
Platnost akce do 3.1.2020 nebo do vyprodání zásob.  Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.  Uvedené ceny jsou bez DPH.Platnost akce do 3.1.2020 nebo do vyprodání zásob.  Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.  Uvedené ceny jsou bez DPH.

XT60037 svítilna montážní COBALT 3W + 5xLED 1W                                            
> svítivost 250 lumenů LED COBALT 3W
> svítivost předních LED DIOD 5 x 1W
> lithium baterie 3,7V 2400MAh
> nabíjení 220V+12V auto adaptér
> magnet 3x, háček 2x, kloub
> indikace nabíjení
> doba nabíjení 5-6 hodin
> doba svícení 6 hodin
> rozměry 25x4x5cm, váha 260g
> PROFI PROVEDENÍ

XT60064 svítilna montážní COBALT 2W + 1xLED 1W                                             
> svítivost 200 lumenů LED COBALT 2W
> svítivost přední LED DIODY 1W
> lithium baterie 3,7V 1200MAh
> 220V+12V auto adaptér + USB kabel
> magnet, háček, kloub
> indikace nabíjení
> doba nabíjení 5-6 hodin
> doba svícení 3 hodiny
> rozměry 23x4x5,5cm
> váha 210g

HA250 skříň na nářadí vybavená  231ks                                                       G2043416  Utahovák pneum. 3/4”  1360Nm v KUFRU             
> robustní pneumatický utahovák s dvojitým
   těžkým výkonným příklepovým systémem
> rozměry hlavic:24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 41mm
> utahovací/uvolňovací moment: 1360Nm
> hmotnost utahováku: 2,4 Kg

G26828  Hydraulický zvedák 3t             
> min. výška zdvihu 100mm, max. výška zdvihu 585mm
> pojízdný, rozměr 846 x 398 x 168mm, hmotnost 51.5kg

G404 refraktometr 4v1                                                                                                          
> optický přístroj pro zkoušení elektrolytu baterií, chladicí 
   kapaliny, kapaliny ostřikovače a AD BLUE
> praktický testovací přístroj má následující funkce:
> přesně změří hustotu elektrolytu v baterii (1.15 - 1.30 g/cm3),
> změří stupeň mrazuvzdornosti chladicí kapaliny (-50°C - 0°C),
> změří stupeň mrazuvzdornosti kapaliny v ostřikovači 
   (-30°C - 0°C).
> měření koncentrace močoviny v roztoku - ADBLUE
> stačí přiloženým kapátkem nabrat kapku příslušné kapaliny 
   a kápnout ji na prizma přístroje. 
> v optickém okuláru se okamžitě přečte na jedné 
   ze 4 stupnic daná hodnota
> hmotnost: 0,3 kg

XT102860 Aku vrtačka příklepová 18V 
2.0Ah, 2 Aku li-ion + kufr
> voltáž 18V, váha vrtačky bez baterie 1.2kg
> doba nabíjení cca 1hod
> 2 režimy - vrtačka/šroubovák
> 21stupňů pro nastavení točivého momentu
> dvoustupňová převodovka, 2 baterie v balení
> příslušenství: 
       bit 50mm 1x PZ1
       bit 25mm hlavice 5, 6mm
                         bit PPZ1,PH1,PH2,PZ1,PZ2
       vrtáky: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6mm
       magnetický nástavec
> otáčky naprázdno 0-500/0-2000rpm
> max. kroutící moment 65 Nm
> typ baterie Li-Ion SAMSUNG
> kapacita baterie 2,0Ah
> rychlosklíčidlo 2-13mm
> bezuhlíkový střídavý motor 48

++

XT102770 Aku vrtačka 18V 
2.0Ah, 2 Aku li-ion +kufr
> voltáž 18V, váha vrtačky bez baterie 1.1kg
> doba nabíjení cca 1hod
> 2 režimy - vrtačka/šroubovák
> 25stupňů pro nastavení točivého momentu
> dvoustupňová převodovka, 2 baterie v balení
> příslušenství: 
       bit 50mm 1x PZ1
       bit 25mm hlavice 5, 6mm
                         bit PPZ1,PH1,PH2,PZ1,PZ2
       vrtáky: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6mm
       magnetický nástavec
> otáčky naprázdno 0-400/0-1400rpm
> max. kroutící moment 35 Nm
> typ baterie Li-Ion SAMSUNG
> kapacita baterie 2.0Ah
> rychlosklíčidlo 2-13mm

G6848  násobič momentů                                                                              
- velikost 1”, 4 800Nm; převod 1:68
- plastový box + hlavice 32, 33 mm

GK10343  sada očkoplochých klíčů                                                                              
- 12dílů, rozměry 6 - 22mm
- textilní obal

GK10345  sada očkoplochých klíčů                                                                              
- 24dílů, rozměry 6 - 32mm
- textilní obal

Kleště SIKO
> nastavitelné

8701300  300mm          790kč/30eur
8701400  400mm    1.290kč/  50eur

16.900 Kč / 655 € 5.800 Kč / 225 € 

599 Kč / 23 € 

190 Kč / 7 € 

3.300 Kč / 127 € 

500 Kč / 20 € od 790 Kč / od 30 € 760 Kč / 29 € 

2.500 Kč / 97 € 

420 Kč / 16 € 

900 Kč / 35 € 

4.200 Kč / 163 € 

ČESKO
Praha - prodejna +420 222 500 000
Liberec +420 482 771 584
Hradec Králové +420 495 453 591
Jihlava +420 567 215 568
Plzeň +420 377 459 108
Prostějov +420 582 368 778
SLOVENSKO
Prešov +421 517 582 103
Trenčín +421 326 527 195

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

GROUPAUTO
Logotype G TRUCK / TOP TRUCK version CMYK
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RÉFÉRENCES COULEUR : CMYK

PRODEJNÍ  AKCE - NÁŘADÍ  10-12/2019

MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ
Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. 
Dvě pevná a dvě otočná kolečka s poziční brzdou. 
Zásuvky na kuličkových ložiskách lze vysunout 40cm. 
Uzamykatelné zásuvky. 

ROZMĚRY 
680x458x860mm

profi
profi

kvalita
kvalita

VYBAVENÍ HA250
Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů
Sada hlavic šestihranných 1/4" 53 dílů
Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů
Sada očkoplochých klíčů 16 dílů
Sada očkoplochých klíčů 4 díly
Sada průmyslových hlavic 1/2” 20 dílů
Sada očkových klíčů 8 dílů
Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů
Sada segrových kleští 4 díly
Sada klíčů na svíčky 3/8" a 1/2" 5 dílů
Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů
Sada torx šroubováků 9 dílů
Sada zástrčných hlavic 10mm SPLINE TRX  IMBUS 3/8”1/2” 40 dílů

Sada kleští 3 díly
Sada kleští 4 díly
Sada nářadí 9 dílů
Sada šroubováků 10 dílů

585mm

100mm

o 75% rychlejší 
zdvih do maximální výšky

new new
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VZDUCHOVÝ KOMPRESOR                                  

PWT220  skříň na nářadí vybavená                                                                                                                                        
> 231ks nářadí, pojízdná, kolečka s brzdami
> uzamykatelná

XT102600  sada aku nářadí “SET I”                                                                                                                                         
> 18V, 10dílů
> textilní brašna

Výbava vozíku                                                                                                                                        
> Sada hlavic šestihranných 1/4“ 19d 
> Sada hlavic šestihranných 3/8“ 31d
> Sada hlavic šestihranných 1/2“ 22d
> Sada zástrčných hlavic 60 dílů
> Sada šroubováků křížových 7 dílů
> Sada šroubováků plochých 7 dílů
> Sada segrových kleští 4 dílů
> Sada kleští 3 díly

                                                                                                                                      
> Sada kleští 2 díly
> Sada imbus klíčů s T-rukojetí 6 dílů
> Sada kladivo,palička 2 díly
> Sada pilníků 5 dílů 1ks
> Sada očkových klíčů 8 dílů
> Sada očkoplochých klíčů 17 dílů
> Sada zástrčných hlavic a bitů 41 dílů

G1018  čistič prachu vzduchový                                                                                                          
> průměr hadice 8mm 
> délka hadice 4,7m

PT8350  hydraulický zvedák 3t                                                                                                          
> minimální výška 140mm  
> maximální výška 500mm
> váha 39kg

G26916  hydraulický zvedák 16t                                                                                                          
> minimální výška 205mm  

H4040  gola sada 94ks
- ráčny 1/4” + 1/2”; hlavice 6-32mm; bity; nástavce; vratidla

H4455  gola sada 155ks
- ráčny teleskopické 1/4”, 3/8”, 1/2”
- hlavice 6-32mm; nástavce; bity 

H4399  gola sada 99ks
- ráčny 1/4”, 3/8”, 1/2”; rozměry hlavic v palcích
- hlavice 6-32mm; nástavce; bity 

H6021  gola sada 21ks
- ráčna 3/4”; hlavice 19-50mm
- nástavce; vratidlo; kardan

G196 gola sada 196ks
- ráčny 1/4”, 3/8”, 1/2”; hlavice; kardany
- nástavce; bity; redukce, Imbus klíče

G218 gola sada 218ks
- ráčny 1/4”, 3/8”, 1/2”; hlavice 6-32mm
- nástavce; bity; redukce, OP klíče

1.550 Kč / 60 € 

3.200 Kč / 123 € 

2.700 Kč / 104 € 

720 Kč / 27 € 

8.200 Kč / 315 € 

4.400 Kč / 170 € 

2.300 Kč / 89 € 

2.300 Kč / 89 € 

2.400 Kč / 93 € 

3.200 Kč / 124 € 

188 Kč / 7 € 

7.800 Kč / 300 € 

Vybavení setu:
XT102700 aku vrtačka 18V XT102782 2x baterie li-ion 18V 2.0Ah SAMSUNG
XT102710 aku rázový utahovák na bity 18V XT102784 1x baterie li-ion 18V 4.0Ah SAMSUNG
XT102720 aku úhlová bruska 115m 18V XT102785 nabiječka baterie li-ion 18V 2.4Ah
XT102730 aku mečová pila 18V XT90060 taška na nářadí s pojezdy a teleskop.rukojetí 670x300x310mm
XT102740 aku vibrační bruska 18V        
XT102745 aku kotoučová pila 18V

XT2004
- příkon: 3HP 2.2kW
- kapacita tlakové nádoby: 50 litrů
- orientační sací výkon: 356l/min
- max. tlak: 8bar
- 2 manometry
- otáčky 2850ot./min
- výkon motoru: 2,2kW
- napětí: 230V/ 50-60Hz
- plnící výkon: 250l/min
- hmotnost 39kg

4.200,- kč / 163,- eur

DÁREK+

new

new


