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PC5904 svítilna hlavová AKU 
- led 5W + 2SMD + 2led červené                                            
> Lehká čelová svítilna je nrpostradatelná při rybaření, kempování 
   a všude tam, kde si potřebujete posvítit a přitom mít volné ruce 
   5W CREE LED dioda poskytuje ve srovnání s halogenovou 
   žárovkou jasnější a výkonnější světlo a přitom má velmi nízkou 
   spotřebu energie, možnost regulace světla pomocí zoomu 
   a přepnutí do řežimu blikajícího světla
> napájení: 230/5V USB
> pracovní doba 5 hod,
> váha 12g
> světelný výkon 160 lumenů
> světelný kužel 160m
> baterie1200 mAh

PC5943  svítilna halogenová 30W COB LED 230/12V                                           
> výkon 30W
> svítivost 3000lm
> krytí IP 54
> baterie 6600 mAh Li-Ion
> napájení 230/12V

P90617 set boxů Qbrick TWO Cart na kolech 6v1                                                       SD2022 lis mazací AKU 12V                                                                           
> 2x Akumulátor 12V s kapacitou 1500 Ah 
   (praktické - 2 baterie v balení)
> akumulátorový mazací lis
> odvzdušňovací ventil a plnící spojku
> vysokotlakou hadici včetně 
   sklíčidlové spojky
> max. tlak 400Bar
> pro klasické kartuše 400g
> dávka tuku 60g/min
> hmotnost mazacího lisu 
   bez baterie a mazacího tuku 
   je pouhých 2,3kg
> hmotnost baterie je 0,6kg
> hmotnost celého balení 
    včetně kufru je 5,1kg

XT102650 sada nářadí + aku vrtačka 10,8V 31dílů             
> rozměr tašky 405 x 230 x 290mm

SVÁŘECÍ DRÁT & ELEKTRODYXT5894 Svářecí kukla samostmívací, solární 
- XDH6-500G
> velikost okna filtru: 96 x 39 mm 
> velikost filtru: 110x90x9mm
> UV/IR ochrana: DIN 16 po celou dobu 
> volitelné nastavení: DIN4 9 - 13
> napájení: solární článek /lion batarerie 
> zapnutí : plně automatické
> stmívací čas:1/30000s 
> zesvětlení stavitelné : 0,1 až 1 s.
> pracovní teplota. - 10 až +60 C 
> počet stmívacích senzorů: 2
> CE klasifikace 1/1/1/2
> celková hmotnost: 485g

M20500  sada vrtáků stupňovitých spirál.drážka 
- HSS TiN 4-32mm 3díly                                                                              
> pro vyrtání kruhových otvorů v ocelových plátech 
   (i měkčí materiály jako dřevo, plast...). 
> plynulé a bezhrotové vrtání bez deformace materiálu
> 4-12mm, 4-20mm, 4-32mm

RU214214  sada vybrušovaných vrtáků do kovu 
- HSS-G 19dílů v plechovém obalu                                                                              
> sada 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 
> typ N. 1 - 10mm v řadě po 0,5mm

PLYNOVÝ HOŘÁK + KARTUŠ PLYNOVÁ PÁJECÍ SOUPRAVA + KARTUŠ

XT23520    plynový hořák 1,0KW                            130kč/5eur
SK217344 kartuš ventil butan 227g, 390ml   60kč/2,50eur

XT23525    plynová pájecí souprava 1,75KW    250kč/10eur
SK2171168 kartuš propichovací 190g             30kč/1,20eur

J506/25      elektrody bazické 2,5 (2,5kg)             150kč/6eur
KL010805  svářecí drát 0,8mm/5kg                   290kč/12eur

2.2002.200  KčKč  //  8888  €€  2.4502.450  KčKč  //  9999  €€  

300300  KčKč  //  1212  €€  

380380  KčKč  //  1515  €€  

550550  KčKč  //  2222  €€  

1.4501.450  KčKč  //  5858  €€  

680680  KčKč  //  2727  €€  

4.2004.200  KčKč  //  168168  €€  

od od 6060  KčKč  //  od od 2,502,50  €€  od od 3030  KčKč  //  od od 1,201,20  €€  

od od 150150  KčKč  //  od od 66  €€  

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
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> organizer Plus
> organizer otevřený nízký Flex100
> nářaďový box Plus
> nářaďový box Cart
> 2x organizer mini
> rozměr: 526x380x900mm
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XT50103 sada hadicových svěrek                                                                                                         
> 3ks

XT50111 sada pačidel k demontáži čalounění                                                                                              
> 11dílů, textilní obal

XT180266 sada pilníku na kov                                                                                                          
> 200mm, 5dílů 

H4056  gola sada 94ks
- ráčny 1/4” + 1/2”; hlavice 6-32mm; bity; nástavce; vratidla

H4020  gola sada TRX 20ks
> 1/2” TRX 55mm: T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60
> 1/2” TRX 140mm: T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60
> DIN 3124

HW151-0306  sada T-šroubováků HEX s kuličkou 6dílů
- DIN 5261
- rozměry Imbus: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm

HW151-0506  sada T-šroubováků TRX s kuličkou 6dílů
- DIN 5261
- rozměry TRX : 10, 15, 20, 25, 30, 40 

X7120 sada T-šroubováků 20 dílů
- T rukojeť s 9 bity a adaptérem pro 9 1/4” hlavic 
- magnetický držák s rukojetí
- bity PL5; PL6; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; TRX 10,20 
- hlavice: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 

XT07031  sada mini šroubováků Cr-V 31dílů
- sada magnetického držáku a bitů v nejpouživanějších rozměrech
- 4x PH
- 2x PZ
- 7x PL
- 8x IMB
- 9x TRX 

XT0613  nýtovací kleště na maticové 
- nýty 190mm, model 613
- nýtovací litinové kleště s vysoko tvrzenou ergonomickou konstrukcí, 
   určenou do těžkých provozů 
- ocelová páka kleští a tvarovaná rukojeť pro nižší vynaložené úsilí při nýtování 
- odolné lehké tělo s hliníkové slitiny ,tvrzené Cr-Mo čelisti, koncovky 
   pro maticové nýty M3,M4,M5,M6, klíč pro výměnu koncovek 
- kleště jsou v plastovém boxu s nýtovacími nástavci
- praktický plastový box s nýtovacími nástavci M3,M4,M5,M6 
- nýty maticové - M3,M4,M5,M6

XT07033 sada bitů S2 32dílů
- magnetický rychloupínací nástavec
- PL3 PL4 PL5 PL6
- PH1; 2XPH2; PH3
- PZ1; 2XPZ2; PZ3
- IMB 3,4,5,6
- TRX 10 15 20 25 27 30 40
- TRXo 10 15 20 25 27 30 40
- redukce 1/4”

XT07116  sada úderových šroubováků 17dílná S2
- kompletně fostávoané tělo z Cr-V oceli kalené a odolné pro dlouhou životnost
- vroubkovaná rukojeť pro snadné povolení nebo utažení poškozené 
  nebo rezavé matice a šroubů v dílně, garáži apod.  
- bity z oxidu bronzu s S2 úpravou, odolné s výborným výkonem 
- rukojeť úderového šroubováku 1/2” 135mm 
- bit křížový 8x36mm: PH1,PH2,PH3,PH4 
- bit imbus 8x36mm: 4mm,5mm,6mm,8mm 
- bit plochý 8x36mm: PL5mm,PL6mm,PL8mm,PL10mm 
- bit 8x80mm:PL8mm , PH3 
- 1/2” adaptér na bity 8mm 

XT0801  nýtovací kleště 
- nýty 260mm, model 810
- nýtovací litinové kleště s vysoko tvrzenou ergonomickou konstrukcí, 
   určenou do těžkých provozů 
- ocelová páka kleští a tvarovaná rukojeť pro nižší vynaložené úsilí při nýtování 
- odolné lehké tělo s hliníkové slitiny, tvrzené Cr-Mo čelisti
- koncovky pro nýty 2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm
- klíč pro výměnu koncovek
- nýty - alu, měď, nerez, ocel 2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm
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