
Dílenský vozík RACInGlIne se 7 zásuvkAmI A 511-Dílnou sADou nářADí

Nádražní 104, 345 06 Kdyně, info@apm.cz, www.apm.cz

AKČNÍ NABÍDKA
NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY

     TO NEJ (LEPŠÍ - DOSTUPNĚJŠÍ - LEVNĚJŠÍ) OD KS TOOLS

Obj. č. KST8267511           24.990,- Kč

celkové rozměry (š/v/h) 678 x 945 x 459 mm

celkový počet zásuvek 7

počet zásuvek 150 mm 2

počet zásuvek 75 mm 5

vnitřní rozměr zásuvky 565 x 395 mm

zatížení každé zásuvky 30 kg

díly v soupravě 511 ks

Objednací číslo: AKČNÍ BALÍČEK Akční cena

KST8267511/8960007 dílenský vozík RACINGline s 511-dílnou sadou nářadí 
+ vozík ECOline bez nářadí

26.990,-

Obj. č. KST8960007           4.980,- Kč

celkové rozměry (š/v/h) 678 x 990 x 459 mm

celkový počet zásuvek 7

počet zásuvek 150 mm 1

počet zásuvek 75 mm 6

vnitřní rozměr zásuvky 565 x 395 mm

zatížení každé zásuvky 25,0 kg

díly v soupravě bez nářadí

+ navíc: 

druhý vo
zík 

       

Dílenský vozík RACINGline 

Dílenský vozík ECOline 



výkonný pneumAtICký utAhovák ½“ BoXXeR

Obj.č.: KST5151210

vysoCe výkonný pneumAtICký utAhovák ½“ monsteR

Nádražní 104, 345 06 Kdyně, tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

Obj.č.: KST5151195
rozměry (délka / šířka) 200 / 175 mm

hmotnost 1.990 g

max. moment při povolování 1.290 Nm

max. utahovací moment stupeň 1 / 2 / 3 408 / 544 / 745 Nm

max. velikost šroubů M 16

minimální průměr hadice 1/2" - 13 mm

provozní tlak v barech max. 6,3 bar (90 psi)

rukojeť neklouzavá rukojeť Soft-Grip

spotřeba vzduchu 128 l/min

rozměry (délka / šířka) 200 / 175 mm

hmotnost 2.150 g

max. moment při povolování 1.690 Nm

max. utahovací moment stupeň 1 / 2 / 3 510 / 680 / 931 Nm

max. velikost šroubů M 16

minimální průměr hadice 1/2" - 13 mm

provozní tlak v barech max. 6,3 bar

rukojeť neklouzavá rukojeť Soft-Grip

spotřeba vzduchu 178 l/min

1.290 Nm

    

Akční cena:

2.290,- Kč

2 Značka KS TOOLS nabízí zhruba 30.000 položek profesionálního nářadí, 

   PNEUMATICKÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

    

Akční cena:

3.600,- Kč

kompAktní výkonný pneumAtICký utAhovák ½“ mInI monsteR
Obj.č.: KST5151271

rozměry (délka / šířka) 190 / 95 mm

doporučený utahovací moment 615 Nm

hmotnost 1.340 g

max. moment při povolování 1.390 Nm

max. utahovací moment stupeň 1 / 2 / 3 270 / 640 / 965 Nm

max. velikost šroubů M 16

minimální průměr hadice 3/8" - 10 mm

provozní tlak v barech max. 6,3 bar

spotřeba vzduchu 135 l/min

    

Akční cena:

4.490,- Kč

+ navíc
15 kusů 

nástrčný
ch kovan

ých      

        o
řechů (1

0-24 mm)

1.690 Nm



216-Dílná GolA sADA

96-Dílná GolA sADA

195-Dílná GolA sADA

48-Dílná GolA sADA

    

Akční cena:

3.100,- Kč

    

Akční cena:

1.680,- Kč

    

Akční cena:

620,- Kč

    

Akční cena:

2.390,- Kč

3jehož kvalita je každoročně úspěšně testována mimo jiné i při Rallye DAKAR

•  gola sada o velikosti 1/2“, 1/4“, 3/8“

•  v robustním plastovém kufru

•  se sadou plochých klíčů

Obj.č.: KST9170216

•  gola sada o velikosti 1/2“, 1/4“

•  v plastovém přehledném kufru

Obj.č.: KST9170796

•  gola sada o velikosti 1/2“, 1/4“, 3/8“

•  v robustním plastovém kufru

Obj.č.: KST9170795

•  gola sada o velikosti 1/4“

•  v plastovém kufru

Obj.č.: KST9170648

195-dílná

96-dílná

48-dílná

pARAlelní čelIsťový svěRák 5“
•  rozsah upínání od 140 mm 

•  broušené čelisti 130 mm

•  s otočným talířem

•  s výměnnými čelistmi

•  včetně zařízení k upínání trubek

•  absolutně rovnoběžné upnutí 

•  upínací čelisti s velkou výškou umožňující velké upínací hloubky

•  velká kovadlina pro rovnání a stlačování

•  indukčně tvrzené čelisti a kovadlina

•  svěrák s otevíráním dopředu

•  deska kovadliny a kluzné rohy

•  speciální ocel

Obj.č.: KST9140005

    

Akční cena:

2.490,- Kč
11 kg

   GOLA SADY

216-dílná



31-Dílná sADA pRůChozíCh nástRčnýCh klíčů

9-Dílná sADA úhlovýCh ImBus klíčů

39-Dílná sADA šRouBováků A BItů eRGotoRQue

čelovkA leDmAX CRee poweR

32-Dílná sADA BItů ClAssIC

9-Dílná sADA úhlovýCh toRX klíčů

zAvíRCí nůž s ARetACí

fleXIBIlní Inspekční lAmpA

    

Akční cena:

862,- Kč

    

Akční cena:

220,- Kč

    

Akční cena:

240,- Kč

    

Akční cena:

165,- Kč

•  gola sada o velikosti 1/4“ + 11 mm

•  v plastové dóze

Obj.č.: KST9183050

•  šestihran - velikosti: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

•  v plastovém držáku

Obj.č.: KST1514200

•  2 komponentová rukojeť

•  v plastovém přehledném kufru

Obj.č.: KST1590100

•  fokusovatelná čočka

•  4 stupně svítivosti

•  svítivost 140 cd

•  dosah světla 100 m

•  výkon LED 3W

Obj.č.: KST5501238

•  sada bitů velikosti 1/4“

•  v plastové dóze

Obj.č.: KST9112060

•  velikosti: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

•  v plastovém držáku

Obj.č.: KST1514250

•  čepel s teflonovou vrstvou, fixace čepele v rozloženém stavu

•  velikost otevřený / uzavřený: 19.5 cm / 11.5 cm 

•  ideální nůž pro mechaniky

Obj.č.: KST9072105

•  cca 30 cm dlouhé a ohebné LED svítící těleso

•  Aku provedení, včetně nabíječek 220V a12V 

•  doba svícení na Aku 4 hodiny

•  vákon LED 4,5 W / 400 lm

Obj.č.: KST1504345

4 Na webu firmy KS TOOLS (www.kstools.com) je k dispozici nový přehledný katalog nářadí

31-dílná
32-dílná

TORXIMBUS

39-dílná

   BITY -  TORXY -  LED SVÍTILNY

    

Akční cena:

629,- Kč

    

Akční cena:

189,- Kč

    

Akční cena:

350,- Kč

    

Akční cena:

1.190,- Kč



 PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÉ VOZÍKY

5Stránky jsou i v češtině a nechybí záložka Speciální nářadí na motorová vozidla 

celkové rozměry (š / v / h) 678 x 945 x 459 mm

celkový počet zásuvek 7

počet zásuvek 150 mm 2

počet zásuvek 75 mm 5

vnitřní rozměr zásuvky 565 x 395 mm

zatížení každé zásuvky 30,0 kg

celkové rozměry (š / v / h) 678 x 990 x 459 mm

celkový počet zásuvek 7

počet zásuvek 150 mm 1

počet zásuvek 75 mm 6

vnitřní rozměr zásuvky 565 x 395 mm

zatížení každé zásuvky 25,0 kg

Obj.č.: KST8267341

Obj.č.: KST8967215

Dílenský vozík RACInGlIne se 7 zásuvkAmI 
A 341-Dílnou soupRAvou nářADí pRemIum

Dílenský vozík eColIne se 7 zásuvkAmI 
A 215-Dílnou soupRAvou nářADí pRemIum

    

Akční cena:

18.100,- Kč

    

Akční cena:

9.900,- Kč

341-dílná
 

sada nář
adí  

       

215-dílná
 

sada nář
adí  
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Dušan Matuškovič
mobil: 739 684 310 

dusan.matuskovic@apm.cz

kontAktujte speCIAlIstu pRoDeje nářADí:

www.apm.cz, webcat.apm.cz

 Navštivte centrum nářadí KS TOOLS v Olomouci

APM Automotive Olomouc, Týnecká 714/6, tel. 585 314 568


