie wymaga dodatkowych wiadomości.

Użycie

• konstrukcje budowlane
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• przemysł lotniczy
• budowa pociągów
• rafinerie

Ważne !

• Zalecane jest używanie nasadek udarowych UNIOR.
• Nie powinniśmy nigdy przekraczać zalecanego momentu początkowego we 

wzmacniaczu momentu.

Przymiar zwijany
• plastikowa dwukomponentowa obudowa
• z przyciskiem automatycznego zwijania taśmy

Przymiary zwijane
• plastikowa dwukomponentowa obudowa
• z przyciskiem automatycznego zwijania taśmy

Taśma pomirowa
• plastikowa dwukomponentowa obudowa
• lakierowania akrylowe stali taśmy wydłuża jej żywotność
• 6 prędkości zwijania taśmy



1506KN7 617795 1/4" 20

1506KN7 617796 3/8" 20

1506KZ7 617793 1/4" 20

1506KZ7 617794 3/8" 20

1506KZ10 621452 3/8" 24

1506KZ10 621453 1/2" 24

1506KZ10 621454 3/4" 27

1507Z7 617797 1/4” 14

1507Z7 617798 3/8” 19

1507Z7 618483 1/2” 22

1507Z10 621455 3/8" 17

1507Z10 621456 1/2" 24

1507Z10 621457 3/4" 27

617735

617793

621473

621454

617797 617797

617743, 617746 617744, 617747

617793 617793 617794 621452

621456

617797 617797

617736

617794

621455

617745, 617748

621455

617737

621453

1/4”1500

1506KZ7

1507Z7 1507Z7

1503

1506KZ10

1507Z101507Z7 1507Z7

1505 1505

1506KZ7 1506KZ7 1506KZ7

1501

1506KZ7, 1506KZ10

1507Z10

1507Z10

1505

1506KZ10

1502

1506KZ101/4”

1/4” 1/4”

1/4” 1/4”

1/4” 1/4” 3/8”

1/4” 1/4”

3/4”

3/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1/2”

• 1508A (617767)
• 1508B (617768)
• 1514 (615320)
• 1531 (615318)

• 1517 P (617728)
• 1517 S (617729)
• 1541 (615320)
• 1561 (615322)
• 1551 (615319)
• 1562 (615321)
• 1571 (615324)
• 1510 (617733, 617713)
• 1514 (617714, 617715)

• 1591 (615325)
• 1592 (615326)
• 1596 (617690)
• 1597 (617691)

• 1572 (615323)• 1515 (617726)
• 1515 H (617727)
• 1516 (617731)
• 1516 A (617732)
• 1531 (615318)
• 1518 (617730)

Jak połączyć narzędzia pneumatyczne Unior?

maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara

Możliwe połączenie pomiędzy 
narzędziami 1508A i 1508B podczas 
prasy z delikatną powierzchnią (np. 
deska rozdzielcza w samochodzie)

Jak podłączyć właściwe 
narzędzie?
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A L

615318 3/8" 37 165 54 520  1F 

615513 8 - 17 / 13 2450  1G 

 1531 (3/8"),  230.4/4 (3/8" x 125, 
3/8" x 75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p 
(8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

A L

615320 3/8" 175 139 271 1350  1F 

615514 8 - 17 / 14 2515  1G 

 1541 (3/8"),  230.4/4 (3/8"x125, 
3/8"x75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p 
(8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), 1374 (50ml)

A L

615319 1/2" 45 254 81 1370  1F 

615515 10 - 24 / 14 3145  1G 

 1551 (1/2"),  231.4/4 (1/2"x125, 
1/2"x75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),  231/4 6p 
(10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

Pneumatyczny klucz kątowy 3/8"
• prędkość pracy 250 obr / min
• Max. moment obrotowy 54 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 71 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar gwintu M6

Zalety:

• mały i kompaktowy klucz
• produkcja jakościowa
• poręczny włącznik
• szybkie i poręczne ustalanie kierunku obrotu
• specjalna konstrukcja spustu uniemożliwia 

uruchomienie klucza

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zalecane jest używanie nasadek udarowych 
UNIOR.

Klucz pneumatyczny zapadkowy 
z nasadkami 3/8" w plastikowej 
skrzynce
• Wymiary skrzynki : 244x207x44

Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/8"
• prędkość pracy 10000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 271 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 71 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar gwintu M10

 
Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz pneumatyczny, udarowy 
z nasadkami 3/8" w plastikowej 
skrzynce
• Wymiary skrzynki : 307x260x70 mm

Pneumatyczny klucz kątowy 1/2"
• prędkość pracy 160 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 81 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar gwintu M10

Zalety:

• mały i kompaktowy klucz
• produkcja jakościowa
• poręczny włącznik
• szybkie i poręczne ustalanie kierunku obrotu
• specjalna konstrukcja spustu uniemożliwia 

uruchomienie klucza

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zalecane jest używanie nasadek udarowych 
UNIOR.

Klucz pneumatyczny, 
zapadkowych z nasadkami 1/2" w 
plastikowej skrzynce
• Wymiary skrzynki : 307x260x70 mm
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A L

615322 1/2" 190 188 814 2910  1F 

A L

615321 1/2" 192 204 949 2800  1F 

615516 10 - 27 / 20 5600  1G 

 1561 (1/2"),  231.4/4 (1/2" x 125, 
1/2"x75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 

 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 
1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

A L

615324 3/4" 240 236 1085 4550  1F 

617161 7 8330  1G 

 1571 (3/4"),  232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

Klucz udarowy, pneumatyczny, 1/2"
• prędkość pracy 8000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 814 Nm
• Minimalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar gwintu M16

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz udarowy, pneumatyczny, 1/2"
• prędkość pracy 7000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 949 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 119 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar śruby M18

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz pneumatyczny, udarowy 
z nasadkami 1/2" w plastikowej 
skrzynce
• Wymiary skrzynki : 346x292x83 mm

Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/4"
• prędkość pracy 6500 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 1085 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 198 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• Max rozmiar gwintu M24

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz pneumatyczny, udarowych 
z nasadkami 1/2" w metalowej 
skrzynce
• Wymiary skrzynki : 393x331x95



Dlaczego potrzebujesz 
specjalnych narzędzi do 

montażu kół?

Ponieważ śruby muszą być 
dokręcone z odpowiednim 

momentem.

Wymiana opon w warsztacie samochodowym 
nie powinna być trudnym zadaniem, jednak 

musi być wykonana dokładnie i zgodnie 
z ogólnymi zasadami oraz wymaganiami 

producenta, szczególnie w odniesieniu do kół 
ze stopów lekkich. Mechanik musi dokręcić 

koła z dokładnie ustalonym momentem aby 
nie uszkodzić obręczy, gwintu i prawidłowo 
zamocować koło. Praca musi być wykonana 

szybko. Szybka i dokładna wymiana może być 
wykonana jedynie przy użyciu prawidłowych 

narzędzi.
Nasadki udarowe z kolorowymi nakładkami 

zabezpieczającymi do kluczy pneumatycznych

BEZBŁĘDNA WYMIANA KÓŁ

Unior produkuje kompletne zestawy narzędzi do wymiany kół, które 
testujemy wraz z naszymi mechanikami i oceniamy ich przydatność.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
Nowoczesne warsztaty samochodowe lub zakłady wulkanizacyjne 
do demontażu kół używają narzędzi pneumatycznych, gdyż użycie 
narzędzi ręcznych wymaga zbyt dużo czasu. Unior oferuje wiele różnych 
akcesoriów do instalacji pneumatycznych, osuszacze, naolejacze lub 
regulatory podłączane do sieci sprężonego powietrza. Użyliśmy filtra 
z regulatorem i naolejacza z dwoma zbiorniczkami (smarującym 
i odstojnikiem wody) oraz zainstalowanym regulatorem ciśnienia 
powietrza i przepływu oleju z manometrem.
Ten filtr z regulatorem i naolejaczem może być również używany z innymi 
narzędziami pneumatycznymi. Do montażu kół używaliśmy udarowych 
kluczy pneumatycznych Unior połączonych ze sprężarką za pomocą 
szybkozłączek i spiralnych przewodów. To połączenie jest powszechnie 
stosowane w warsztatach naprawczych z wyjątkiem tych mechaników, 
którzy preferują samozwijalne węże.

90000117571 Klucz udarowy Unior jest dość mocnym narzędziem 
(678Nm)z wytrzymałą, metalową obudową. Obudowa nie posiadająca 
dodatkowych zabezpieczeń plastikowych lub gumowych jest najlepszym 
rozwiązaniem według naszego mechanika, ponieważ klucz może być 
szybko i dokładnie oczyszczony a żadne dodatkowe zabezpieczenia nie 
będą zniszczone lub brudne.

NASADKA UDAROWA, DŁUGA
Przetestowaliśmy udarowy klucz pneumatyczny z długimi nasadkami 
Unior, które pozwalają na odkręcanie śrub głęboko umieszczonych w 
obręczach niektórych samochodów. Nasadki udarowe są wyposażone 

w plastikowe zabezpieczenia aby zapobiegać uszkodzeniom delikatnych 
obręczy aluminiowych. Wcześniej czy później te nakładki się zużyją, ale 
można je nabyć osobno.

Z uwagi na głębokie i wąskie otwory w obręczach aluminiowych, nasadki 
udarowe muszą mieć dość cienkie ścianki. Jak twierdzą mechanicy, takie 
nasadki “męczą” się i po długotrwałym użyciu mogą pękać z uwagi na 
ich delikatną budowę. Nasadki udarowe do narzędzi pneumatycznych 
nie są więc “wiecznym” narzędziem w warsztacie mechanicznym. 
Zestaw zawiera klucze nasadowe Unior w trzech rozmiarach (17, 19 i 21 
mm), z których każdy wyposażony jest w plastikowe ochrony w różnych 
kolorach, dzięki czemu mechanik, może szybko wybrać odpowiednią 
nasadkę.

Z JAKĄ SIŁĄ DOKRĘCAĆ?
Kiedy praca kluczem pneumatycznym jest skończona, nakrętki lub 
śruby muszą być dokręcone z użyciem odpowiedniej siły. Jest to jedna z 
najważniejszych czynności podczas montażu kół. Poleganie na własnym 
wyczuciu podczas dokręcania może prowadzić do nieprawidłowego 
zamocowania koła lub do uszkodzenia gwintu z uwagi na zbyt dużą siłę. 
Dla samochodów osobowych moment dokręcania śrub wynosi od 110 do 
120 Nm natomiast dla samochodów dostawczych ta siła to ok 200 Nm. 
Do dokręcania połączeń śrubowych Unior oferuje dwa rodzaje kluczy 
dynamometrycznych: klucz klikowy i klucz z ustalonym momentem, 
który jest kalibrowany w fabryce. Według naszych mechaników, klucz 
z ustalonym momentem jest szczególnie przydatny w warsztatach 
wulkanizacyjnych. Sugeruje się nawet aby każdy kierowca posiadał ten 
klucz, (wraz z odpowiednimi nasadkami) w swoim samochodzie, co 
umożliwi dokręcenie koła po jego ewentualnej wymianie nawet w czasie 
podróży.
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231/4PPB

Następujące narzędzia Unior zostały użyte do montażu 
kół: filtr z reduktorem o naolejaczem, klucz pneumatyczny, 
nasadki udarowe, klucze dynamometryczne, narzędzia do 
zaworków i szczypce do wyważarki.

UŻYTE NARZĘDZIA:

Klucz udarowy, pneumatyczny, 1/2” - 1562
• prędkość pracy 7000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 949 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 119 l/min

Zestaw przygotowania powietrza 3/4” - 1503
• maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara
• ciśnienie robocze 0, 5 - 8, 5 Bar
• przepustowość powietrza 2500 l/min
• pojemność filtra 60ml
• pojemność zbiorniczka z olejem 90 ml

Zestaw nasadek udarowych 1/2” do felg aluminiowych w 
plastikowym pudełku - 231/4PPB

• materiał: stal chromo- molibdenowa
• wykończenie powierzchni : fosforyzowana zgodnie z DIN 

12476
• w plastikowej osłonie

Klikowy klucz dynamometryczny 1/2” - 263A
• Dokładność : +/- 3%
• mokremetryczna skala do łatwego i bezblędnego 

ustawiania
• zabezpieczenie nastawy momentu
• Zastosowanie : obustronne, ale zwykle zgodne z 

kierunkiem zaznaczonym na uchwycie klucza
• Wymagana kalibracja klucza co 12 miesięcy lub po każdych 

5.000 użyć od momentu zakupu.

Klucze dynamometryczne z ustalonym momentem do 
samochodów osobowych - 267A

• materiał: stal chromo-wanadowa
• fabrycznie skalibrowany z dokładnością +/-4%

Narzędzia do kół
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A L

615323 3/4" 235 220 1491 6440  1F 

A L

615325 1" 180 495 2439 13600  1F 

A L

615326 1" 280 307 2439 12800  1F 

A L

617690 1.1/2" 145 450 3388 17800  1F 

Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/4"
• prędkość pracy 5500 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 1491 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 269 l/min
• Przyłącze powietrza 3/8"
• Max rozmiar gwintu M30

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz udarowy, pneumatyczny, 1", 
długie wrzeciono
• prędkość pracy 4000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 2439 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 255 l/min
• Przyłącze powietrza 1/2"
• Max rozmiar gwintu M36

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Klucz udarowy, pneumatyczny, 1"
• prędkość pracy 4000 obrotów na minutę
• Max. Moment obrotowy 2439 Nm
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• Zapotrzebowanie na powietrze 255 l/min
• Przyłącze powietrza 1/2"
• Max rozmiar śruby M36

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.
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A L

617691 1.1/2" 145 465 4065 18600  1F 

L A D

617714 170 150 19 1810  1F 

617715 225 150 19 2160  1F 

617716 69  1E 

617717 351  1F 

L B D

617718 182 18 19 181  1E 

L B D

617719 180 2 19 154  1E 

L B D

617720 180 20 19 179  1E 

L B D

617721 180 16.7 19 178  1E 

Klucz pneumatyczny, udarowy 1.1/2"
• prędkość bez obciążenia 3000 obr / min
• maksymalny moment obrotowy 4065 Nm
• Minimalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 435 l/min
• Przyłącze powietrza 1/2"
• max rozmiar gwintu M52

Zalety:

• kontrolowany moment
• szybkie dokręcanie
• szeroki zakres zastosowań

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• maszyny rolnicze
• przemysł ciężki
• większe maszyny budowlane
• przemysł okrętowy
• montaż indywidualny

Ważne !

• Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.

Udarowy młotek pneumatyczny
• przeznaczony do cięcia arkuszy, śrub oraz 

usuwania pozostałości po spawach, nitóww, 
gipsu i dachówek

• ze sprężyną do szybkiej wymiany osprzętu
• długość tłoczka udarowego: 170 - 67mm, 225 

- 92mm
• średnica uchwytu 9, 1mm
• ilość uderzeń na minutę: 170 - 3000, 225 - 2100
• zużycie powietrza 250 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"

Zalety:

• lekkie i kompaktowe urządzenie, do 
zastosowanie w małych pomieszczeniach

• szeroki zakres zastosowań
• wymienny uchwyt

Użycie

• przemysł motoryzacyjny
• cięcie blach stalowych i śrub
• usuwanie spoin
• do pracy przy ścianie, betonie, cegle, stali i 

metalach lekkich

Sprężyna do 1514

szybki uchwyt osprzętu do 1514
• dla szybkiej i prostej wymiany dłuta
• szybka wymiana przez uwolnienie pierścienia 

zwalniającego
• radełkowany pierścień dla lepszego chwytu podczas 

wymiany

Dłuto płaskie

Użycie

• Kształtowanie i czyszczenie spawów, przycinanie 
nitów, żłobienie rowków, czyszczenie i wyrównywanie 
powierzchni.

Dłuto szpiczaste

Użycie

• usuwanie nitów, przebijanie otworów

Dłuto do nitów i zgorzelin 
spawalniczych

Użycie

• usuwanie nitów i czyszczenie spawów

Dłuto do cięcia blachy

Użycie

• przecinanie metalu
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J

L B D

617722 190 19.2 19 187  1E 

L B D

617723 178 32.8 19 207  1E 

619964 7 3210  1G 

 1514 (170),  1514A1 (182),  
1514A2 (180),  1514A3 (180),  
1514A4 (180),  1514A5 (190),  
1514A6 (178), 981PBM2 (307 x 260 x 74)

L A D

617733 2.5 220 105 150 1600  1F 

617713 5 220 105 150 1615  1F 

Dłuto z końcówką V

• Użycie
• przecinanie metalu

Dłuto z szerokim odgiętym końcem

Użycie

• czyszczenie spawów, ścinanie nitów, żłobienie 
rowków, czyszczenie i wyrównywanie powierzchni 
metalu

Młotek pneumatyczny z zestawem dłut
• Wymiary skrzynki : 307x260x70 mm

Polerka pneumatyczny
• prędkość bez obciążenia 10000 obr / min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 212 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• podkładka Velcro

Zalety:

• ergonomiczny uchwyt umożliwia dobry uchwyt i przeciwdziała wyślizgiwaniu się
• przystosowana dla osób prawo i lewo ręcznych
• cichy i mocny napęd
• poręczny włącznik
• odprowadzanie pyłu do worka dla utrzymania w czystości miejsca pracy
• giętki i solidny przewód do odprowadzania pyłu
• nie pozostawia krawędzi na obrabianej powierzchni
• lepsze warunki pracy dzięki minimalnej wibracji
• maksymalna moc przy wadze 1.2 kg

Użycie

• serwis samochodowy
• przygotowanie powierzchni pod różnego typu prace
• idealna do szlifowania konstrukcji stalowych, metalu i drewna
• Polerko-szlifierka jest wyposażona w system mocowania VELCRO : szybkie, łatwe i 

bezpieczne montowanie i demontowanie różnego rodzaju papieru.

podkładka Velcro odprowadzanie pyłu do worka dla 
utrzymania w czystości miejsca 
pracy

ergonomiczny uchwyt umożliwia 
dobry uchwyt i przeciwdziała 
wyślizgiwaniu się

poręczny włącznik
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J

L A

617731 155 60 390  1F 

L A

617732 162 76 740  1F 

L A D

617729 375 100 175 2610  1F 

L A D

617730 230 90 125 2175  1F 

Szlifierka pneumatyczna prosta
• prędkość obrotowa bez obciążenia 25000 obr 

/ min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• średnica tuleji 6 mm
• wewnętrzna średnica węża 10mm

Zalety:

• dźwignia zabezpieczająca przed 
niekontrolowanym uruchomieniem

• proste mocowanie tarcz tnących, ściernych i 
innych elelmentów

• maksymalna moc proporcjonalnie do wielkości
• mały i kompaktowy klucz
• możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej

Użycie

• szlifowanie precyzyjne
• pełne szlifowanie
• przemysł narzędziowy
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• czyszczenie spoin
• czyszczenie betonu i powierzchni ścian
• czyszczenie powierzchni drewnianych
• usuwanie farb i lakierów
• usuwanie korozji
• szlifowanie łożysk
• szlifowanie zaworów silnika
• szlifowanie zębatek i cewek
• różne inne powierzchnie

Pneumatyczna szlifierka kątowa
• prędkość bez obcišżenia 20000 obr / min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• średnica tuleji 6 mm
• wewnętrzna średnica węża 10mm

Zalety:

• szlifierka kątowa umożliwia szlifowanie 
powierzchni trudno dostępnych

• dźwignia zabezpieczająca przed 
niekontrolowanym uruchomieniem

• proste mocowanie tarcz tnących, ściernych i 
innych elelmentów

• maksymalna moc proporcjonalnie do wielkości
• mały i kompaktowy klucz
• możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej

Użycie

• szlifowanie precyzyjne
• pełne szlifowanie
• przemysł narzędziowy
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł lotniczy
• czyszczenie spoin
• czyszczenie betonu i powierzchni ścian
• czyszczenie powierzchni drewnianych
• usuwanie farb i lakierów
• usuwanie korozji
• szlifowanie łożysk
• szlifowanie zaworów silnika
• szlifowanie zębatek i cewek
• różne inne powierzchnie

Polerka pneumatyczna kątowa
• prędkość obrotowa bez obciążenia 4500 obr 

/ min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 340 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• gwint wrzeciona 5/8"

Zalety:

• mały i kompaktowy klucz
• przystosowana dla osób prawo i lewo ręcznych
• demontowalna rękojeść
• poręczny włącznik

Użycie

• szlifowanie spoin
• szlifowanie ostrych krawędzi
• naprawa małych, nierównych powierzchni

Pneumatyczna szlifierka kątowa
• prędkość obrotowa bez obciążenia 11000 obr 

/ min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 170 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"

Zalety:

• demontowalna rękojeść
• dźwignia zabezpieczająca przed niepożądanym 

obrotem

Użycie

• zabezpieczenie przed obracającymi się 
elementami

• również użyteczne w małych pomieszczeniach
• przemysł narzędziowy
• czyszczenie spoin
• czyszczenie betonu i powierzchni ścian
• czyszczenie powierzchni drewnianych
• usuwanie farb i lakierów
• usuwanie korozji
• cięcie elementów profilowanych i blach 

stalowych
• inne domowe zastosowania
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L A

617726 190 150 1360  1F 

L A

617727 220 150 1570  1F 

L A D

617767 260 135 6 153  1E 

L A D

617768 420 135 6 178  1E 

617738 71  1E 

L A

617735 90 155 491  1F 

L A

617736 150 220 1285  1F 

Wiertarka pneumatyczna
• dwukierunkowa
• prędkość bez obciążenia 1800 obr / min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• zakres wierteł 1,0 - 10 mm
• gwint wrzeciona 3/8", 24 UNF
• wewnętrzna średnica węża 10mm

Zalety:

• maksymalna moc proporcjonalnie do wielkości
• lekka, kompaktowa, łatwa w obsłudze
• poręczny włącznik
• ergonomicznie ukształtowana rękojeść 

umożliwia bez wysiłkową pracę
• plastikowa nakładka uchwytu przeciwdziała 

przenoszeniu wibracji
• dwukierunkowa
• szybka zmiana uchwytu

Wiertarka pneumatyczna z rączką
• dwukierunkowa
• prędkość obrotowa bez obciążenia 800 obr / min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
• zużycie powietrza 113 l/min
• Przyłącze powietrza 1/4"
• średnica stosowanych wierteł 1, 5 - 13 mm
• gwint wrzeciona 3/8", 24 UNF
• wewnętrzna średnica węża 10mm

Zalety:

• maksymalna moc proporcjonalnie do wielkości
• lekka, kompaktowa, łatwa w obsłudze
• regulowany uchwyt dla lepszego wsparcia
• poręczny włącznik
• ergonomicznie ukształtowana rękojeść 

umożliwia bez wysiłkową pracę
• plastikowa nakładka uchwytu przeciwdziała 

przenoszeniu wibracji
• dwukierunkowa
• szybka zmiana uchwytu

Pistolet do przedmuchiwania
• maksymalne ciśnienie powietrza: 10, 9 Bara
• zużycie powietrza 220 l/min

Pistolet do przedmuchiwania - 
długi
• maksymalne ciśnienie powietrza: 10, 9 Bara
• zużycie powietrza 220 l/min

Komplet pojemników do 1500

Zestaw przygotowania powietrza 
1/4"
• Przyłącze powietrza 1/4"
• maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara
• przepustowość powietrza 600 l/min
• ciśnienie robocze 0, 5 - 8, 5 Bar
• temperatura pracy 5 - 60 stopni Celsjusza
• stopień filtracji 5 micronów
• pojemność filtra 15 ml
• pojemność zbiorniczka z olejem 25 ml

Zestaw przygotowania powietrza 
3/8"
• Przyłącze powietrza 3/8"
• maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara
• przepustowość powietrza 1800 l/min
• ciśnienie robocze 0, 5 - 8, 5 Bar
• temperatura pracy 5 - 60 stopni Celsjusza
• stopień filtracji 5 micronów
• pojemność filtra 60ml
• pojemność zbiorniczka z olejem 90 ml
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617739 175  1E 

L A

617737 150 220 1265  1F 

L A

621473 190 240 1805  1F 

617741 63  1F 

617742 16  1F 

L (m) D

617743 9 6.5 x 10 850  1E 

617744 9 8 x 12 894  1E 

617745 9 11 x 16 1526  1E 

617746 12 6.5 x 10 835  1E 

617747 12 8 x 12 1076  1E 

617748 12 11 x 16 1847  1E 

L

617788 R1/4" 19 72 133  1E 

617789 R3/8" 19 70 137  1E 

617790 R1/2" 22 75 145  1E 

L

617793 R1/4" 20 58 98  1E 

617794 R3/8" 20 54 101  1E 

L

621452 3/8" 24 62.5 149  1E 

621453 1/2" 24 65.0 156  1E 

621454 3/4" 27 67.1 191  1E 

L

617795 R1/4" 20 54.5 113  1E 

617796 R3/8" 20 55 105  1E 

Zestaw pojemników do 1501 i 
1502

Zestaw przygotowania powietrza 
1/2"
• Przyłącze powietrza 1/2"
• maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara
• ciśnienie robocze 0, 5 - 8, 5 Bar
• temperatura pracy 5 - 60 stopni Celsjusza
• stopień filtracji 5 micronów
• przepustowość powietrza 2300 l/min
• pojemność filtra 60ml
• pojemność zbiorniczka z olejem 90 ml

Zestaw przygotowania powietrza 
3/4"
• przyłącze pneumatyczne 3/4"
• maksymalne ciśnienie powietrza: 9, 5 Bara
• ciśnienie robocze 0, 5 - 8, 5 Bar
• temperatura pracy 5 - 60 stopni Celsjusza
• stopień filtracji 5 micronów
• przepustowość powietrza 2500 l/min
• pojemność filtra 60ml
• pojemność zbiorniczka z olejem 90 ml

Manometr do 1500

Manometr do 1501 i 1502

Pneumatyczny przewód spiralny

Złączka żeńska
• obudowa z tworzywa
• gwint zewnętrzny

Złączka żeńska
• metalowa obudowa
• gwint zewnętrzny

Złączka żeńska
• metalowa obudowa
• gwint zewnętrzny

Złączka żeńska
• metalowa obudowa
• gwint wewnętrzny
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L

621455 3/8" 17 39.4 38  1E 

621456 1/2" 24 39.4 53  1E 

621457 3/4" 27 48.5 86  1E 

L

617797 R1/4" 14 34 24  1E 

617798 R3/8" 19 36.5 34  1E 

618483 R1/2" 22 39 40  1E 623315 110  1V 

L D b

616831 250 14 20 260  4B 

L D

616832 250 14 246  4B 

L D b

616833 250 16 22 347  4B 

L D b

616834 250 16 40 351  4B 

L D b

616835 280 18 25 507  4B 

616836 400 18 25 740  4B 

616837 600 18 25 1133  1E 

L D

616838 280 18 482  4B 

616839 400 18 717  4B 

616840 600 18 1105  1E 

L D b

616842 300 18 26 518  4B 

L D b

616841 300 18 80 729  4B 

Złączka męska
• gwint zewnętrzny
• średnica wewnętrzna przewodu 10 mm

Złączka męska
• wewnętrzna średnica węża 7 mm
• gwint zewnętrzny

Wieszak do narzędzi 
pneumatycznych z przyłączem 
powietrza 1/4"

Przecinak płaski, SDS plus

Przecinak szpiczasty, SDS plus

Przecinak rowkowy, SDS plus

Przecinak płaski, szeroki, SDS plus

Przecinak płaski, SDS max

Przecinak szpiczasty, SDS max

Przecinak rowkowy, SDS max

Przecinak płaski, szeroki SDS max



Dlaczego potrzebujesz 
solidne imadło w warsztacie 

samochodowym?

Imadło to jedno z podstawowych 
narzędzi w każdym warsztacie. 

Pomimo swojej wytrzymałości musi 
być odpowiednio konserwowane aby 

zapewnić jego długie funkcjonowanie. 
Musi być czyszczone co najmniej raz w 

tygodniu.

Jednym z łatwiejszych sposobów 
naprawy poszczególnych zespołów 

samochodu jest chwycenie ich w 
imadle, które jest zwykle zamocowane 
na stole warsztatowym. Istnieje wiele 

typów imadeł, jednak mechanicy 
zalecają aby oprócz solidnego, dużego 

imadła w warsztacie powinno być 
również małe imadło z systemem 

szybkiego zacisku. Imadło z systemem szybkiego przesuwu jest narzędziem, 
które powinno znaleźć się w każdym warsztacie.

IMADŁA IRONGATOR

Każde imadło ma przesuwną i stałą szczękę, śrubę i powierzchnię do 
uderzeń. Podstawowa wersja wytrzymałego imadła posiada śrubę 
zabezpieczoną w tulei aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem. W 
lepszych imadłach dolne części szczęk są zaprojektowane do chwytania 
rur. W dobrych, wytrzymałych imadłach szczęki są bardzo mocne i 
pozwalają na chwytanie elementów z dużą siłą. Ślizgi imadła są tak 
skonstruowane aby mogły wytrzymać nawet silne uderzenia w część 
imadła przeznaczoną do pobijania. Szczęki są wykonane solidnej stali i 
mogą być wymienione w razie uszkodzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu 
chwytanych elementów szczęki można zabezpieczyć nakładkami 
wykonanymi z plastiku, miękkiej stali, aluminium lub ołowiu.

W ostatnich latach imadło z systemem szybkiego przesuwu staje 
się niezbędnym narzędziem. Nasz mechanik twierdzi, że imadło jest 
wyjątkowo praktyczne i poleca aby znalazło się w każdym, dobrym 
warsztacie.

Unior opracował to imadło na nowo przy współpracy z Uniwersytetem 
Maribor rozwijając system szybkiego przesuwu z zastosowaniem 
rozwiązań stosowanych w tokarkach.
Szybki przesuw szczęk pozwala błyskawicznie chwytać elementy o 
różnych rozmiarach. Jest to możliwe dzięki przesuwaniu ruchomej 
szczęki bez potrzeby dokręcania śruby. Aby przesunąć ruchomą szczękę 
wystarczy przesunąć dźwignię o pół obrotu. W ten sposób czas potrzebny 
do zbliżenia szczęk jest znacznie krótszy niż podczas dokręcania ich 
śrubą. To doskonałe imadło posiada wszystkie zalety zwykłych imadeł, 
włączając profil do chwytania rur.

Oba imadła mogą być umieszczone na obrotowej podstawie, która 
znacznie zwiększa zakres zastosowań ułatwiając pracę. Podstawa jest 

na stałe przykręcona do stołu roboczego a imadło jest zamocowane do 
podstawy co umożliwia jego obrót. To rozwiązanie zachwyci mechaników, 
którzy wykonują wiele prac obróbki rur (wodno-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania itp), natomiast w warsztacie samochodowym 
nie istnieje wielkie zapotrzebowanie na instalację podstawy obrotowej.

Choć imadła inżynierskie są solidnymi i ciężkimi narzędziami, które 
mogą wytrzymać ogromne obciążenia, muszą być czyszczone po 
użyciu. W przeszłości, mechanicy kazali swoim uczniom czyszczenie 
imadeł w warsztacie w każdy weekend, nawet w przypadku 
normalnego użytkowania, aby zapobiec zanieczyszczeniu wrzeciona. 
W wytrzymałych imadłach śruba jest zabezpieczona przez rurę, jednak 
śruba w imadle z systemem szybkiego przesuwu jest odsłonięta i jest 
konieczne regularne czyszczenie. Wskazane jest również, aby od czasu 
do czasu lekko nasmarować śrubę olejem.



UŻYTE NARZĘDZIA:

Imadło ślusarskie z systemem szybkiego przesuwu - 
721Q/6

• korpus żeliwny
• kute szczęki ze stali węglowej, olejowo utwardzane
• lakierowana oprawa, karbowane szczęki, pozostałe części 

ocynkowane
• specjalne ułożyskowanie zapewnia precyzyjne 

przemieszczanie się ruchomych elementów
• może być wyposażone w obrotowy uchwyt

Stalowe imadło ślusarskie - 721/6
• korpus żeliwny
• kute szczęki ze stali węglowej, olejowo utwardzane
• lakierowana oprawa, karbowane szczęki, pozostałe części 

ocynkowane
• wrzeciono zabezpieczone przed uszkodzeniem
• może być wyposażone w obrotowy uchwyt

Śruby w imadłach są 
zabezpieczone w tulei.

Szczęki wykonane są z 
wytrzymałej stali.

Blokada jest uniesiona i szczęki 
mogą być szybko przesunięte bez 

potrzeby obracania śrubą.

Dla mocnego zacisku pokrętło 
śruby musi być przekręcone 

zaledwie o pół obrotu.

Powierzchnia do pobijania może 
wytrzymać mocne uderzenia.

Imadło jest również wyposażone 
w szczęki do chwytania rur.

Imadło z systemem szybkiego 
przesuwu jest wyposażone w 

prowadnice do precyzyjnej pracy.

Dolna część szczęk ma profil 
ułatwiający chwytanie rur.



721/6
721Q/6

prowadnice uniPRO zapewniają precyzyjne 
przemieszczanie się ruchomych elementów

szczęki zaprojektowane do chwytania rur

system szybkiego przesuwu

kute szczęki z narzędziowej stali węglowej, hartowane i 
odpuszczane

solidne miejsce pracy

obrotowa podstawa pozwala na obrót o 360 stopni



721/6 721Q/6

                 

721.1/6

                   

722.1/7

                  

722.1AL

79

L

B D L C a b c A

621564 80 100 215 11 - 35 46 42 28 64 113 3500  1G 

621481 125 160 336 17 - 62 73 66 44 95 176 14400  1G 

621567 150 190 400 20 - 66 88 80 53 117 211 24200  1G 

621570 200 220 461 24 - 80 103 93 62 140 265 37800  1G 

B D L C a b c A

621482 125 120 336 17 - 62 77 66 44 95 176 14500  1G 

621568 150 190 400 20 - 66 88 80 53 117 211 23500  1G 

621566 80 2570  1F 

621483 125 2575  1F 

621569 150 2580  1F 

621572 200 2585  1F 

B

623083 80 240  1E 

619020 125 378  1E 

619021 150 1030  1E 

619023 200 1365  1E 

B

623084 80 110  1E 

619026 125 156  1E 

619027 150 400  1E 

619029 200 541  1E 

Stalowe imadło ślusarskie
• korpus żeliwny
• kute szczęki z narzędziowej stali węglowej, utwardzane i odpuszczane
• lakierowana oprawa, karbowane szczęki, pozostałe części ocynkowane
• wrzeciono zabezpieczone przed uszkodzeniem
• prowadnice uniPRO zapewniają precyzyjne przemieszczanie się ruchomych 

elementów
• może być wyposażone w obrotowy uchwyt

Imadło ślusarskie z systemem szybkiego przesuwu
• korpus żeliwny
• kute szczęki ze stali węglowej, olejowo utwardzane
• lakierowana oprawa, karbowane szczęki, pozostałe części ocynkowane
• specjalne ułożyskowanie zapewnia precyzyjne przemieszczanie się 

ruchomych elementów
• może być wyposażone w obrotowy uchwyt
• system szybkiego przesuwu

obrotowy uchwyt do 721/6 i 
721Q/6
• korpus żeliwny
• materiał pozostałych elementów : specjalna 

stal narzędziowa
• obrotowa podstawa pozwala na obrót o 360 

stopni

Zapasowe szczęki do imadła 
721/6 oraz 721Q/6
• materiał: specjalna stal narzędziowa
• kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
• zestaw 2 sztuk

Zapasowe szczęki aluminiowe do 
721/6 oraz 721Q/6
• metal: aluminium
• zestaw 2 sztuk



175/2 Klucz trzpieniowy do korków spustu oleju 20

185/2 Klucz do świec zapłonowych 43

186BI Zestaw nasadek do świec z akcesoriami 3/8” 43

186.4/2 Nasadka do świec zapłonowych 3/8” 43

186.4/2A Nasadka 3/8” do świec zapłonowych 43

200/2 Klucz oczkowy do rozruszników 50

200/2CB Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych wygiętych w kartonie 50

205.1 Pas do 205/2 20

205/2 Klucz taśmowy do filtrów 20

206.1 Łańcuch zapasowy do 206/2 20

206/2 Klucz łańcuchowy do filtrów 20

210/2 Klucz nasadowy do kół 37

212/2 Klucz nasadowy do kół 37

213/6 Klucze nasadowe, krzyżakowe do kół 37

263A Klikowy klucz dynamometryczny 1/2” 60

263B Klikowy klucz dynamometryczny 1/2” 60

263L Klikowy klucz dynamometryczny 1/2” 61

264 Klucz dynamometryczny, klikowy 61

265 Przemysłowy klucz dynamometryczny 3/4” 62

267A Klucze dynamometryczne z ustalonym momentem do samochodów osobowych 61

267B Klucze dynamometryczne z ustalonym momentem do samochodów ciężarowych 62

270A Suwmiarka cyfrowa 62

271 Suwmiarka 62

272 Mikrometr zewnętrzny 62

280 Wzmacniacz momentu 63

300/2 Łyżka montażowa do opon 37

300/2A Łyżka montażowa do opon 37

300/2C Łyżka montażowa do opon, z rączką 37

300CCB Zestaw łyżek do opon z rękojeścią 38

431/2 Szczypce do sprężyn hamulców bębnowych 32

631 Próbnik instalacji samochodowej 6/12 lub 12/24 V 41

631B Tester instalacji samochodowej 6 /12/24 V 41

650.1/6 Przecinak płaski, SDS plus 75

650.2/6 Przecinak szpiczasty, SDS plus 75

650.3/6 Przecinak rowkowy, SDS plus 75

650.4/6 Przecinak płaski, szeroki, SDS plus 75

651.1/7 Przecinak płaski, SDS max 75

651.2/7 Przecinak szpiczasty, SDS max 75

651.3/7 Przecinak rowkowy, SDS max 75

651.4/7 Przecinak płaski, szeroki SDS max 75

686/2 Profesjonalny ściągacz do przegubów kulowych 30

686/2A Profesjonalny ściągacz do przegubów kulowych 32

710P Przymiar zwijany 63

710R Przymiary zwijane 63

714 Taśma pomirowa 63

721Q/6 Imadło ślusarskie z systemem szybkiego przesuwu 79

721.1/6 obrotowy uchwyt do 721/6 i 721Q/6 79

721/6 Stalowe imadło ślusarskie 79

722.1/7 Zapasowe szczęki do imadła 721/6 oraz 721Q/6 79

722.1AL Zapasowe szczęki aluminiowe do 721/6 oraz 721Q/6 79

1011AEV6 Zestaw 325 szt. narzędzi z wózkiem 940EV6 59

1011BEV4 Zestaw 193 szt. narzędzi z wózkiem 940EV4 55

1011CEV4 Zestaw 127 szt. narzędzi z wózkiem 940EV4 54

1011DEV6 Zestaw 238 szt. narzędzi z wózkiem 940EV6 58

1500 Zestaw przygotowania powietrza 1/4” 73

1500C Komplet pojemników do 1500 73



1500PG Manometr do 1500 74

1501 Zestaw przygotowania powietrza 3/8” 73

1501C Zestaw pojemników do 1501 i 1502 74

1501PG Manometr do 1501 i 1502 74

1502 Zestaw przygotowania powietrza 1/2” 74

1503 Zestaw przygotowania powietrza 3/4” 74

1505 Pneumatyczny przewód spiralny 74

1506KN7 Złączka żeńska 74

1506KZ10 Złączka żeńska 74

1506KZ7 Złączka żeńska 74

1506PZ Złączka żeńska 74

1507Z10 Złączka męska 75

1507Z7 Złączka męska 75

1508A Pistolet do przedmuchiwania 73

1508B Pistolet do przedmuchiwania - długi 73

1510 Polerka pneumatyczny 71

1514 Udarowy młotek pneumatyczny 70

1514.1 Sprężyna do 1514 70

1514.2 szybki uchwyt osprzętu do 1514 70

1514A1 Dłuto płaskie 70

1514A2 Dłuto szpiczaste 70

1514A3 Dłuto do nitów i zgorzelin spawalniczych 70

1514A4 Dłuto do cięcia blachy 70

1514A5 Dłuto z końcówką V 71

1514A6 Dłuto z szerokim odgiętym końcem 71

1514PB Młotek pneumatyczny z zestawem dłut 71

1515 Wiertarka pneumatyczna 73

1515H Wiertarka pneumatyczna z rączką 73

1516 Szlifierka pneumatyczna prosta 72

1516A Pneumatyczna szlifierka kątowa 72

1517S Polerka pneumatyczna kątowa 72

1518 Pneumatyczna szlifierka kątowa 72

1531 Pneumatyczny klucz kątowy 3/8” 65

1535 Klucz pneumatyczny zapadkowy z nasadkami 3/8” w plastikowej skrzynce 65

1541 Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/8” 65

1545 Klucz pneumatyczny, udarowy z nasadkami 3/8” w plastikowej skrzynce 65

1551 Pneumatyczny klucz kątowy 1/2” 65

1555 Klucz pneumatyczny, zapadkowych z nasadkami 1/2” w plastikowej skrzynce 65

1561 Klucz udarowy, pneumatyczny, 1/2” 66

1562 Klucz udarowy, pneumatyczny, 1/2” 66

1565 Klucz pneumatyczny, udarowy z nasadkami 1/2” w plastikowej skrzynce 66

1571 Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/4” 66

1572 Klucz udarowy, pneumatyczny, 3/4” 69

1575 Klucz pneumatyczny, udarowych z nasadkami 1/2” w metalowej skrzynce 66

1591 Klucz udarowy, pneumatyczny, 1”, długie wrzeciono 69

1592 Klucz udarowy, pneumatyczny, 1” 69

1596 Klucz pneumatyczny, udarowy 1.1/2”, długie wrzeciono 69

1597 Klucz pneumatyczny, udarowy 1.1/2” 70

1910 Kowadełko zakrzywione 21

1911 Kowadełko 21

1912 Kowadełko z płaskim zakończeniem 21

1913 Lekka łyżka 21

1914 Kowadełko dwustronne okrągłe 21

1915 Kowadełko z dużą stopką 21

1916 Płaska łyżka 21

1917 Łyżka dwustronna 21



1918 Łyżka dwustronna 21

1919 Płaska łyżka 21

1921 Cienkie kowadełko wypukłe 22

1922 Kowadełko perforowane 22

1923 Kowadełko dwustronne 22

1924 Kowadełko wielozadaniowe 22

1925 Kowadełko łukowe 22

1926 Kowadełko wypukłe 22

1927 Kowadełko hacelowe 22

1928 Kowadełko z rowkiem 22

1929 Łyżka 22

1930 Młotek blacharski 22

1931 Młotek z zakrzywionym końcem szpiczastym 22

1932 Standardowy młotek blacharski 23

1933 Młotek z prostym końcem szpiczastym 23

1934 Młotek z prostym końcem szpiczastym 23

1935 Młotek z podwójnym końcem, okrągłym 23

1936 Młotek z okrągłym i kwadratowym końcem 23

1940/2BI Ściągacz szpilek i kołków 24

1940.1/2BI Ściągacz szpilek i kołków 24

1940.2/2BI Ściągacz szpilek i kołków 24

1942/2 Ściągacz ramienia tylnej wycieraczki 24

1943.1R Okrągły drut do zestawu do demontażu przedniej szyby 25

1943.1SQ Kwadratowy drut do zestawu do demontażu przedniej szyby 25

1943/2BI Zestaw do wycinania szyb 25

1944/6 Chwytak do szyb z podwójną przyssawką 25

1945 Wielofunkcyjny skrobak z osłoną ostrza 26

1945.1 zestaw 5 ostrzy do 1945 26

1946 Uchwyt pilnika 26

1946.1 Zapasowe ostrze do 1946 26

1976/2 Regulowany klucz do filtrów oleju 18

1977/6 Klucz do filtrów oleju. 19

1977PB12 Zestaw kluczy nasadowych do filtrów oleju w plastikowej walizce. 19

1978/2 Klucz do zbiornika 18

1980 Refraktometr w plastikowej skrzynce. 20

2026/2 Rozdzielacz do łożysk 26

2027/2 Ściągacz piast i bębnów hamulcowych 30

2028/2P Szczypce do wyważarki kół samochodowych 30

2029/2 Nasadka 1/2” do ściągania bębnów hamulcowych 30

2030/2BI Szczypce do linki hamulca ręcznego 32

2032/2 Ściągacz do przegubów kulowych 29

2033/2 Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych 32

2033/2PB Przyrząd do cofania tłoczków hamulcowych, w plastikowej skrzynce. 32

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

2035 Szczotka do czyszczenia zacisków hamulcowych 36

2036/2 Przesuwny przyrząd ściskający do tłoczków hamulcowych 36

2037/2BI Szczypce do sprężyn hamulcowych 36

2038 Ściągacz wewnętrznych bieżni łożysk. 29

2039/2 Przyrząd do wewnętrznego przegubu listwy kierowniczej. 36

2041/2 Ściągacz przegubów homokinetycznych. 29

2042/2 Przyrząd do wentyli kół samochodowych 36

2051/4 Ściągacz sprężyn amortyzatorów 38

2052/4 Urządzenie do ściskania sprężyn amortyzatorów - w wersji lekkiej 38

2076/1 Wałeczkowy ściągacz do wykręcania szpil gwintowanych 12

2077/2BI Szczypce do zacisków sprężynowych 12

2078/2BI Szczypce do opasek OETIKER® 15



2079/2BI Szczypce do szybkozłączy przewodów paliwowych. 15

2080/2BI szczypce do opasek CLIC® 15

2081/3 Szczypce do zaciskania przewodów i zapobiegania przepływu płynów 16

2082.1 Zapasowy łańcuch do obcinaka 2082 16

2082/3 Łańcuchowy obcinak rur wydechowych 16

2083 Teleskopowy chwytak magnetyczny z podświetleniem 17

2084 Profesjonalny zestaw inspekcyjny 17

2085 Szczypce do podnoszenia drobnych przedmiotów 17

2086 Magnetyczna tacka 17

2087 Giętki chwytak z magnesem 17

2089/2BI Automatyczne szczypce do zacisków przewodów systemów chłodzenia. 20

2091 Latarka LED 18

2151/2BI Szczypce do świec zapłonowych 41

2178/2BI Szczypce do demontażu. 43

2201/2BI Szczypce do usuwania uszczelnień zaworów 44

2202/2BI Ściskacz sprężyn zaworów 44

2203/2BI Przyrząd do obracania wału rozrządu 45

2204 Zestaw do sprawdzania napięcia paska rozrządu 45

2205 Ściskacz pierścieni tłoków 45

2206 Uniwersalny regulator sprzęgła 44

2207/2 Nasadka 1/2”, do wtryskiwaczy w silnikach diesla 45

2208 Ściągacz do wielorowkowych kół pasowych. 48

2208.1A/2 Śruba do ramienia dla 2208 48

2208.1B/2 Śruba do 2208 48

2208.2A/2 Krótkie ramię do 2208 48

2208.2B/2 Długie ramię do 2208 48

2209 Nasadka do alternatorów 48

2210/2 Ściągacz koła pasowego 49

2210.1/4A Wrzeciono do 2210/2A 49

2210.2/2A Ramię do 2210/2A 49

2210/2A Uniwersalny ściągacz koła pasowego 49

2211 Zestaw do sprzęgieł samoregulujących SAC 50

2213/2BI Pokrętło z pomiarem kąta 49

2301SOS1 Zestaw narzędzi do wymiany świec zapłonowych, na wkładce SOS 50

2301SOS10 Zestaw narzędzi motoryzacyjnych na wkładce SOS 53

2301SOS2 Ściągacz piast i bębnów hamulcowych, na wkładce SOS 50

2301SOS3 Zestaw narzędzi do układu hamulcowego, na wkładce SOS 50

2301SOS4 Zestaw szczypiec do obsługi samochodów, na wkładce SOS 53

2301SOS5 Zestaw narzędzi do wymiany oleju, na wkładce SOS 53

2301SOS6 Zestaw narzędzi do wymiany oleju, na wkładce SOS 53

2301SOS7 zestaw narzędzi do wymiany oleju, na wkładce SOS 53

2301SOS8 Zestaw narzędzi do wymiany oleju, na wkładce SOS 53

2301SOS9 Zestaw narzędzi do wymiany oleju, na wkładce SOS 53

OP1.4/2 Wieszak do narzędzi pneumatycznych z przyłączem powietrza 1/4” 75


