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CENNIK  NARZĘDZI 

 

Opis PLN NETTO 
STACJA  NAPEŁNIANIA  
VPS-RD.2D/MN-01/MN-07/V80 
- pompa próżniowa 2-stopniowa (35 l/min.)  
- manometr ø 80 mm niskiego ciśnienia R600a lub R290 
- manometr ø 80 mm niskiego ciśnienia R134a lub R290 
wysokiego ciśnienia 
- analogowy próżniomierz  ø 80 mm  
- 2 przewody o długości 150cm  
- 1 przewód przeźroczysty do napełniania 
- bateria  5-zaworowa pod manometry   
- olej do pompy próżniowej  
- całość zamontowana na stelażu rurowym.  
Największą zaletą stacji jest mały ciężar i wymiary:                                                                                
12,2 kg, 345cm x 265cm x 360cm 

 
 

 
 

4 275,00 
PLN/kpl 

 

WAGA ELEKTRONICZNA DO 100 KG Z OPCJĄ 
DOZOWANIA 
Typ: 36443 
Dokładność: +/- 0.5 % odczytu 
Rozdzielczość: 5g/0.01 lbs 
Wymiary platformy: 223mm x 223mm 
Ciężar wagi: 3 kg 
Całość w solidnej plastikowej walizce 

 
 

640,00  
PLN/szt. 

 

WAGA ELEKTRONICZNA DO 100 KG  
Typ: RCS-7020 
Dokładność: +/- 0.5 % odczytu 
Rozdzielczość: 5g/0.01 lbs 
Wymiary platformy: 223mm x 223mm 
Ciężar wagi: 2,485 kg 
Całość w solidnej plastikowej walizce 

 
 

418,00  
PLN/szt. 

 

WAGA ELEKTRONICZNA DO 100 KG 
TIF, typ 9030E 
Wygodna konstrukcja z uchwytem ułatwia przenoszenie. W zestawie 
nylonowa torba. 

• Nośność:                     100 kg  
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem  
• Rozdzielczość:           10 g  
• Dokładność:               ±0,5% odczytu ±1 cyfra  
• Temperatura pracy:    0 – 490C  
• Waga:                          2,36 kg  
• Wymiary:                    204,8 x 431,8 x 57,1 mm  
• Zasilanie:                    bateria 9V 

650,00  
PLN/szt. 

 

BEZPRZEWODOWA WAGA ELEKTRONICZNA DO 100 KG,  
Refco typ OCTA WIRELLES 
Lekka, solidna, aluminiowa obudowa w połączeniu z płaską platformą sprawiają, że waga doskonale 
nadaje się do pracy z czynnikiem chłodniczym w dużych butlach. 

• Nośność:        do 100 kg 

• Platforma:        śr. 220 mm, wys. 45 mm 

• Dokładność:        +/-0,5% 

• Rozdzielczość:          2 g 

• Zasilanie:        2x4AAA baterie 

• Żywotność baterii:    60 h panel sterujący + platforma 
• Promień zasięgu:      10 m 

1 239,88 
PLN/szt. 

WAGA CYFROWA do 5 kg 

Model:QE-400 
• Dokładność  ważenia: 1 gram 
• Z opcją tarowania.  
• Do płynnego napełniania. 
• Do R600a, R290 

 
59,00 

PLN/szt. 
 
 



Elektroniczny wykrywacz TIF, IR-1A z sondą na podczerwień. 
Niemiecka jakość! 
• Nowoczesny czujnik na podczerwień zaprojektowany do długoletniego użytku 
• Automatycznie rekalibruje się w wysoce zanieczyszczonym środowisku w celu 

dokładnego wskazania miejsca wycieku 
• Nie reaguje na olej lub wilgoć 
• Wykrywa CFC, HFC, HCFC, HFO1234yf oraz R32 
• Alarm dźwiękowy z funkcją wyciszania i alert wizualny LED 
• Wytrzymała przenośna walizka 
• Spełnia normy  SAE J2913 / SAE J2791 / E-35422 / EN 14624 
• Maksymalny poziom czułości: 3 gr./rok 
• Spełnia normy ustawy f-gazowej, a na specjalne życzenie wykonujemy 

świadectwo wzorcowania +99,00 pln netto 
 

1 845,00 
PLN/szt. 

 
 

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności HLD-200  
do wszystkich czynników chłodniczych oprócz gazów palnych.  
• Maksymalny poziom czułości: 3 gr./rok 
• Spełnia normy ustawy f-gazowej, a na specjalne życzenie wykonujemy świadectwo 

wzorcowania +99,00 pln netto 

• W zestawie: walizka aluminiowa + wykrywacz + zapasowy sensor. 

 
 

349,00 
PLN/szt. 

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności gazów palnych i gazu 
śladowego - wodoru (N2 95%,H2 5%) TIF 9030E 
Produkt renomowanej firmy. 
• TIF8900-E jest doskonałym narzędziem do lokalizowania wycieków, 

oparów lub pozostałości gazów palnych 
• Szerokie pasmo wykrywania gazów palnych, w tym R690, R290, ale 

i również wodoru 
• Czułość nawet do 5 ppm  
• Regulowana czułość 
• Dźwiękowy sygnał “licznika Geigera”i wizualny LED 
 

1 650,00 
PLN/szt. 

 
Dwuzaworowa butla do odzysku czynnika chłodniczego.  
12 kg. 
Zdjęcie poglądowe. 

224,00 
PLN./szt. 

 

Akumulatorowa myjka pod ciśnieniem do mycia urządzeń 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
• wielofunkcyjny 
• mobilny zamocowany na wózku, zbiornik 30 L 
• autonomiczny: nie wymaga podłączenia do wody, prądu ani ciśnienia powietrza 
• nieprzerwane korzystanie przez maksymalnie 2 godziny 
• funkcja kontroli prędkości (1,5-6 bar) 
Kraj pochodzenia: Japonia 

1990,00 
PLN/szt. 

 
 
Prot-Clean - Ścienna osłona do mycia klimatyzatora z 
odprowadzniem płynów. 
 

67,92 
PLN/szt. 

 
 
Git-Cleaner – ścienna osłona do mycia klimatyzatora 
z odprowadzeniem płynów. Ociekacz z solidnym, 
regulowanym stalowym stelażem przylegającym do 
urzadzenia. 

630,00 
PLN/szt. 

CHEMIA SERWISOWA 

Uszczelniacz EXTREME WHITE do R600a i R290a 

Lokalizuje miejsce utraty czynnika chłodniczego i uszczelnia w sposób stały,  
bez kontaktu z wilgotnością i tlenem. Z adapterem ¼”SAE. 
1 strzykawka = 1 układ 

32,90 
PLN/szt. 



Uszczelniacz EXTREME do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
Lokalizuje miejsce wycieku i uszczelnia w sposób stały, bez kontaktu z wilgocią i tlenem. 
Reperuje nieszczelności o maks. Wielkości 0,3mm. Z adapterem ¼”SAE i 5/16” 
Do CFC, HFC, HCFC. Poj. 30 ml. 
1 sztrykawka = 15 KW 

72,80  
PLN/szt. 

Uszczelniacz EXTREME ULTRA do urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. Nowa 6ml formuła ma zastosowanie do układów o mocy 
21KW (6 ton). Lokalizuje wyciek czynnika i trwale uszczelnia, nie wchodzi w 
reakcję z tlenem i wilgocią. Kompatybilny ze wszystkimi czynnikami (CFC,HFC i 
HCFC, oraz R32). Poj. 6ml. 1 strzykawka = 21 KW. 

65,80 
PLN/szt. 

 

Dodatek COMPRESSOR + zapobiegający uszkodzeniu kompresora przy 
wymianie spreżarki i płukaniu układu klimatyzacji. Neutralizuje i 
unieszkodliwia zabrudzenia, natychmiast zapewniając maksymalną 
wydajność i eliminując potencjalną możliwość przyszłego uszkodzenia. 
 

24,40  
PLN/szt. 

COOL SHOT poprawia wydajność urzadzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych i zmniejsza redukując zmniejszenie energii. 
Zwiększa wydajność starszych urządzeń. Widoczny pod lampą UV. Przedłuża 
żywotność systemów o 20-50%. Do stosowania prewencyjnego.  

67,20  
PLN/szt. 

SUPER DRY do usuwania i zapobiegania powstawaniu wilgoci w 
systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
Poprawia stabilność oleju i zapobiega tworzeniu się wilgoci i powietrza. Działa 
z CFC, HCFC, HFC.  Nie wpływa na sklad ani działanie czynnika 
chłodniczego. 

30,00 
PLN/szt. 

ICE-FREE odmraża systemy i zapobiega zamarzaniu w przyszłości.         
Do różnej wielkości systemów. Kompatybilny ze wszystkimi czynnikami CFC, 
HFC, HCFC oraz olejami do chłodnictwa. Nie wpływa n wydajność urządzenia i 
zapobiega powstawaniu kwasu. Poj. 30ml. 

30,00 
PLN/szt. 

NO-ACID neutralizator kwasowości   
Jest w stanie całkowicie eliminować pozostałości kwasu w urządzeniach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, a więc zapobiega zepsuciu sprężarki. 
Poj. 30 ml. 

56,00 
PLN/szt. 

DRAIN TABS tabletki do tac ociekowych Zapobiega i eliminuje proces gnicia i 
powstawanie pleśni glonów i śluzu, które mogą powodować przytkania i zablokowanie 
węże do odpływu skroplin w układach klimatyzacyjnych. 
18 szt. 

45,00 
PLN/kpl. 

ACID TEST tester kwasowości oleju 
Wykrywa obecność zakwaszonego oleju w instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej. 
Zawiera syntetyczne substancje chemiczne, które reagują z kwasowością 
zmieniając kolor oraz wskazując zakres pH wewnątrz olejów smarowych urządzeń 
chłodniczych.  

70,00  
PLN/kpl. 

 
AXE 1l. odladzacz do urządzeń chłodniczych 
Działa szybko i skutecznie. Został zaprojektowany w celu rozpuszczania lodu i ułatwiania 
jego usunięcia. Opóźnia tworzenie nowego zalodzenia.  
 

39,18 
PLN/szt. 

 
PROTECT GEL osłona termiczna przy lutowaniu. Jest specjalnym produktem o  
formule żelu w celu ochrony przed działaniem ciepła na powierzchnie otaczające punkt  
kontaktowy płomienia używanego podczas lutowania. Absorbuje ciepło chroniąc obiekty  
otaczające przed spaleniem lub deformacją. 

47,60 
PLN/szt. 

 
BELNET do płukania instalacji 
Do wewnętrznego płukania układów klimatyzacji. 
Płyn ma wysoki poziom odparowania i natłuszczania pozwalając na całkowite 
wyeliminowanie osadów, zanieczyszczeń i resztek z układów klimatyzacji. 

28,50 PLN/1l. 
81,20 PLN/5l. 

KINO TABS tabletki (18szt.) rozpuszczające do jedn. zew. 
Tabletki musujące, która rozcieńczając w 5 l. wody wytwarza się alkaliczny środek 
czyszczący do skraplaczy, zdolny do usunięcia silnego zabrudzenia. 
Wymaga spłukiwania. 
Odczyn zasadowy. 

126,00 
PLN/kpl. 



 

NU BRITE koncentrat 3,78l. do jedn. zew. 
Silny preparat do czyszczenia skraplaczyWymaga spłukiwania. Usuwa tłuszcze. Nie 
zawiera kwasów. Ulega biodegradacji. Środek skoncentrowany. Rozcieńczać w stosunku 
1:3 lub 1:4. Pieni się i wybiela tak dobrze jak kwas. Czyści i odtłuszcza lepiej niż kwas. 
Czyści i wybiela lamele! 
 

136,00 
PLN/szt. 

 
COIL MINT koncentrat 3,57 l, do jedn. wew. 
Odłtuszcza, czyści, usuwa brud, tłuszcze, osady tytoniowe. O miłym miętowym zapachu.  
Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się do czyszczenia zabrudzeń charakterystycznych dla 
lokali gastronomicznych. 

150,00 
PLN/szt. 

 
COIL GREEN TEA koncentrat 3,57 l, do jedn. wew. 
Odłtuszcza, czyści, usuwa brud, tłuszcze, osady tytoniowe. O miłym zapachu zielonej 
herbaty. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się do czyszczenia zabrudzeń 
charakterystycznych dla lokali gastronomicznych. 

150,00 
PLN/szt. 

 
Olej POE 32 polyestrowy poj. 1l.  

56,00 
PLN/szt. 

Olej POE 68 polyestrowy poj. 1l.  
56,00 

PLN/szt. 
 
Barwnik UV, 250 ml. 

63,14 
PLN/szt. 

MANOMETRY, ZESTAWY MANOMETRÓW, BLOKI MANOMETRYCZNE 
 

Manometr RG-250-R134a - niskie ciśnienie, 

• R22, R407C, R404A, R134a 
• średnica zewnętrzna 68 mm , podłączenie 1/8” NPT 
• zakres pomiaru:  -1 ÷ +24 bar 
• skala temperaturowa:  -40  ÷  +600C 
• nastawialny, odporny na wibracje, podwójna skala bar / psi 

 

28,80 
PLN/szt. 

 

Manometr RG-250-R134a - wysokie ciśnienie, 
• R22, R407C, R404A, R134a 
• średnica zewnętrzna 68 mm , podłączenie 1/8” NPT 
• zakres pomiaru:  -1 ÷ +35 bar 
• skala temperaturowa:  -40  ÷  +600C 
• nastawialny, odporny na wibracje, podwójna skala bar / psi 

28,80 
PLN/szt. 

 

Manometr RG-250-R600a - niskie ciśnienie, 

• R600a, R290, R600 
• średnica zewnętrzna 68 mm , podłączenie 1/8” NPT 
• zakres pomiaru:  -1 ÷ +24 bar 
• skala temperaturowa:  -40  ÷  +600C 
• nastawialny, odporny na wibracje, podwójna skala bar / psi 

 

28,80 
PLN/szt. 

Vakuometr – próżniomierz  
• zakres pomiaru: 0 ÷ 1000 mbar 
• średnica zewnętrzna 50 mm 
• podłączenie 1/8” NPT 

 

18,34 
PLN/szt. 

Manometr Refco, typ ++MR-205-R407C++ niskie ciśnienie 
Tablicowy manometr, wypełniony olejem, na czynniki chłodnicze R407C, R134a, 
R404A, ze skalą: bar, 0C, psi. Justowanie przez otwór w wzierniku szklanym.  
Średnica zew:              63 mm 
Klasa:                          1,6 
Podłączenie:               od tyłu ¼”SAE 
Obudowa:                    stalowa 

71,99  
PLN/szt. 

 

Manometr Refco, typ ++MR-305-R407C++ wysokie ciśnienie 
Tablicowy manometr, wypełniony olejem, na czynniki chłodnicze R407C, R134a, 
R404A, ze skalą: bar, 0C, psi. Justowanie przez otwór w wzierniku szklanym.  
Średnica zew:              63 mm 
Klasa:                          1,6 
Podłączenie:               od tyłu ¼”SAE 
Obudowa:                    stalowa 
 

71,99 
PLN/szt. 



 

1-zaworowy blok manometryczny z hakiem 
51,00  

PLN/szt. 

 

2-zaworowy blok manometryczny z hakiem 
 

107,50 
PLN/szt. 

 
Zestaw manometrów na R134A (niskie i wysokie ciśnienie)  

• z 2 zaworowym blokiem manometrycznym z hakiem 
• R22, R407C, R404A, R134a 

 

149,18  
PLN/szt. 

TERMOMETRY 

 
Termometr szpilkowy -500 do +3000C + osłona 
Długość szpikulca: 13 cm 
Dokładność: +-0,10C 

18,90  
PLN/szt. 

WT-2 Termometr szpilkowy -500 do +3000C 
• długość sondy 110 cm 
• rozdzielczość: 0,1°C 
• zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu 
• alarm temperatury 
• pamięć wartości maksymalnej i minimalnej 
• wskaźnik wyczerpania baterii 
• wskaźnik przekroczenia zakresu lub błędu czujnika 

34,35  
PLN/szt. 

 
519B - termometr na haczyku, zakres pomiaru: -400 do +400C 8,00  

PLN/szt. 

GRZEBIENIE, GRATOWNIKI 

 
CT-351 – Grzybkowy grzebień do prostoswania lameli 

12,58 
PLN/szt. 

 
CT-352 – Strunowy grzebień do prostowania lameli 

12,50 
PLN/szt. 

 
CT-207 – Gratownik do rur 

10,00 
PLN/szt. 

 

CT-209 – metalowy gratownik do rur wew./zew.  28,70 
PLN/szt. 

PRZEWODY NAPEŁNIAJĄCE 

 
 

Na R410A 
- dostępne kolory: czerwony lub niebieski  
- podłączenie  ¼”SAE  x  ½”–20 UNF (R410A) 
- długość  150 cm 

39,20  
PLN/szt. 

Na R410A 

- kolor: niebieski 
- podłączenie  ¼”SAE  x  ½”–20 UNF (R410A) 
- długość  500 cm 

54,00  
PLN/szt. 

E-336 – przewód z zaworem kulowym,  
¼”SAE x ¼”SAE , długość 90 cm 
Dostępne kolory do wyboru: czerwony, niebieski, żółty 

29,26 
PLN/szt. 

E-360 – przewód z zaworem kulowym,  
¼”SAE x ¼”SAE , długość 150 cm 
Dostępne kolory do wyboru: czerwony, niebieski, żółty 

36,86 
PLN/szt. 

E-372 – przewód z zaworem kulowym,  
¼”SAE x ¼”SAE , długość 180 cm 
Dostępne kolory do wyboru: czerwony, niebieski, żółty 

39,07 
PLN/szt. 



RYB-C-300 – przewód, ¼”SAE x ¼”SAE, długość 300 cm (bez zaworu), 
dostępne kolory do wyboru: czerwony i niebieski 

39,50 
PLN/szt. 

RYB-C-500 – przewód, ¼”SAE x ¼”SAE, długość 500 cm (bez zaworu), 
dostępne kolory do wyboru: czerwony i niebieski 

57,50 
PLN/szt. 

ZAWORY SERWISOWE 

 

Zawór kulowy  
¼”SAE zew. x ¼” SAE wew.  
Dostępne w kolorach:  niebieski, czerwony i żółty 

22,65 zł/szt. 

Zawór kulowy do R410A  
¼”SAE zew. x ½”-20UNF (5/16”) wew.  
Dostępne w kolorach:  niebieski, czerwony 24,00 zł/szt. 

 

Przyrząd do bezpiecznego napełniania układów chłodniczych 
¼”SAE x ¼”SAE (czarne pokrętło) 35,32 zł/szt. 

Przyrząd do bezpiecznego napełniania układów klimatyzacyjnych na R410A 
½”-20UNF (5/16”) x ¼”SAE (zielone pokrętło) 35,32 zł/szt. 

 
 

Przyrząd do wymiany wentyli  w zaworach Schradera 
 ¼” SAE  pod ciśnieniem 

73,00 zł/szt. 

Przyrząd do wymiany wentyli w zaworach Schradera  
 ½” 20UNF  pod ciśnieniem (na R410A) 51,00 zł/szt. 

 
Szybkozłącze 16-C Szybkozłącze proste do bezpiecznego  
i bezstratnego podłączania węży serwisowych do układu.  
Gwinty 1/4" SAE. Producent: IMPERIAL 

70,95 zł/szt. 

 
Szybkozłącze 17-C Szybkozłącze kątowe do bezpiecznego  
i bezstratnego podłączania węży do układu.  
Gwinty 1/4" SAE. Producent: IMPERIAL 

82,50 zł/szt. 

Szybkozłącze 26-C Szybkozłącze proste do bezpiecznego  
i bezstratnego podłączania węży do układu z R410A.  
Gwinty: 5/16” SAE x 516” (1/2”-20UNF, na R410A).  
Producent: IMPERIAL 

75,90 zł/szt. 

Szybkozłącze 26-C Szybkozłącze kątowe do bezpiecznego  
i bezstratnego podłączania węży serwisowych do układu z R410A.  
Gwinty: 5/16” x 516” (1/2”-20UNF, na R410A). Producent: IMPERIAL 

94,05 zł/szt. 

Szczypce PT-109 do przebijania i ewakuacji czynnika  
chłodniczego z układu. Producent: IMPERIAL 
(chwilowo niedostępne) 

173,25 zł/szt. 

DO OBRÓBKI RUR – KIELICHARKI, ROZTŁACZARKI, GIĘTARKI 

 
Popularna sprzęgłowa kielicharka "dziadkowa"  
bez kamieni (wkładek). Wytrzymała i poręczna, kielichy  
gładkie i równe. 

435,00 zł/szt. 



Popularna sprzęgłowa kielicharka "dziadkowa" z kompletem  
kamieni calowych. 
Wytrzymała i poręczna, kielichy gładkie i równe. W zestawie: 

• kielicharka 

• wkłady do rur o średnicach: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". 

565,50 zł /kpl. 

Popularna sprzęgłowa kielicharka "dziadkowa" z kompletem  
kamieni metrycznych. 
Wytrzymała i poręczna, kielichy gładkie i równe. W zestawie: 

• kielicharka 

• wkłady do rur o średnicach: 6mm, 10mm, 12mm", 15mm, 18mm. 

565,50 zł /kpl. 

Komplet kamieni calowych do kielicharki”dziadkowej” 
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". 135,00 zł/kpl. 

Komplet kamieni metrycznych do kielicharki”dziadkowej” 
6mm, 8mm, 10mm, 12mm", 15mm, 18mm. 135,00 zł/kpl. 

 
CT-525-F -  Kielicharka 5-16mm , 3/16"-5/8" 50,75 zł/szt. 

 
 
CT-275L – kielicharka i roztłaczarka  
do rur calowych:   
1/8”,3/16”,1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, ½”, 5/8”, 3/4" 
Zestaw w walizce. 

82,11 
PLN/szt. 

 
CT-2000AM – kielicharka i roztłaczarka  
do rur calowych i metrycznych: 
1/8”,3/16”,1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, ½”, 5/8”, 3/4" 
6, 8, 10, 12,16 mm 
Zestaw w walizce. 

83,68 
PLN/szt. 

 
RCT-806A – kielicharka sprzęgłowa  
do rur calowych:  
¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾” 

 

150,41 
PLN/szt. 

 
ST-22 – roztłaczarka ręczna 
Dla rur calowych: ¼”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, ½”, 5/8”, ¾”, 7/8”, 1”  

76,98 
PLN/szt. 

 
SSPIN500 - Zestaw bitów do roztłaczania 
Bity do wkrętarek i wiertarek do roztłaczania rur 1/4", 3/8", 1/2", 5/8". 

435,50 
PLN/szt. 

 
FSPIN1000 – zestaw bitów do kielicharania 
Bity do wkrętarek i wiertarek do kielichowania rur 1/4", 3/8", 1/2", 5/8". 

435,50 
PLN/szt. 

 

CT-100A – ręczna roztłaczarka/ekspander calowy  
z głowicami: 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 7/8”, 1”, 1 1/8” 
+nożyk CT-274, gratownik CT-207 
Całość zapakowana w niebieskiej walizce z tworzywa sztucznego 

420,71 
PLN/szt. 

 

CT-100M – ręczna roztłaczarka/ekspander metryczny 
z głowicami: 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28mm 
+nożyk CT-274, gratownik CT-207 
Całość zapakowana w niebieskiej walizce z tworzywa sztucznego. 

420,71 
PLN/szt. 



 
CT-102-L – komplet krótkich sprężyn do gięcia rur  
                       ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8” 

13,50 
PLN/szt. 

 

CT-368A-1800 – ręczna giętarka  
do rur calowych: ¼”, 5/16”, 3/8” 

30,79 
PLN/szt. 

 

CT-368M-900 – ręczna giętarka  
do rur calowych: ¼”, 5/16”, 3/8” 

23,47 
PLN/szt. 

 
 
CT-364A-08 – ręczna giętarka do rury calowej: ½” 

52,62 
PLN/szt. 

 
 
 
 
 

CT-364A-10 – ręczna giętarka do rury calowej: 5/8” 74,90 
PLN/szt. 

 

 
 
 
 

CT-364A-12 – ręczna giętarka do rury calowej: 3/4”  
94,00 

PLN/szt. 
 

 
 
 
 

CT-364A-14 – ręczna giętarka do rury calowej: 7/8”  
114,00 

PLN/szt. 

 
CT-999 –  UNIWERSALNA KUSZOWA GIĘTARKA DO 
RUR CALOWYCH I METRYCZNYCH: 
1/4″,5/16″,3/8″,1/2″,5/8″,3/4″,7/8″ 
6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm  
- w niebieskiej walizce 
(bez nożyka i gratownika) 

402,10 
PLN/szt. 

OBCINARKI DO RUR 

CT-127 – obcinarka do rur, 3-16 mm (1/8”-5/8”) 
Najmniejszy nożyk przeznaczony dla trudno dostępnych miejsc. 
Motylkowe pokrętło. 

11,30 
PLN/szt. 

 
CT-174 – nóż do obcinania rur, 3 - 28 mm  (1/8” – 1 1/8”)  

16,20 
PLN/szt. 

 

CT-274 – obcinarka do rur, 3 - 28 mm (1/8” – 1 1/8”) 
25,66 

PLN/szt. 
 

CT-107 – obcinarka do rur, 5 - 50 mm 
54,00 

PLN/szt. 

14301 – ostrze do obcinarek  rur 14300, 14310, CT-128  
CT-107-B – ostrze  do obcinarek  rur CT-107  
CT-274-B – ostrze do obcinarek  rur CT-274/105/G/312/174/109 

 

2,00 zł/szt. 
3,00 zł/szt. 
3,00 zł/szt. 

 

PTC-01 – obcinaczka  kapilary       
15,58 

PLN/szt. 



Szczypce  typ RTM-PC-206  

Do ucinania przewodów gumowych 
25,00 

PLN/szt. 
 

SZCZYPCE DO ZACISKANIA RUREK, KLUCZE SERWISOWE, INNE 

CT-201 – Szczypce do zaciskania rurek  14,71 
PLN/szt. 

 
CT-204 – ręczna, kulkowa zaciskarka do rurek 

25,00 
PLN/szt. 

CT-122 – klucz z grzechotką  do zaworów serwisowych   
                4 Rozmiary : ¼”, 3/8”, 3/16”, 5/16”  kwadrat  14,80 

PLN/szt. 
 

CT-123 – klucz z grzechotką  do zaworów serwisowych  
                   4 Rozmiary:  ¼” i  3/16” kwadrat,  
                                       9/16” i  ½”  sześciokąt  zapadkowy 

25,00 
PLN/szt. 

 
NJ1234 – Dozownik oleju 
Gwinty: ¼”SAE z zaworem x ¼” 

112,00 
PLN/szt. 

 

CT-501 – lusterko teleskopowe,  
średnica lustra 32 mm,  
długość zamknięta 127 mm, długość otwarta 500 mm 

11,00 
PLN/szt. 

 
CT-502 – lusterko teleskopowe,  
średnica lustra 50 mm,  
długość zamknięta  200 mm, długość otwarta 410 mm 

14,00 
PLN/szt. 

AUTOKLIMATYZACJA 

 
 
HYDRA-KRIMP – hydrauliczny zestaw do 
zaciskania holdersów na przewodach gumowych w 
klimatyzacji samochodowej 
Wkładki: 6 - (5/16”), 8 - (13/32”), 10 - (1/2”) i 12 - (5/8”) 
oraz 3 rozmiary pośrednie (samochody japońskie) 
Do przewodów standardowych 

817,10 
PLN/kpl. 

 
Szybkozłączka A/C– dla R134a 
do klimatyzacji samochodowej (na niskie lub wysokie ciśnienie)  
gwint wewnętrzny M14x1,5 z redukcją  M14x1,5 + ¼”SAE + O-ring 

42,44 
PLN/szt. 

 
Szybkozłączka A/C do R-1234xyf  
wraz z redukcją M12x1,5 x ¼”SAE 
Na niskie lub wysokie ciśnienie. 

65,50 
PLN/szt. 

 
Redukcja z gwintami zewnętrznymi  
M12x1,5 z uszczelką oring na 1/4"SAE. 

11,00 
PLN/szt. 

 
 

Szybkozłączka RTM-1318 – dla R134a  
do autoklimatyzacji na wysokie ciśnienie lub niskie cisnienie 

35,00  
PLN/szt. 



RTM-038 – Komplet szybkozłączy na niskie i wysokie ciśnienie do  
usuwania wentyla (zaworku) bez straty czynika.  
Dodatkowo umożliwia szybsze napełnianie i opróżnianie układu. 

156,00 
PLN/kpl. 

CT-01 (CH-135) - Zestaw adapterów do klimatyzacji samochodowej  
2 przewody – 12 cm, gwinty zew. ¼” x wew. 1/8” i zew. ¼” x 3/16”  
Adaptery kątowe:  
zew. ¼” x wew. 1/4”  
zew. ¼” x wew. 1/8”  
zew. ¼” x wew. 3/16”  

32,00 
PLN/szt. 

ARMATURA MOSIĘŻNA, SZYBKOZŁĄCZKI, REDUKCJE 

 
Redukcja z gwintami zewnętrznymi  
M12x1,5 z uszczelką oring na 1/4"SAE. 

11,00 
PLN/szt. 

 
 

Miedziana rurka kapilarna z nakrętkami ¼”SAE i popychaczem.  
Długość: 900mm 

13,60 
PLN/szt. 

 
Kapilara miedziana TC-31 
Średnica wew. 0,8 mm x średnica zew. 2,0 mm 
W kręgu 30 m. 

135,00 
PLN/szt. 

 
Kapilara miedziana TC-44 
Średnica wew. 1,1 mm x średnica zew. 2,3 mm 
W kręgu 30 m. 

150,00 
PLN/szt. 

 
Kapilara miedziana TC-55 
Średnica wew. 1,4 mm x średnica zew. 2,6 mm 
W kręgu 30 m. 

109,00 
PLN/szt. 

 
Kapilara miedziana TC-80 
Średnica wew. 2,0 mm x średnica zew. 3,2 mm 
W kręgu 30 m. 

155,00 
PLN/szt. 

 
A-31004 – 6,30x0,5 (AVX) – zaworek z rurką 6,30mmx0,5mm, dł 50 mm 
podłączenie ¼”SAE, grubość ścianki rurki 0,5mm 

2,50 
PLN/szt. 

 
A-31004 – 6x1,0 (AVX) – zaworek z rurką 6mmx1,0, dł. 50 mm 
podłączenie ¼”SAE, grubość ścianki rurki 1,0mm 

3,00 
PLN/szt. 

 
Nakrętka zaślepiająca NFT-118-¼”SAE z otwieraczem. 

1,63 
PLN/szt. 

 
 

204CT7000R – zawór do wlutowania,  
(śr. zew. 2,95mm, 4,9mm, 6,30mm, 7,90mm, 9,90mm) z wentylem                                 
 

4,90 
PLN/szt. 

 

QC-S410A – Złączka redukcyjna z zaworem Schradera,   
1/4”SAE x ½” SAE 20 UNF (5/16”, do R410a) 

10,90 
PLN/szt. 

 

Złączka redukcyjna z zaworem Schradera,   
½” SAE 20 UNF (5/16”, do R410a) x 1/4”SAE 

11,90  
PLN/szt. 



 

U2-4 – złączka ¼” SAE x ¼” SAE 2,35 zł/szt. 

 

U2-6 – złączka 3/8” SAE x 3/8” SAE 4,35 zł/szt. 

 

U2-8 – złączka 1/2” SAE x 1/2” SAE 4,95 zł/szt. 

 

U2-10 – złączka 5/8” SAE x 5/8” SAE 7,65 zł/szt. 

 

NS4-4 – nakrętka ¼” SAE 1,95 zł/szt. 

 

NS4-6 – nakrętka 3/8” SAE 2,70 zł/szt. 

 

NS4-8 – nakrętka 1/2” SAE 3,10 zł/szt. 

 

NS4-10 – nakrętka 5/8” SAE 4,30 zł/szt. 

 

NS4-5 – nakrętka 5/16”  2,95 zł/szt. 
 
 
 
 
 

UR2-86 – złączka 3/8” SAE x ½” SAE 5,10 zł/szt. 

 

T2-4 – trójnik 3x1/4”SAE 4,90 zł/szt. 

 


