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Uniwersalny zestaw narzedzi naciskowych do montazu i 
demontazu lozysk kól. Chroni przed uszkodzeniami lozysk 
podczas montazu. Do lozysk o srednicach od 60 do 85 mm. 
Do samochodów Audi, BMW, Ford, Seat, Nissan,  
VW i innych.

Narzedzie naciskowe 
do lozysk kól

         
Nr artykułu

K 10204

Z ząbkowanymi szczękami oraz z funkcją cięcia. Wykonane ze 
stali niklowo-chromowej z utwardzaną indukcyjnie krawędzią 
tnącą. Połączone działania o wyższej skuteczności i większej 
mocy. Gumowe uchwyty o matowej powierzchni sprawiają, że 
szczypce są elastyczne i zapewniają dobry chwyt. 
 
 
 

Szczypce podłużne, 
szczęki zakrzywione

         

Z ząbkowanymi szczękami oraz z funkcją cięcia. 
Wykonane ze stali niklowo-chromowej z utwardzaną 
indukcyjnie krawędzią tnącą. Połączone działania o 
wyższej skuteczności i większej mocy. Gumowe uchwyty o 
matowej powierzchni sprawiają, że szczypce są elastyczne 
i zapewniają dobry chwyt.

Szczypce podłużne, szczęki proste

         

60-80Ø

Uniwersalny teleskopowy ściskacz do sprężyn 
zawieszenia z trzypunktowym mechanizmem 
blokującym do szybkiego i bezpiecznego 
zdejmowania/montażu sprężyn śrubowych 
resorów typu „wishbone” lub „multilink” bez 
konieczności demontażu osi. Narzędzie zwiększa 
poziom bezpieczeństwa i ułatwia pracę, co pozwala 
zaoszczędzić dużo czasu.  
Zakres zaciskowy: 110-280 mm   
Do sprężyn o średnicy od 70 do 150 mmPasuje do 
pojazdów marki: Mercedes, Skoda, Volvo, SAAB, 
Ford, GM, Lada, Peugot, Rover, Hyundai, VW, Fiat, 
Mazda, Toyota itp.

Zestaw ściskacza do 
sprężyn zawieszenia typu 
„wishbone” lub „multilink”

         

Nr artykułu

K 472

Długość mm Nr artykułu

160 K 1187

Długość 
mm

Przepustowość cięcia 
drutu stalowego mm2

Nr  
artykułu

160 1.7 K 1186

Cena regularna:
Cena podczas kampanii:

Cena regularna:
Cena podczas kampanii:

Cena regularna:
Cena podczas kampanii:

Cena regularna:
Cena podczas kampanii:



www.kamasatools.com

S I N C E  1 9 6 8

KAMPANIA!

MAJ

Zestaw dla mechanika zawierający dwa 
kompletne zestawy kluczy nasadowych (1/4” 
i 1/2”) oraz klucze dwustronne i z głowicą 
obrotową. Zawiera ponad 30 różnych końcówek 
narzędzi. Wymiary: 350 x 350 x 85 mm.

         

Nr artykułu

K 25015

Zestaw dla mechanika, 
92-częściowy, mm

Ten zestaw dla mechanika zawiera dwa zestawy kluczy 
nasadowych (1/4” i 1/2”), klucze dwustronne, klucze 
z głowicą obrotową oraz noże do nacinania gwintów. 
Pomagają w rozwiązaniu większości problemów 
mechanicznych – zarówno małych i dużych. Pod osłoną 
z leksanu znajduje się 12 regulowanych przegródek, w 
których można przechowywać dodatkowe narzędzia, 
nakrętki, śruby i wkręty. Wymiary: 480 x 480 x 110 mm

Zestaw dla mechanika, 
99-częściowy, cal i mm

         

Nr artykułu

K 25016

Kompaktowy zestaw z nasadkami i końcówkami 1/4” oraz 
60-zębowym mini-kluczem z grzechotką Mini-klucz z grzechotką 
pozwala z łatwością dosięgnąć wszystkich typów śrub i wkrętów. 
Wymiary: 165 x 90 x 35 mm.

Zestaw kluczy nasadowych, 
44-częściowy, mm

         

Nr artykułu K 7102

Narzedzie do zacisków

Do mocowania zacisków CV z wymaganym momentem dokrecania. 
Szczególnie wazne przy mocowaniu mocnych, nierdzewnych pasków 
oslon termoplastycznych. Stosowac z kluczem dynamometrycznym 
3/8”.

         

Nr artykułu

K 10201

Kątowy klucz udarowy z małą i kompaktową obudową młotka 
umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Podwójny 
młotkowy mechanizm udarowy, regulowany wylot powietrza i 
proste przełączanie wprzód/wstecz, jak również moment obrotowy 
regulowany w trzech krokach sprawiają, że ten klucz udarowy jest 
łatwy w użyciu.

Klucz udarowy, 1/2”

         

Długość 
mm

Nr arty-
kułu

235 K 9837

Szczypce z odgieta glówka do przecinania opasek 
zaciskowych ze stali nierdzewnej na mieszkach 
walków, przewodach ukladu chlodzenia oraz 
paliwowych.

Przecinak do opasek 
zaciskowych

         

Długość 
mm

Nr  
artykułu

220 K 232
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Kompletny zestaw do montowania i demontowania 
sprzegla z samoregulacja (SAC). Odpowiednie do 
sprzegiel z 3 - 4 punktami mocowania, np. VW-Audi, 
BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault itp. Zestaw 
narzedzi zapobiega uszkodzeniom sprzegla z 
samoregulacja (SAC) i umozliwia wycentrowanie 
tarczy sprzegla, nawet w pojazdach bez lozysk 
prowadzacych walu korbowego. Wymiana 
sprzegla bez uzycia narzedzia SAC zazwyczaj 
powoduje deformacje lub uszkodzenie sprzegla, 
co jest przyczyna rozlaczania lub wstrzasów. 
Nieprawidlowo zamontowane lub zdeformowane 
sprzeglo jest uszkodzone i nalezy je wymienic.

Zestaw narzedzi do sprzegla  
z samoregulacja (SAC)

         

Nr artykułu K 10635

Zestaw stalowych pilników z gumowanymi uchwytami.

         Nr artykułu K 2142

Zestaw pilników, 4 szt.

Zestaw dla mechanika zawierający szeroki zakres najlepszych narzędzi firmy 
Kamasa Tools. W opakowaniu znajdują się 2 zestawy kluczy nasadowych  
(1/4” i 3/8”) oraz szeroki zakres noży do nacinania gwintów, bardzo długi klucz 
dwustronny oraz szczypce i klucz nastawny, w sumie 89 narzędzi. Pomagają w 
rozwiązaniu większości problemów mechanicznych – zarówno małych i dużych. 
Wymiary: 350 x 350 x 85 mm.

Zestaw dla 
mechanika, 
89-częściowy, mm

         

Nr artykułu
K 25014

Idealny zestaw uniwersalny i największy zestaw dla mechaników dostępny 
w asortymencie firmy Kamasa Tools, spełniający niemal wszystkie 
potrzeby. Zestaw zawiera dodatkowe narzędzia do rozwiązań Torx* 
oraz sześciokątnych. Zestaw mechanika zawiera trzy zestawy kluczy 
nasadowych (1/4”, 3/8” i 1/2”), szeroki wybór końcówek nasadkowych 
oraz typu „crowfoot”, nasadki długie i krótkie oraz szeroki wybór kluczy 
dwustronnych (6-22 mm), przedłużek, przegubów oraz końcówek 
narzędzi. Zawiera również trzy klucze z grzechotką o bardzo małym skoku z 
dwuczęściowym uchwytem. Wymiary: 480x480x110 mm.

         

Nr artykułu K 25018

Zestaw dla mechanika, 
166-częściowy, mm
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Przedluzany klucz z grzechotka z mala glówka do uzycia w niewielkich 
przestrzeniach. Wbudowany przycisk do szybkiego wypinania nasadki. 
Mechanizm o bardzo malym skoku, 72 zeby, wymaga tylko 5º obrotu. 
Dwukierunkowy z tarcza podzialowa oraz ergonomicznie zaprojektowanym 
uchwytem z powierzchniami ciernymi. Wytrzymuje moment do 610 Nm.

Przedluzany klucz z grzechotka

         

Długość mm Nr artykułu

450 K 4139 D

Przedluzany klucz grzechotkowy z przegubem i mala glówka do uzycia w 
niewielkich przestrzeniach. Wbudowany przycisk do szybkiego wypinania 
nasadki. Mechanizm o bardzo malym skoku, 72 zeby. Dwukierunkowy z 
tarcza podzialowa oraz ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem z 
powierzchniami ciernymi. Wytrzymuje moment do 700 Nm.

Klucz grzechotkowy, lamany, 
przedluzany

         

Długość mm Nr artykułu

575 K 22220

Bardzo dlugi klucz z grzechotka z chromowanej stali 
chromowo-wanadowej. Z teleskopowym uchwytem do 
770 mm dlugosci dla uzyskania dodatkowej sily.

Teleskopowy klucz 
z grzechotka

         

Długość mm Nr artykułu

490 - 770 K 1739

Narzędzie umożliwia wymianę tulei w dolnych zawieszeniach.  
Pasuje np. do Volvo S60II, V60, XC 60II, V70III, XC70II, S80II, Ford Galaxy 
(2006-2010), Mondeo (2007), S-MAX (2006).

Narzędzie do tulei 
w osi tylnej

         

Nr artykułu

K 10235

O malym skoku, 72-zebowy mechanizm, wymaga tylko 5º obrotu. Wytrzymaly mechanizm 
jednokierunkowy. Chromowane blyszczace wykonczenie.

         
Nr artykułu

K 2823

Zestaw lamanych kluczy 
dwustronnych plasko-
grzechotkowych,  
10-19 mm

News
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