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MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Invento TC 720

Invento VB600 / VB600P

INVTC720 / INVTC7202V

INVB600 / INVB600P

Montażownica Invento TC 720 to ekonomiczne,
w pełni automatyczne urządzenie. Maszyna produkowana
jest według specyfikacji firmy TIP-TOPOL, co przekład się na jej
wytrzymałość i ergonomię pracy.
•	sprężynowo podnoszona i ręcznie opuszczana
stopka montażowa,
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -12”-23”,
• zakres uchwytu wew. (obręcz zew.) -10”-20”,
• max. średnica koła: 1 040 mm,
• max. szerokość koła: 12”,
• dwie prędkości obrotowe INVTC7202V.

Invento VB 600 to profesjonalna wyważarka z monitorem 24” LCD
wyposażona w ramię i sonar do wprowadzania danych koła oraz laser
wskazujący miejsce naklejenia ciężarka. Invento VB 600P wyposażone
jest w uchwyt pneumatyczny.
• szerokość obsługiwanych kół: 1,5” – 20”,
• średnica obsługiwanych kół: 10”-30”
• obroty koła: 200 obr./min,
• max. waga koła: 75 kg,
• czas wyważania: 6 s,
• dokładność wyważania: 1g.

RATY 0%

400 V

INVTC720		
5 650
INVTC7202V		
5 900
INVTC7202VHA		 7 900

zł*  6 690 zł
zł*  7 100 zł
zł*
9 790 zł

13 500 zł*  14 900 zł
15 200 zł*  16 900 zł

INVB600
INVB600P

Mondolfo Ferro
AS 944 2V

Mondolfo Ferro
MT3600UP

MFAS9442V

MFMT3600UP

Montażownica AS 944 2V to w pełni automatyczne
urządzenie dzięki wzmocnionej konstrukcji idealnie nadające
się do obsługi nawet najbardziej wymagających opon.
• pompowanie powietrza za pomocą pedału,
• regulowany skok zbijaka,
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -13”-26”,
• zakres uchwytu ww. (obręcz zew.) -10”-24”,
• max. średnica koła: 1 040 mm,
• max. szerokość koła: 14”,
• prędkość obrotowa stołu: 6/15 obr./min.

Maszyna MT 3600UP to odświeżona wersja
najpopularniejszej wyważarki
Mondolfo Ferro. Wyposażona została w sonar
do bezdotykowego pomiaru szerokości, program Easy Weight
oraz możliwość doposażenia w laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 28”,
• max. średnica koła: 1 117 mm,
• max. szerokość koła: 600 mm,
• max. waga koła: 75 kg.

RATY 0%
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4

230 V

17 800 zł

PROMOCJA 13 500 zł*

15 200 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Mondolfo Ferro AS944 2V SRM
MFAS9442V30LAT

Ramię pomocnicze
Super RM

Płynna regulacja
skoku zbijaka

Rolki boczne zbijaka

Ilość urządzeń ograniczona

• Najpopularniejsza montażownica do obsługi koł do 24”,
• Ramię Super RM rekomendowane do opon niskoprofilowych i typu RunFlat,
• Uchwyt na 5 kg wiaderko z pastą montażową.

19 900 zł

24 875 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Mondolfo Ferro
AS 922 2V

NOWOŚĆ

MFAS9222V
Montażownica AS922 2V to ekonomiczna wersja w pełni
automatycznego urządzenie do montażu kół przygotowana
dla mniej wymagających klientów w serwisach mechanicznych.
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) – 13” – 25”,
• zakres uchwytu wew. (obręcz zew.) – 10” – 22” ,
• max. średnica koła – 1000 mm,
• max. szerokość koła - 12,5” (317,5 mm),
• pompowanie koła – pistolet.

Mondolfo Ferro
AS 933 2V
MFAS9332V
Montażownica AS 933 2V to w pełni automatyczne
urządzenie, które dzięki swym uniwersalnym parametrom
technicznym najczęściej jest wybierane przez serwisy oponiarskie.
• sprężynowo podnoszona i ręcznie opuszczana stopka montażowa,
• pompowanie: pistolet,
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -12”-23”,
• zakres uchwytu wew. (obręcz zew.) -10”-20” ,
• max. średnica koła: 1 040 mm,
• max. szerokość koła: 12”.
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RATY 0%

IN IT

A

230 V

230 V

MFAS933 2V 		
11
MFAS9332VSRM 		 17

2 450 EUR

100 zł*  12 450 zł
100 zł* 19 250 zł

Butler HP 641Q.22

Butler HP 643Q.26

BUHP641Q.22

BUHP643Q.26

Butler HP 641Q.22 to w pełni automatyczna włoska montażownica,
pozwalająca na obsługę obręczy aluminiowych do 22”.
• sprężynowo podnoszona i ręcznie opuszczana stopka montażowa,
• pompowanie: pistolet,
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -12”-24,5”,
• zakres uchwytu wew. (obręcz zew.) -10”-22”,
• max. średnica koła: 1 050 mm,
• max. szerokość koła: 15”,
•	prędkość obrotowa stołu:
6,5/13 obr./min.

Butler HP 643Q.26 to profesjonalna w pełni automatyczna włoska
montażownica pozwalająca na obsługę obręczy aluminiowych do 26”.
• sprężynowo podnoszona i ręcznie opuszczana stopka montażowa,
• pompowanie: pistolet,
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -12”-28,5”,
• zakres uchwytu ww. (obręcz zew.) -10”-26”,
• max. średnica koła: 1 050 mm,
• max. szerokość koła: 15”,
• prędkość obrotowa stołu: 6,5/13 obr./min.

RATY 0%

400 V

400 V

PROMOCJA 11 000 zł*
6

12 551 zł

PROMOCJA 13 500 zł*

15 490 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Mondolfo Ferro MT3650UP C
MFMT3650UPC30LAT

Pneumatyczny
uchwyt koła

Laser wskazujący
miejsce naklejenia
ciężarka

Podnośnik koła
Ilość urządzeń ograniczona

• Profesjonalna wyważarka z monitorem 22” i podnośnikiem koła,
• Automatyczne wprowadzanie danych przy użyciu ramienia i sonaru,
• Wybór programów wyważania przy użyciu ramienia.

21 000 zł

26 250 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Invento VB 300

Invento VB 400

INVB300

INVB400

Invento VB 300 to mikroprocesorowa wyważarka o prostej konstrukcji
i sprawdzonych rozwiązaniach.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 24”,
• max. średnica koła: 1 117 mm,
• max. szerokość koła: 510 mm,
• max. waga koła: 65 kg.

Invento VB 400 to ekonomiczna wyważarka z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym wyposażona w ramię pomiarowe do automatycznego
wprowadzania odległości i średnicy.
• automatyczne ustawienie koła w miejscu niewyważania,
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 24”,
• obroty koła: 200 obr./min,
• czas wyważania: 8 s,
• max. waga koła: 65 kg.

RATY 0%

230 V

230 V

PROMOCJA

2 990 zł*

6 900 zł

4 400 zł

Mondolfo Ferro
MT3200UP

Invento VB 500
INVB500

MFMT3200UP
Mondolfo Ferro MT 3200UP to odświeżona wersja ekonomicznej
wyważarki wyposażonej w wyświetlacz diodowy i ramię do automatycznego
wprowadzania odległości i średnicy koła.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 28”,
• max. średnica koła: 1 117 mm,
• max. szerokość koła: 610 mm,
• waga koła: 75 kg.
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230 V

PROMOCJA
8

Invento VB 500 to ekonomiczna wyważarka
z monitorem LCD wyposażona w dwa ramiona do wprowadzania
danych koła.
• szerokość obsługiwanych kół: 1,5” – 20”,
• średnica obsługiwanych kół: 10”-24”
• obroty koła: 200 obr./min,
• max. waga koła: 65 kg,
• czas wyważania: 6 s,
• dokładność wyważania: 1g.

230 V

8 250 zł*

9 250 zł

PROMOCJA

9 000 zł*

10 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

INVENTO VB450 / VB450P
INVB450 /INVB450P

Intuicyjne menu i czytelny
wyświetlacz diodowy

Laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka

Uchwyt pneumatyczny
koła w modelu VB450P
Ilość urządzeń ograniczona

• Wyważarka Invento VB450 została wyprodukowana przez włoską firmę CEMB,
• Automatyczne wprowadzanie danych przy użyciu ramienia i sonaru,
• Wybór programów wyważania przy użyciu ramienia.

INVB450
INVB450P

11 000 zł
13 500 zł

13 750 zł
16 875 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Mondolfo Ferro
Aquila Audax

MFAS944LL2VSRM

MFAUDAX

Montażownica AS 944LL 2V jest profesjonalną maszyną przeznaczoną dla
wymagających serwisów oponiarskich, wyposażona jest w system LL
do automatycznego demontażu stopki opony bez użycia łyżki oraz
specjalistyczne ramię boczne Super RM.
• zakres uchwytu zew. (obręcz wew.) -13”-26”,
• zakres uchwytu ww. (obręcz zew.) -10”-24”,
•	max. średnica koła: 1 040 mm,
•	max. szerokość koła: 14”,
•	prędkość obrotowa stołu:
6/15 obr./min.

Aquila Audax to urządzenie przeznaczone do demontażu i montażu opon
w szczególności niskoprofilowych i typu Run-Flat. Zastosowano w nim
rewolucyjny system Level-Free Tool pozwalający na demontaż opony bez
użycia tradycyjnej łyżki.
•	prędkość obrotowa stołu: 6 – 15 obr./min,
• rolka dociskowa o zmiennym stopniu natarcia,
• zakres uchwytu: 10” – 30”,
• max. szerokość koła: 15”,
•	max. średnica koła: 1 200 mm,
• siła rolki zbijaka: 760 kg.
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Mondolfo Ferro
AS 944LL 2V + ramię

IN IT

A

230 V

PROMOCJA 25 250 zł*

230 V

28 400 zł

Mondolfo Ferro
Tornado Premium

PROMOCJA 33 000 zł*

39 150 zł

Mondolfo Ferro GP20 ATV
MFGP20ATV

MFTORNADOPL
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230 V

PROMOCJA 69 900 zł*
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Montażownica Mondolfo Ferro GP 20 ATV to specjalistyczna maszyna
przeznaczona do obsługi kół motocyklowych, quadów oraz kół
gokartowych. Dzięki zmiennemu położeniu szczęk maszyna może obsługiwać
koła o średnicy od 5” do 23”.
• max. średnica koła: 1 000 mm,
• max. szerokość koła: 14,5”,
•	prędkość obrotowa stołu:
8 - 15 obr./min.

LY

M

Aquila Tornado to hydrauliczna montażownica przeznaczona do
demontażu i montażu opon w szczególności niskoprofilowych i
typu Run-Flat. Zastosowano w niej opatentowaną głowicę z trzema
narzędziami pozwalającymi na demontaż opony bez użycia tradycyjnej
łyżki.
•	prędkość obrotowa stołu: 7 – 18 obr./min,
•	rolka dociskowa,
•	zakres uchwytu: 13” – 32”,
•	max. szerokość koła: 16”,
•	max. średnica koła: 1 200 mm,
•	siła rolki zbijaka: 900 kg,
•	tryb automatycznego demontażu,
•	diagnostyka czujników TPMS.

83 000 zł

2 350 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Mondolfo Ferro
MT4000 C Touchless

MFMT3800 / MFMT3800C

MFMT4000C

Wyważarka MT 3800 należy do nowej linii premium firmy Mondolfo Ferro.
Zaprojektowana została z myślą o dużych serwisach oponiarskich.
Wersja MT3800C wyposażona jest w uchwyt elektromechaniczny.
• automatyczne wprowadzanie danych koła,
• automatyczne ustawienie koła w miejscu niewyważania,
• laserowy wskaźnik położenia ciężarka,
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 32”,
• max. średnica koła: 1 118 mm,
• max. szerokość koła: 600 mm,
• max. waga koła: 75 kg.

Nowa wyważarka Mondolfo Ferro MT 4000 wyposażona została w uchwyt
elektromechaniczny do szybkiego montażu oraz zestaw sonarów do
bezdotykowego wprowadzania parametrów koła. Zarządzanie
maszyną ułatwia 22” ekran dotykowy.
• sterowanie za pomocą ekranu dotykowego,
• automatyczne ustawienie koła w miejscu niewyważania,
• laserowy wskaźnik położenia ciężarka,
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 32”,
• max. średnica koła: 1 118 mm,
• max. szerokość koła: 600 mm,
• max. waga koła: 75 kg.
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Mondolfo Ferro
MT3800

IN IT

A

230 V

MFMT3800
MFMT3800C

230 V

4 950 EUR
5 850 EUR

8 690 EUR
Tip-Top Probalance
Next Generation EVO

BU900P7620P

BU900PNG01

Maszyna Probalance 7620P to profesjonalna
wyważarka z wyświetlaczem dotykowym LCD 17”,
wyposażona w ramię pomiarowe i sonar do wprowadzania danych koła.
Zaletą maszyny jest maksymalne skrócenie czasu wyważania w systemie
Floor-to-Floor.
• hamulec blokujący koło w miejscu nabicia ciężarka,
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 30”,
• max. średnica koła: 1 067 mm,
• max. szerokość koła: 510 mm,
• uchwyt pneumatyczny.

Maszyna Probalance Next Generation to profesjonalna wyważarka
z ekranem dotykowym, przeznaczona do wyważania kół samochodów
osobowych, dostawczych i motocykli.
• sterowanie za pomocą ekranu dotykowego,
• bezdotykowy pomiar parametrów koła,
• laserowy wskaźnik położenia ciężarka,
• uchwyt pneumatyczny do szybkiego montażu koła,
• sonar do badania głębokości i zużycia bieżnika,
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 30”,
• drukarka,
• podnośnik koła.

A

A

230 V

BU900P7620
BU900P7620P
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M

M

A

AD

LY

M

Tip-Top
Probalance 7620P

IN IT

A

230 V

4 350 EUR
5 490 EUR

10 900 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

11

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Butler Memo Speed DS

Butler Kendo.30 Light

BUMEMODS

BUKENDO30LIGHT
NOWOŚĆ

Memo Speed to hybrydowe połączenie systemu Leverless z tradycyjnym
zbijakiem. Maszyna wyposażona jest w jedną rolkę oraz stół z mocowaniem
poprzez otwór centralny obręczy.
•	prędkość obrotowa stołu: 0 – 16 obr./min,
•	rolka dociskowa ze zmiennym położeniem,
•	zakres uchwytu: 10” – 26”,
•	max. szerokość koła: 15”,
•	max. średnica koła: 1 143 mm,
•	siła rolki zbijaka: 1 200 kg.

230 V

Butler Kendo.30 Light wyposażony jest w stopkę LeverLess, dwie rolki
zbijające i ramię dociskowe. Mocowanie koła odbywa się przez otwór
centralny.
• prędkość obrotowa stołu: 0 – 16 obr./min,
• zakres uchwytu: 10” – 30”,
• max. szerokość koła: 15”,
• max. średnica koła: 1 143 mm,
• siła rolki zbijaka: 1 200 kg.

230 V

7 100 EUR
Butler Aikido.3

Butler A.Concert3

BUAIKIDO.3

BUACONCERT3

Butler Aikido.3 to największa maszyna z systemem „Leverless”
w standardzie wyposażona w podnośnik koła i ramię dociskowe.
• prędkość obrotowa stołu: 0 – 16 obr./min,
• rolka dociskowa ze zmiennym położeniem,
• zakres uchwytu: 10” – 34”,
• max. szerokość koła: 15”,
• max. średnica koła: 1 370 mm,
• siła rolki zbijaka: 1 200 kg.

Butler A.Concert3 to innowacyjna montażownica, która w trybie
automatycznym demontuje i montuje opony niskoprofilowe oraz
typu Run-Flat.
•	specjalna stopka Level-Free Tool do bezłyżkowej obsługi koła,
• dwie rolki dociskowe,
• stół montażowy z regulowaną wysokością,
• uchwyt do szybkiego montażu koła,
• podnośnik koła,
• specjalne ramię dociskowe,
•	trzy programy obsługi kół
SOFT/STANDARD/RUN-FLAT.

230 V

230 V

10 900 EUR
12

9 950 EUR

16 900 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Ramię
pomocnicze
MF Super RM

Ramię
pomocnicze
Butler Plus 83

Ramię
pomocnicze
Invento HA 320B

Ramię pomocnicze współpracuje z maszynami
Mondolfo Ferro AS933, AS943, AS944.

Ramię pomocnicze współpracuje z maszynami
Butler z serii HP441/HP64...

Ramię pomocnicze współpracuje z maszynami
Invento TC720.

MF8-11100059-2010

1 550 EUR

Podnośnik koła
Mondolfo Ferro WL0

BUPLUS83

1 390 EUR

INVHA320B

2 850 zł

Podnośnik koła
Mondolfo Ferro WL-R

Podnośnik koła
Probalance Zero Weight

MF8-21100230

MF8-21100248

BU900P-lift

Podnośnik koła do wszystkich wyważarek
Mondolfo Ferro. Uławia montaż koła na wałku,
udźwig do 80 kg, zasilanie pneumatyczne.

Może współpracować z wyważarkami MF/
Corghi/Faip/Sice. Udźwig do 80kg. Łatwe
sterowanie w rączce.

Może współpracować z wyważarkami Probalance.
Udźwig do 80kg. Innowacyjny system sterowania.

1 590 EUR

1 250 EUR

1 590 EUR

Podnośnik koła
MF SLPR 80A

Podnośnik koła
Mondolfo Ferro SL 80A

Podnośnik koła
Butler

MF8-11100353

MF8-11100292

BUG800A35

Podnośnik koła z platformą z rolkami do
montażownic Mondolfo Ferro z serii AS9...,
udźwig 60kg.

Podnośnik koła do montażownic Mondolfo Ferro
z serii AS9..., udźwig 60 kg.

Podnośnik koła do montażownic Butler serii HP...,
udźwig 60 kg.

975 EUR

895 EUR

750 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Haweka Quick
Plates IV

Haweka Quick
Plates IV

Rączka dociskowa

Płyta dociskowych z bolcami do wyważarek
z tradycyjnym wałkiem 40mm.

Rączka dociskowa do płyt World Kit II i Quick Plates
IV do wyważarek z uchwytem szybkomocującym.

HA210400001
Zestaw 3 płyt dociskowych wraz z tablicą ścienną
do wyważarek z tradycyjnym wałkiem 40mm.

9 700 zł

HA249011400 4-bolcowa  2730 zł
HA259011400 5-bolcowa  3300 zł
HA269011400 6-Bolcowa  3800 zł

HA163008012 MF
HA163589008 Probalance

559 zł
559 zł

Haweka World Kit II

Płyta dociskowa Cemb

Płyta dociskowa Cemb

HA200018405

BUSRU345

BUSRU345SE

Zestaw 4 płyt dociskowych, 3 komplety bolców
i tablica ścienna. Do uchwytów tradycyjnych nie
pneumatycznych.

Płyta dociskowa regulowana 3/4/5- bolcowa do
wyważarek z wałkiem 40mm.

Płyta dociskowa regulowana 3/4/5- bolcowa do
wyważarek z uchwytem pneumatycznym.

Dostępne również pojedyńcze płyty

PROMOCJA

3 990 zł*5 100 zł

1 600 zł*2 000 zł

PROMOCJA

1 800 zł*2 250 zł

Haweka DuoExpert III

Haweka Uni-Lug

Zestaw centrujący

HA165400005

HA405400108 Probalance
HA405401108 Mondolfo

HA280400061

Zestaw trzech tulei do precyzyjnego centrowania
obręczy. Zakres 54 – 78 mm zapakowany
w wygodnej plastikowej walizce.

PROMOCJA

14

PROMOCJA

2 750 zł*3 350 zł

PROMOCJA

2 100 zł*2 450 zł

Służy do kół MB Sprinter/VW Crafter
• Otwór centrujący 161mm
• Rozstaw otworów 6x205mm

2 250 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Stopka standardowa

Mondolfo
Butler
Invento

MF5-100353
BUG800A1 
INVTC6000303 

420 zł
450 zł
390 zł

Imadełko z tworzywa

MF31100149

120 zł

Osłona łyżki
montażowej

MF19110049		 długa
INVTC5309016		 krótka

Stopka plastikowa

MF801250309
BUG800A126

Uchwyt
szybkomocujący
do stopki montażowej

385 zł
485 zł

Zabezpieczenie stopki
opony

MF801461007A		 Czarne
MF8-11120014S Żółte

Rolki boczne
do Mondolfo Ferro

33 zł
29 zł

Osłona
plastikowa zbijaka

24 zł
11,90 zł

Osłona plastikowa
zbijaka
Hofmann/John Bean

AM-HO-SZ0199,00zł

MF801258383 Mondolfo
BUG800A11		 Butler
INVTC5509018 Invento

Osłona plastikowa
zbijaka
Cemb/Hofmann MP

AM-CB-SZ01 – 99,00zł

MF8-11100051		 Mondolfo 1 330 zł
BUG800A70		
Butler
1 750 zł

MF8-11100312

700 zł

Osłona plastikowa
zbijaka Sicam/Bosch
/Beissbarth

30,00zł
42,00zł
25,00zł

AM-SC-SZ0199,00zł

Guma zbijaka

MF35016507 Mondolfo 149,00 zł
BU730018870 Butler
440,00 zł
INVTC5004093 Invento 
140,00 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Nakrętka
szybkomocująca
Haweka Pro-Grip

Nakrętka
szybkomocująca
Invento

HA124403000 40x3 mm 449 zł 650 zł
HA124405000 40x4 mm 449 zł 650 zł

Osłona gumowa
do kołpaka

INVB6001036		 36x3 mm
INVB6001040		 40x3 mm

Kołpak plastikowy
do uchwytu
szybkomocującego

240 zł
240 zł

Kołpak dociskowy
duży 220 mm

HA190008002		 Haweka
INVB6001101		 INVENTO
MF4-115863			 Mondolfo

162 zł
40 zł
59zł

Pierścień dystansowy
Pierścień dystansowy do dużych stożków.

HA190008005		 Haweka
MF4-115868 		 Mondolfo 
INVB6001102 		 Invento 

41 zł
29 zł
25 zł

Zestaw uniwersalny
do wyważania kół
aut dostawczych

HA150400026
HA150400049 89-132
HA150400043 120-174

16

Haweka
Mondolfo
Haweka 40mm
Cemb

325 zł
295 zł
390 zł
80 zł

Haweka
stożki centrujące

1 215 zł
342 zł
535 zł

Uchwyt
do klejenia ciężarków
MT3200/3600

MF8-21100159

HA190008021
MF802459564
HA190400021
BU41FF79255

190 zł

HA150400008 42-64,5
HA150400009 54-79,5
HA150400012 74-111,5

Invento
stożki centrujące

167zł
216zł
260zł

Wskaźnik
laserowy
do MT3600

MF8-21100238

HA190905001 Mondolfo 1 050 zł
BU940010537 Probalance
350 zł

INVB6004001
INVB6004002
INVB6004003
INVB6004004

42-65 mm
54-78 mm 
74-108 mm 
89-140 mm

100 zł
140 zł
170 zł
220 zł

Podpora boczna
do MT3200/3600

1190 zł

MF8-21100158/00_16

320 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Haweka ProBike III
HA815401010
Uchwyt do wyważania kół motocyklowych do wyważarek z wałkiem 40 mm.

PROMOCJA

3 600 zł*4 275 zł

Przedłużki
do wprowadzania
danych Mondolfo

Wyposażenie
dodatkowe
Haweka ProBike III

Wałek 19 mm z zestawem tuleji oraz tablicą ścienną.

HA815008002

2 190 zł

Stopka montażowa
do obręczy typu
skuter

Wyposażenie
dodatkowe Haweka
ProBike III

Zestaw tulei do wahaczy jednoramiennych.

HA815008003

3 400 zł

Nakładki na szczęki do
kół motocyklowych,
kpl.

MF8-21100116 – z uchwytem
MF8-21100155 – bez uchwytu

Mondolfo
Butler
Invento

420 zł
Uchwyty zwiększające
zakres o 4”
do Mondolfo Ferro

MF8-11100041

860 zł

MF801252083
BUG800A66 
INVTC5509021 

790 zł
640 zł
110 zł

Uchwyty zmniejszające
zakres do 8”
do Mondolfo Ferro

MF8-11100042

860 zł

Mondolfo
Butler
Invento

MF8-11100036 1 060 zł
BUG-800A99
1 150 zł
INVTC6008831 650 zł

Zbijak do kół
motocyklowych

MF8-11120027
BUG800A78

280 zł
350 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Plastikowe zabezpieczenia stopki montażowej

MF801258898

MF801254341

AM-CO-ST01

AM-CO-ST02

AM-HO-ST07

AM-BU-ST01

AM-BU-ST02

BUG1000A113

AM-HO-ST01

AM-HO-ST02

AM-MB-ST01

AM-SC-ST02

Indeks
MF801258898
MF801254341
AM-CO-ST01
AM-CO-ST02
AM-CO-ST03
AM-CO-ST04
AM-CO-ST05
AM-CO-ST06
AM-BU-ST01
AM-BU-ST02
BUG1000A113
INVTC5509015
INVTC5509014
INVTC1300014
AM-MB-ST01

AM-HO-ST03

AM-SC-ST03

Marki
MF/ Corghi/ Faip
MF/ Corghi/ Faip
MF/ Corghi/ Faip
MF/ Corghi/ Faip
MF/ Corghi system LL
MF/Corghi system LL
MF/Corghi system LL
MF/Corghi system LL
Butler/ Ravaglioli
Butler/ Ravaglioli
Butler Leverless
Invento/ Evert(IC)/ Dunlop (śruba)
Invento/ Evert(IC)/ Dunlop
Invento/ Evert(IC)/ Dunlop (rolka)
M&B/ Werther

AM-HO-ST04

AM-SI-ST01
Cena
16,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
6,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
170,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
16,00 zł

AM-CO-ST03

AM-CO-ST04

INVTC5509015

AM-HO-ST05

INVTC1300014

AM-HO-ST06

AM-SI-ST02

AM-CO-ST05

AM-CO-ST06

INVTC5509014

AM-CB-ST01

AM-HO-ST09

AM-SC-ST01

AM-UN-ST01

Indeks
AM-HO-ST01
AM-HO-ST07
AM-CB-ST01
AM-HO-ST02
AM-HO-ST03
AM-HO-ST04
AM-HO-ST05
AM-HO-ST06
AM-HO-ST09
AM-SC-ST01
AM-SC-ST02
AM-SC-ST03
AM-SI-ST01
AM-SI-ST02
AM-UN-ST01

Marki
Hofmann/ John Bean/ Boxer
Hofmann/ John Bean/ Boxer
Cemb/ Hofmann MP/ Giuliano
Cemb/ Hofmann MP/ Giuliano
Hofmann MP/ Giuliano QX
Hofmann MP/ Giuliano QX
Hofmann MP/Giuliano Nowy
Hofmann MP/Giuliano Nowy
Hofmann MP/ Giuliano
Sicam/ Beissbart/ Bosch (rolka)
Sicam/ Beissbart/ Bosch (śruba)
Sicam/ Beissbart/ Bosch tył
Sice / Hunter TCX
Sice / Hunter TCX
UNI-TROLL

Cena
16,00 zł
12,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
21,00 zł
18,00 zł
19,00 zł
19,00 zł
12,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
25,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł

Nakładki zabezpieczające na szczęki montażownicy

MF8-1110044

Butler / Ravagliolio

AM-HO-SC01

Indeks
MF8-11100044
BUG800A5
BUG800A98
BUG800A6
INVTC8000025
INVTC8000005
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INVTC8000025

AM-CO-SC01

Marki
Mondolfo Ferro/ Faip
Butler/ Ravaglioli 18”-22” Old
Butler/ Ravaglioli 20”-22” New
Butler/ Ravaglioli 24”-26”
Invento/ Evert(IC)/ Dunlop
Invento/ Evert(IC)/ Dunlop

Cena
28,00 zł
20,00 zł
33,00 zł
33,00 zł
18,00 zł
16,00 zł

INVTC8000005

AM-UN-SC01

Indeks
AM-SC-SC01
AM-CB-SC01
AM-HO-SC01
AM-CO-SC01
AM-UN-SC01
AM-MB-SC01

AM-SC-SC01

AM-MB-SC01

Marki
Sicam/ Beissbarth/ Bosch
Cemb/ Giuliano/ Hofmann
Hofmann/ John Bean/ Boxer
Corghi
Uni-trol
M&B/ Werther

Cena
29,00 zł
29,00 zł
29,00 zł
29,00 zł
32,00 zł
25,00 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Mondolfo Ferro TB126

INVTC826

MFTB126N / MFTB126S

Montażownica INVENTO TC 826 to ekonomiczna maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów ciężarowych.
• max. szerokość koła: 760 mm,
• max. średnica koła: 1 500 mm,
• zakres rozwarcia szczęk: 14” – 26”,
• rozmiar otworu centralnego w obręczy: 120 – 700 mm,
• siła odbijaka: 1 500 kg,
• max. waga koła: 1 000 kg.

Maszyna TB 126 o profesjonalna montażownica pozwalająca na obsługę
kół ciężarowych do 26”. Sztywność i wytrzymałość zapewnia konstrukcja
oparta na pełnej płycie. Dostępna w wersji z manualną obsługą dysku
- N i anutomatyczna - S.
• max. szerokość koła: 780 mm,
• max. średnica koła: 1 500 mm,
• zakres rozwarcia szczęk: 14” – 26”,
• rozmiar otworu centralnego w obręczy: 115 – 530 mm,
• siła odbijaka: 2 600 kg,
•	max. waga koła: 1 000 kg.
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Invento TC 826

IN IT

A

400 V
400 V

PROMOCJA

15 900 zł*

18 500 zł

9 450 EUR
11 100 EUR

MFTB126N 
MFTB126S

Butler NAV41.11N

Invento TC 856

BUNAV41.11N

INVTC856 / INVTC856N

Navigator 41.11N to ekonomiczna włoska maszyna pozwalająca na obsługę
zarówno kół samochodów ciężarowych, jak i maszyn rolniczych. Możliwe jest
również doposażenie maszyny w specjalne nakładki pozwalające na obsługę kół
do 56”.
• max. szerokość koła: 1 100 mm,
• max. średnica koła: 2 300 mm,
• zakres rozwarcia szczęk: 14” – 43”,
• siła odbijaka: 2 600 kg,
• max. waga koła: 1 700 kg.

Montażownica INVENTO TC 856 to ekonomiczna
maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów
ciężarowych, pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych.
INVTC856N - Ręczne sterowanie ramieniem
INVTC856 - Automatyczne sterowanie ramieniem
• max. szerokość koła: 1 100 mm,
• max. średnica koła: 2 200 mm,
• zakres rozwarcia szczęk: 14” – 56”,
• rozmiar otworu centralnego w obręczy: 140 – 800 mm,
• siła odbijaka: 2 800 kg,
• max. waga koła: 1 500 kg.

400 V

400 V

7 950 EUR

INVTC856N 		
INVTC856 		

23 000 zł*  26 000 zł
25 900 zł*  29 000 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI CIĘŻAROWE

Mondolfo Ferro TBE 160 TERRA to największa montażownica pozwalająca
obsługiwać koła od 14 do 60”. Uchwyt montażowy z dyskiem i kłem jest
w pełni automatyczny, a płytowa konstrukcja zapewnia odpowiednią
sztywność i wytrzymałość.
• max. średnica koła: 2 700 mm,
• max. szerokość koła: 1 600 mm,
• max. waga koła: 2 000 kg,
E I N I TA
AD
• siła odbijaka: 3 700 kg.
A

400 V

IN IT

A

400 V

12 600 EUR
15 650 EUR

MFTBE156N 
MFTBE156S

20 000 EUR

Invento VB 800

Invento VB 900

INVB800

INVB900

Wyważarka Invento VB 800 to ekonomiczna maszyna przeznaczona do
obsługi kół aut ciężarowych oraz osobowych. Urządzenie wyposażone jest
w intuicyjne menu, pozwalające na łatwy wybór odpowiedniego programu
wyważania. W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw LLKW
firmy Haweka.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 26,5”,
• max. średnica koła: 1 300 mm,
• max. szerokość koła: 665 mm,
• max. waga koła: 200 kg.

Invento VB900 to uniwersalna wyważarka wyposażona w 24” monitor
oraz osprzęt firmy Haweka. Obsługę maszyny ułatwia ramię do
automatycznego wprowadzania średnicy i odległości oraz podnośnik koła.
• średnica koła: 10” – 30”,
• max. średnica koła: 1 300 mm,
• szerokość koła: 1,5” – 20”,
• max. waga koła: 250 kg.

400 V

400 V

19 500 zł
20

DE
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Maszyna TBE 156 to najpopularniejsze urządzenie Mondolfo Ferro
pozwalające na obsługę obręczy o średnicy do 56‘’. Dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów uzyskano sztywność konstrukcji, co przy obsłudze
kół o ciężarze do 1300 kg, przekłada się na jej wytrzymałość.
MFTBE156 N – manualne sterowanie ramieniem,
MFTBE156 SUPER – automatyczne sterowanie ramieniem.
E I N I TA
• max. szerokość koła: 1 220 mm,
AD
• max. średnica koła: 2 450 mm,
•	zakres rozwarcia szczęk: 14” – 56”,
A
•	rozmiar otworu centralnego w obręczy: 115 – 800 mm,
DE
A
IN IT
•	siła odbijaka: 3 500 kg,
•	max. waga koła: 1 300 kg.
M

MFTBE160TERRA

LY

MFTBE156N / MFTBE156S

LY

Mondolfo Ferro
TBE 160 TERRA

M

Mondolfo Ferro
TBE 156 PRO

PROMOCJA

23 900 zł*

27 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Tip-Top
Probalance 7910

Invento TC 823 Mobil
INVTC823M

BU900P7910
Wyważarka Tip-Top Probalance 7910 została zaprojektowana z myślą
o serwisowaniu flot samochodów ciężarowych. Małe gabaryty
i możliwość przemieszczania umożliwiają jej zastosowanie na samochodach
mobilnych obsługujących takie floty.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 26,5”,
• max. średnica koła: 1 300 mm,
• max. szerokość koła: 665 mm,
• max. waga koła: 250 kg.

4 400 EUR
Tip-Top Probalance
7930 Paguro
BU900P7930
Urządzenie Probalance 7930 Pagura zostało stworzone z myślą o serwisach
mobilnych, aby maksymalnie obniżyć ciężar wyważarki. Maszyna składa
się z dwóch podzespołów, panelu sterowania z wyświetlaczem LED oraz
elementu pomiarowego z wałkiem.
• zakres szerokości obręczy: 1,5” – 20”,
• zakres średnicy obręczy: 10” – 30”,
• max. szerokość obręczy w zależności od montażownicy,
• dokładność wyważania: 10 g,
• max. waga koła: 250 kg.

3 350 EUR

Montażownica Invento TC 823 Mobil to specjalna maszyna przygotowana do
montażu kół w serwisach mobilnych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji
pozwala na montaż opony poza samochodem.
• max. szerokość koła: 600 mm,
• max. średnica koła: 1 300 mm,
• zakres rozwarcia szczęk: 13” - 26”
• max. waga koła: 750 kg,
• waga urządzenia: 450 kg.

24 900 zł

Profesjonalna zabudowa
samochodów
pod serwisy mobilne

O szczegóły zapytaj
handlowca!

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

21

MONTAŻOWNICE I WYWAŻARKI
Imadełko do montażu

INV2200113
Stal 
INV2200114A Aluminium

300 zł
300 zł

Nakładki
do obręczy Alu

Łyżka montażowa
długa

INVTC826.00.01.00A
MF2105954

Rolka do zbijania opony

290 zł
430 zł

Nakładki do obręczy
Alu Butler

MF8-12100175 TBE156/160 2100zł
MF801254494 TB126
790 zł

Przedłużki do 56”
Butler NAV41…

BUG108A1

2290 zł

Dysk do montażownicy
mobilnej

MF19120014

2050 zł

Pierścienie
zabezpieczające
do obręczy Alu

MF8-12100007
MF8-12100008
MF8-12100009
MF8-12100010

161mm
202mm
221mm
281mm

765zł
765zł
765zł
765zł

Gwiazda 3-ramienna
do wyważania
Rozstaw śrub : 170 / 184,15 / 200 / 205 / 222,25 /
245

BUG108A12

22

2550 zł

INVTC4010000

800 zł

HA700400021

1560 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

OFERTA SERWISOWA

Sprawdź maszynę po sezonie!!!
1. Obsługa PODSTAWOWA: profesjonalny przegląd
i kalibracje maszyny zgodnie z zaleceniami producenta.

TEXA, INVENTO

cena: 350 zł*

2. Obsługa KOMPLEKSOWA: Zawiera przegląd podstawowy
+ wymianę oleju i filtrów według zaleceń producenta.

TEXA
cena: 750 zł*
INVENTO cena: 550 zł*

OFER
PRO
T
MOC A
YJNA

*cena netto, należy doliczyć 23% VAT, gwarantujemy wykonanie usługi w ciągu 14 dni od zgłoszenia, oferta ważna do 31.12.2018 r.

Jesienny sezon tuż, tuż…
przygotuj się z nami
1. P
 rzeglądy podnośników.
Przegląd i konserwacja zgodna z wymogami UDT
cena: 175 zł*
2. O
 bsługa i kalibracja urządzenia.
Sprawdzenie, regulacja, kalibracja urządzenia:
wyważarka, montażownica.
cena: 200 zł*

OFER
PRO
T
MOC A
YJNA

2. Obsługa i kalibracja urządzenia.
Sprawdzenie, regulacja,
kalibracja urządzenia
do geometrii (Trimax, Trigon, Proalign).
cena: 300 zł*

*cena netto, należy doliczyć 23% VAT, gwarantujemy wykonanie usługi w ciągu 14 dni od zgłoszenia, oferta ważna do 31.12.2018 r.
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Szybciej u celu.
W diagnostyce, analizie spalin i klimatyzacji.

Autoryzowany dealer

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY
www.sklep.tiptopol.pl

KLIMATYZACJA
AVL ADS110

AVL ADS130

AVLADS110-R1234yf

AVLADS130

Podstawowe urządzenie do obsługi R1234yf austriackiego producenta.
• automatyczne zawory,
• butla na gaz: 10 kg,
• drukarka termiczna.

Nowoczesne urządzenie do obsługi pojazdów R134a.
• butla na gaz: 20 kg,
• automatyczne zawory,
• dotykowy ekran 15’’,
• metalowa obudowa,
• drukarka termiczna.

R1234y f

230 V

230 V

11 450 zł
AVL ADS310

14 900 zł
AVL DPG1300
+ wykrywacz Hydrogen

AVLADS310

AVLVS9125 / AVLBO7929
Automatyczny model dedykowany do obsługi układów klimatyzacyjnych
z czynnikiem CO2.
• 7” uchylny ekran,
• automatyczne zawory,
• drukarka termiczna.

Zestaw do wykrywania nieszczelności Hydrogenem dostosowany
do 3 rodzajów instalacji:
• R134a,
• R1234yf,
• R744 (CO2).

R 7 4 4 – CO 2
230 V

34 900 zł

DGP 1300
Wykrywacz

AVLVS9125
AVLBO7929

16 990 zł
4 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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KLIMATYZACJA
Invento Handy
Advance R134a

Invento Handy
Advance R1234yf

INVHA-R134a

INVHA-R1234yf

Podstawowe urządzenie do obsługi pojazdów z gazem R134a.
• ręczne zawory,
• butla na gaz: 10 kg,
• drukarka termiczna.

Podstawowe urządzenie do obsługi pojazdów z gazem R1234yf.
• ręczne zawory,
• butla na gaz: 10 kg,
• drukarka termiczna.

R1234y f
230 V

230 V

8 500 zł

9 400 zł

Texa Konfort 707R

Texa Konfort 710R

TX707R

TX710R

Podstawowe, automatyczne urządzenie dedykowane do obsługi czynnika
R1234yf.
• butla na gaz: 10kg,
• automatyczne zawory,
• drukarka termiczna.

Podstawowe, automatyczne urządzenie
do obsługi aut z układami na gaz R134a.
• butla na gaz: 10 kg,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

R1234y f
230 V

230 V

11 490 zł
26

12 600 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

KLIMATYZACJA
Texa Konfort 760R

Texa Konfort 760R
R1234yf

TX760R

TX760R-R1234yf
Najpopularniejszy model w ofercie
firmy Texa z szeregiem opatentowanych
rozwiązań technicznych.
• butla na gaz: 20 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

Najpopularniejszy model w ofercie
firmy Texa z szeregiem opatentowanych
rozwiązań technicznych.
• butla na gaz: 20 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

R1234y f
RATY 0%
230 V

230 V

17 640 zł

PROMOCJA

14 900 zł*

17 640 zł

Texa Konfort 760R
R1234yf + identyfikator

Texa Konfort
760R BUS

TX760R-R1234yf-A

TX760RBUS

Najpopularniejszy model w ofercie
firmy Texa z szeregiem opatentowanych
rozwiązań technicznych.
• butla na gaz: 20 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

Model dedykowany do obsługi dużych układów klimatyzacyjnych,
tj. autobusów.
• butla na gaz: 32 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

R1234y f
RATY 0%
230 V

PROMOCJA

230 V

19 490 zł*

22 490 zł

20 400 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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KLIMATYZACJA
Texa Konfort
780R Bi-Gas

Texa Konfort
780R Bi-Gas
+ identyfikator

TX780R
Najwyższy model w ofercie firmy Texa. Maszyna posiada możliwość pracy
z dwoma czynnikami: R134a oraz R1234yf.
• butle na gaz: 2x12 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

RATY 0%

TX780R-A
Najwyższy model w ofercie firmy Texa. Maszyna posiada możliwość pracy
z dwoma czynnikami: R134a oraz R1234yf.
• butle na gaz: 2x12 kg,
• automatyczne zawory,
• kolorowy ekran,
• obsługa aut hybrydowych,
• drukarka termiczna.

RATY 0%

230 V

230 V

PROMOCJA

20 500 zł* 24 570 zł

Texa Konfort 744
TX744

PROMOCJA

24 900 zł* 29 670 zł

Texa TTF 700
+ wykrywacz Hydrogen
TXS0755K / TXS0755H

Najnowszy, automatyczny model w ofercie Texy dedykowany do obsługi pojazdów
z dwutlenkiem węgla w instalacji klimatyzacyjnej.
• kolorowy wyświetlacz,
• automatyczne zawory,
• drukarka termiczna.

Zestaw do wykrywania nieszczelności Hydrogenem (Forming Gas) dostosowany
do 3 rodzajów instalacji:
• R134a,
• R1234yf,
• R744 (CO2).

230 V

38 990 zł
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TTF 700
TXS0755K
Wykrywacz TXS0755H

10 900 zł
3 490 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

AKCESORIA DO KLIMATYZACJI
Akcesoria eksploatacyjne
Nr. kat.

Opis

TX134a-12,0

Gaz R134a, 12 kg

Cena

TX134aBUTLA

Butla wymienna na gaz R134a, 12 kg

TX1234yf-5,0

Gaz R1234yf, 5 kg

TX1234yfBUTLA

Butla wymienna na gaz R1234yf, 5 kg

TXUV240

Barwnik UV, 240 ml

TXUV1L

Barwnik UV, 1L

269 zł

TXUV240-R1234yf

Barwnik UV, 240 ml - R1234yf

110 zł

TXPAG46

Olej PAG 46, 250 ml

22 zł

TXPAG46-1L

Olej PAG 46, 1L

60 zł

TXPAG100

Olej PAG 100, 250 ml

22 zł

TXPAG100-1L

Olej PAG 100, 1L

60 zł

TXPAG150

Olej PAG 150, 250 ml

22 zł

TX11.084

Olej do aut hybrydowych 250ml / ND11

85 zł

TXPOE100-1L

Olej POE 100, 1L

82 zł

TXPOE100UV-1L

Olej POE 100, 1L + barwnik UV

TX8FX351214021

Olej PAO68, 1L – olej uniwersalny

66 zł

TX8FX351214211

Olej PAO68 plus UV, 1L – olej uniwersalny

99 zł

TXPAG1234YF_46

Olej PAG46 R1234yf 250ml / ND12

31 zł

TXPAG1234YF

Olej PAG100 R1234yf 250ml / ND12

31 zł

TX11.085

Olej PAG do czynnika R1234yf 250ml do hybryd

55 zł

Tel.
138 zł
2 690 zł
400 zł
65 zł

149 zł

Wyszukiwanie nieszczelności

TX13.032

TX55.008

TX55.010

TX55.200

TX55.001
W-BGS8557

Nr. kat.
TX13.210
TX13.211
TX13.522
TX13.523
TX13.032
TX13.033yf
TX7950024990
TX55.010
TX55.008
TX55.001
TX55100
TX55200
W-BGS8557
TX13.212

TX13.210
Opis
Zestaw do badania nieszczelności - Hydrogen
Butla z hydrogenem 1L
Zestaw badania nieszczelności - Azot
Butla z azotem 1L
Manometry do azotu R134a - walizka
Manometry do azotu R1234yf - walizka
Reduktor ciśnienia do azotu - profesjonalny (max 34 bar)
Lampa UV 100W/12V
Lampa UV 50W/12V w walizce
Lampa UV - warsztatowa, obrotowa
Wykrywacz nieszczelności STD - R134a
Wykrywacz nieszczelności z diodą UV - R134a
Wykrywacz nieszczelności BGS - R134a
Wykrywacz nieszczelności - Hydrogen

TX13.522
Cena
1 890 zł
115 zł
990 zł
115 zł
399 zł
949 zł
450 zł
350 zł
350 zł
170 zł
850 zł
880 zł
349 zł
1 190 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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AKCESORIA DO KLIMATYZACJI
Air+
– ultradźwiękowe
urządzenie
do odgrzybiania

Płyn do odgrzybiania, 1L

999 zł

TX3902252

Standard
Zielone Jabłko

TX8015
79 zł
TX8016
80 zł

Generator ozonu
Ozon Maker

Generator ozonu
G2500

Wydajność: 1 000 mg/h

Wydajność: 2 500 mg/h

TXST4018045

1 200 zł

R1234yf
– Konektory HP/LP
Parker

LP
HP

TX7935020120
TX7935020130 

TXST4018046

990 zł

Konektory HP/LP firmy
Parker – R134a

LP
HP

35 zł

TX11.028

Aircon-Klick
- spray do odgrzybiania
„granat”, 150 ml

1 500 zł

10,90 zł

TX4580

Termometr
elektroniczny

Konektory R1234yf

199 zł
199 zł

Zestaw 2 spray’ów
do odgrzybiania,
2x400 ml

TX7950024940
149 zł
Sonda
TX7950024930
149 zł
Pirometr

Konektory HP/LP
uniwersalne – R134a

TX52229

W-BGS6005 

79 zł
149 zł

Banery reklamowe
3x1 m
OBSŁUGA KLIMATYZACJI
Napełnianie
Odgrzybianie
Sprawdzanie szczelności

OBSŁUGA KLIMATYZACJI
w w w.tiptopol.pl

OBSŁUGUJEMY KLIMATYZACJĘ

NA NOWY CZYNNIK

R1234yf

sklep.tiptopol.pl

LP
HP
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TX42044002
TX42044004

199 zł
199 zł

LP
HP

TX13.081
TX13.080

90 zł
90 zł

Texa
R1234yf

Zapraszamy!

TXBANER
TXBANER1 

190 zł
190 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

AKCESORIA DO KLIMATYZACJI
Analizator czynnika R1234yf

NOWOŚĆ

INVHA001
Przenośny analizator czynnika z modułem firmy Neutronics
(normy SEA-VDA) z wbudowaną drukarką.
• 3,5’’ ekran graficzny,
• podwójny typ zasilania (12V DC – 100/240V),
• drukarka termiczna,
• wewnętrzna komora płucząca,
• informacja o procentowym udziale gazów,
• zestaw zawiera walizkę oraz kable zasilające.

8 900 zł
Identyfikator gazu
R134a

TX7935090940

3 890 zł

Analizator Ultima ID
z drukarką

TX7935020010

11 700 zł

Identyfikator
gazu R1234yf

TX7935021060

Zestaw 256 O-Ringów
fioletowych

3 890 zł

Analizator Ultima ID

TX7935020000

11 100 zł

TX7936210720

99 zł

Zestaw O-Ring 48
rodzaje

TX9GR185103531

399 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

31

EKSPERT RADZI
ontaż i uwarunkowania prawne
Podnośniki – moraz
zalecenia eksploatacyjne
Zakup i montaż podnośnika kolumnowego lub nożycowego to w warsztacie spora inwestycja nie tylko
pod kątem finansowym, ale i logistycznym. Trzeba
wziąć pod uwagę również kwestię miejsca jego montażu na stanowisku oraz późniejszą eksploatację.
Podnośniki tego typu są urządzeniami dozorowymi.
Oznacza to konieczność spełnienia szeregu wymogów, aby zapewnić bezproblemowy montaż, odbiór
Urzędu Dozoru Technicznego oraz późniejsze użytkowanie. Właściciel warsztatu poza, wyborem podnośnika z oferty oraz ustaleniem miejsca jego montażu,
musi dopilnować szeregu innych kwestii. Są to bardzo ważne aspekty dotyczące bezpieczeństwa pracy z podnośnikiem, wynikające z uregulowań prawnych stosowanych w Polsce. W dalszej części artykułu
przedstawiamy Państwu najważniejsze zagadnienia
związane z zakupem, montażem oraz zgłoszeniem
podnośnika do UDT.
Podłoże
Warunki zabudowy zawierają szereg wymogów, które należy spełnić (m.in. instalacja elektryczna, pneumatyczna, strefy bezpiecznego operowania, odległości od stałych elementów zabudowy, itp.). Chciałbym
jednakże zwrócić uwagę na kwestię przygotowania
podłoża. Każdy z producentów ściśle określa wytyczne, jakie musi posiadać podłoże, aby zamontowany
na nim podnośnik pracował poprawnie oraz nie zagrażał zdrowiu i życiu osób znajdujących się w jego
pobliżu. Wśród tych wymogów znajdują się informacje o jakości zastosowanego betonu, wymiarów oraz
głębokości wylewki. Często pojawia się konieczność
dodatkowego zbrojenia betonu. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż jednym z przedkładanych do Urzędu
Dozoru Technicznego dokumentów jest poświadczenie od firmy posiadającej uprawnienia budowlane, że
wykonane podłoże spełnia określone wymagania narzucone przez producenta podnośnika.
Montaż
Firma instalująca podnośnik wykonuje jego montaż
na podłożu przygotowanym przez właściciela warsztatu. Bazuje ona na poświadczeniu, iż właściciel zapoznał się z instrukcją i wykonał prawidłowo podłoże.
Montażysta musi posiadać uprawnienia dozorowe do
montażu podnośników i po wykonanej pracy zobowiązany jest do wystawienia dokumentu poświadczającego jej poprawność. Jest to kolejny bardzo
istotny dokument dostarczany urzędowi.
Zgłoszenie podnośnika do urzędu
Zgłoszenie podnośnika do urzędu leży po stronie
użytkownika/właściciela warsztatu. Kompletną dokumentację należy złożyć do właściwego oddziału
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UDT określonego przez miejsce eksploatacji podnośnika. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów, które należy dostarczyć:
• opis techniczny,
• rysunek zestawieniowy,
• wszelkie schematy (elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny i cięgnowy w mechanicznych napędach)
• instrukcję eksploatacji,
• potwierdzenie montażu,
• deklarację zgodności,
• protokół budowlany (podłoże),
• wniosek o przeprowadzenie badania technicznego.
Po wstępnej analizie dokumentów inspektor ustala termin badania. W przypadku jego pozytywnego
wyniku podnośnik zostaje dopuszczony do eksploatacji na 12 następnych miesięcy. Inspektor UDT dostarcza użytkownikowi księgę rewizyjną, w której
będą umieszczane adnotacje o przeprowadzonych
corocznych badaniach przeprowadzanych przez UDT.
Podnośnik otrzymuje również specjalny numer UDT,
którym należy oznaczyć podnośnik.
Wymagane przeglądy konserwacyjne i badania
Podnośniki kolumnowe, czy nożycowe montowane
w warsztatach są objęte pełnym nadzorem Urzędu
Dozoru Technicznego. Oznacza to w praktyce, iż UDT
ma obowiązek wykonywać badania okresowe co 12
miesięcy. Sprawdza wówczas m.in. dokumentację
konserwacji podnośnika. Dziennik przeglądów konserwacyjnych prowadzony powinien być przez użytkownika. Odnotowywane są w nim wszelkie wykonane czynności konserwacyjne. Usługę tą może
przeprowadzić tylko i wyłącznie wykwalifikowany
personel, który posiada odpowiednie uprawnienia konserwacyjne. Każdą taką czynność zapisuje się w dzienniku
konserwacji. Częstotliwość
tychże przeglądów konserwacyjnych odbywa się co 90
dni (chyba, że instrukcja stanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy).
Uwaga! Księga rewizyjna nie
jest równoznaczna z dziennikiem konserwacji podnośnika. Księga rewizyjna to
dokument wydany przez inspektora UDT i w nim wpisywane są badania UDT
dopuszczające pracę pod-

nośnika na kolejne 12 miesięcy. Inspektor wydając
decyzję o dopuszczeniu podnośnika do eksploatacji
opiera ją między innymi o wykonane konserwacje
odnotowane w dzienniku konserwacji.
Warto podkreślić w tym miejscu, że do napędu większości podnośników zwykle są stosowane układy hydrauliczne. Wiąże się to z koniecznością cyklicznej obsługi polegającej na wymianie oleju hydraulicznego,
uszczelnień i przewodów hydraulicznych. By zapewnić
bezproblemową eksploatację sprzętu warto wymienić olej przynajmniej raz na dwa lata. Ze względu na
starzenie się oleju i utratę jego właściwości, układ jest
narażony na przyspieszone zużycie, a w skrajnych wypadkach doprowadza nawet do trwałych uszkodzeń
pompy i siłowników. Należy też zwrócić uwagę na elementy gumowe, które poddane są naturalnemu starzeniu, dlatego powinno się je wymieniać co 4 -5 lat.
Skutki niezgłoszenia podnośnika do UDT oraz zaniedbania czynności obsługowych są poważne i mogą
być daleko idące w swych konsekwencjach. W momencie wypadku przy pracy z podnośnikiem, który
nie posiada aktualnego dopuszczenia do eksploatacji nie działają żadne ubezpieczenia osobowe, OC czy
AC pojazdu. Konsekwencje finansowe i karne ponosi
użytkownik podnośnika i on przejmuje wszelkie roszczenia stron w związku z zaistniałą sytuacją. Warto na
to zwrócić uwagę, gdyż koszty związane z dopuszczeniem podnośnika do eksploatacji oraz późniejsze
konserwacje nie są tak wielkie, aby ryzykować mogące się pojawić problemy finansowe i prawne. Jednak
są one niczym w obliczu ryzyka utarty zdrowia, a nawet życia osób pracujących przy podnośnikach. O tym
wszystkim zawsze należy pamiętać!
Mam nadzieję, że powyższym artykułem przybliżyłem Państwu najważniejsze kwestie związane z montażem i eksploatacją podnośników w warsztacie,
a co najważniejsze, zwracamy uwagę jakie
mogą być konsekwencje braku dopuszczenia ze strony Urzędu Dozoru Technicznego.
Bartłomiej Mikołajczak
Kierownik Serwisu
w firmie TIP-TOPOL

PODNOŚNIKI
Invento EL240

Invento EL246TL

INVEL240

INVEL246TL

Ekonomiczny podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu 4 ton.
• udźwig: 4 000 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 680 mm,
• długość ramion: 740 – 1 310 mm.

Konstrukcja podnośnika z łączeniem górnym na wysokości 4,16 m umożliwia
łatwy wjazd na stanowisko.
• udźwig: 4 600 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 736/2 850 mm,
• długość ramion: 640 – 1 100 mm, 900 – 1 475 mm.

400 V

400 V

8 690 zł

11 500 zł

Invento EL246TL-H2

Invento EL250L

INVEL246TL-H2

INVEL250L

Konstrukcja podnośnika z łączeniem górnym na wysokości 3,86 m umożliwia
łatwy wjazd na stanowisko.
• udźwig: 4 600 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 736/2 850 mm,
• długość ramion: 640 – 1 100 mm, 900 – 1 475 mm.

Dedykowany do obsługi najdłuższych aut dostawczych.
• udźwig: 5 000 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 810 mm,
• długość ramion: 860 – 1 800 mm.

RATY 0%

400 V

400 V

11 500 zł

PROMOCJA

11 790 zł* 13 500 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI
Mondolfo Ferro
Titan P 232 N EC

Mondolfo Ferro
Titan P 240 N EC

MFTITANP232EC

MFTITANP240NEC

Solidna konstrukcja oparta na 2 silnikach,
synchronizowana elektrycznie.
• udźwig: 3 200 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 570 mm,
• długość ramion: 600 – 940 mm, 850 – 1 250 mm.

Dłuższe ramiona pozwalają obsługiwać pojazdy dostawcze.
• udźwig: 4 000 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 755 mm,
• długość ramion: 640 - 1 200 mm, 1 015 - 1 550 mm.

RATY 0%

400 V

PROMOCJA

400 V

11 590 zł* 13 250 zł

Mondolfo Ferro
Titan X 3000 FS

Mondolfo Ferro
Titan X 1300 F

MFTITANX3000FS

MFTITANX1300F

Solidna konstrukcja oparta na 2 nożycach z mechanicznymi blokadami.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 105 mm,
• długość najazdów: 1 590 – 2 145 mm.

Bardzo solidna konstrukcja unoszona dzięki 4 synchronizowanym siłownikom.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 110 mm,
• długość najazdów: 1 460 – 2 050 mm.

400 V

400 V

26 490 zł
34

19 400 zł

15 300 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Butler Torek 32 LWK

Butler Torek 32 WK

BUTOREK32LWK

BUTOREK32WK
NOWOŚĆ

Nowoczesna konstrukcja z 2 silnikami oraz większym rozstawem kolumn
ułatwiającym obsługę szerszych pojazdów.
• udźwig: 3 200 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 650 mm,
• długość ramion: 500 – 900 mm, 810 – 1 200 mm.

Nowoczesna i solidna konstrukcja zasilana 2 silnikami.
• udźwig: 3 200 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 500 mm,
• długość ramion: 500 – 900 mm, 810 – 1 200 mm.

400 V

RATY 0%

400 V

12 800 zł

PROMOCJA

10 690 zł* 12 200 zł

Butler Torek 32 PC2

Invento EL135M

BUTOREK32PC2

INVEL135M

Dzięki ramowej konstrukcji możliwy jest montaż na słabszym podłożu.
• udźwig: 3 200 kg,
• szerokość pomiędzy kolumnami: 2 500 mm,
• długość ramion: 555 – 820 mm, 810 – 1 200 mm.

Solidna konstrukcja i duży udźwig wyróżniają ten produkt
na tle konkurencji.
• udźwig: 3 500 kg,
• wysokość kolumny: 2 410 mm,
• waga: 1 200 kg.

RATY 0%
400 V

400 V

PROMOCJA

10 190 zł* 11 490 zł

14 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI
Invento SL230

Invento SL230 NI

INVSL230

INVSL230NI

Mechaniczna blokada umożliwia bezpieczną pracę.
Istnieje możliwość zakupu wydłużonych ramp najazdowych do niskich aut –
indeks: INVSL006.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 115 mm,
• długość najazdów: 1 435 – 1 980 mm.

Elektrohydrauliczny podnośnik przeznaczony do montażu w posadzce.
• udźwig: 3 000 kg,
• szerokość pomiędzy najazdami: 800 mm,
• długość najazdów: 1540 - 1740 mm.

RATY 0%
400 V

PROMOCJA

400 V

11 800 zł* 13 500 zł

PROMOCJA

11 200 zł* 12 800 zł

Invento SL130N

Podnośnik płytowy AT-2H

INVSL130N

AT000-1001H / AT000-1004H

Elektrohydrauliczny napęd, mechaniczne blokady oraz
belka łącząca nożyce gwarantują bezpieczną pracę podnośnika.
Istnieje możliwość zakupu wydłużonych ramp najazdowych do niskich aut –
indeks: INVSL006.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 110 mm,
• długość najazdów: 1 460 – 1 990 mm.

Podnośnik występuje również w wersji do zabudowy w posadzkę
(indeks: AT000-1004H).
• udźwig: 2 000 kg,
• wysokość unoszenia: 625 mm,
• wysokość minimalna: 130 mm.

400 V

PROMOCJA
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RATY 0%

RATY 0%

6 900 zł* 7 900 zł

7 200 zł / 6 400 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Podnośnik płytowy
AT-2HHD

Invento SL344L
INVSL344L

AT000-1001HHD / AT000-1004HHD
Przeznaczony do unoszenia pojazdów o masie do 3500 kg. Występuje on
również w wersji do zabudowy w posadzkę (indeks: AT000-1004HHD).
• udźwig: 3 500 kg,
• wysokość unoszenia: 625 mm,
• wysokość minimalna: 130 mm.

Podnośnik diagnostyczny o niskiej konstrukcji - 128 mm wysokości.
• udźwig: 3 600 kg,
• długość najazdów: 4 400 mm.

400 V

8 800 zł / 7 800 zł

30 900 zł

Podnośnik osiowy 2,5T

Invento SL448LT

INVSLHJ-75B

INVSL448LT

Podnośnik osiowy pneumatyczno-hydrauliczny dedykowany do podnośników Invento serii EL442, EL464, SL442, SL448 oraz SL550.
• udźwig: 2 500 kg,
• wysokość unoszenia: 643 mm,
• szerokość rolek: 830 – 1 000 mm.

Dedykowany do pomiaru geometrii z wbudowanym podnośnikiem
podprogowym.
• udźwig: 4 000 kg,
• długość najazdów: 4 800 mm.

400 V

3 690 zł

32 000 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI
Invento SL448LTPD

Invento SL550LT / -PD

INVSL448LTPD

INVSL550LT / INVSL550LTPD

Dedykowany do pomiaru geometrii z wbudowanym podnośnikiem
podprogowym i dodatkowym szarpakiem.
• udźwig: 4 000 kg,
• długość najazdów: 5 400 mm.

Dedykowany do pomiaru geometrii z wbudowanym podnośnikiem
podprogowym lub dodatkowym szarpakiem.
• udźwig: 5 000 kg,
• długość najazdów: 5 000/ 5 600 mm.

400 V

400 V

36 900 zł
Mondolfo Ferro
X573 LT / -PD6

Mondolfo Ferro
X593T LT

MFTITANX573LT / MFTITANX573LTPD6

MFTITANX593TLT

Nowoczesny podnośnik nożycowy do pomiaru i regulacji geometrii.
• udźwig: 5 000 kg,
• długość najazdów: 5 200 mm.

Posiada innowacyjny podnośnik podprogowy. Pozwala obsługiwać bardzo
krótkie, jak i bardzo długie pojazdy.
• udźwig: 5 000 kg,
• długość najazdów: 5 200 mm.

400 V

400 V

17 250 EUR / 20 300 EUR
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34 500 zł / 39 500 zł

18 990 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Invento EL442 / -WA

Invento EL464 / -WA

INVEL442 / INVEL442WA

INVEL464 / INVEL464WA

Ekonomiczny podnośnik w wersji z płaskimi najazdami lub
diagnostyczny.
• udźwig: 4 200 kg,
• długość najazdów: 4 808 mm.

Podnośnik w wersji z płaskimi najazdami lub diagnostyczny.
• udźwig: 6 400 kg,
• długość najazdów: 5 200 mm.

400 V

400 V

14 900 zł / 16 900 zł

19 500 zł / 22 500 zł

Mondolfo Ferro
Titan PI 441 B

Mondolfo Ferro
Titan PI 443 W BL

MFTITANPI441B

MFTITANPI443WBL

Podnośnik wyposażony w płaskie najazdy o długości 4,8 m.
• udźwig: 4 000 kg,
• długość najazdów: 4 870 mm.

Przeznaczony do pomiaru i regulacji geometrii.
• udźwig: 4 000 kg,
• długość najazdów: 5 100 mm.

400 V Uwaga: Podnośnik osiowy nie jest wyposażeniem standardowym.

400 V

20 250 zł

27 600 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI
Mondolfo Ferro
Titan PI 453 LT

Butler Logic 50 LAT
BUL50LAT

MFTITANPI453LT
Długie najazdy i podnośnik podprogowy gwarantują uniwersalność
konstrukcji.
• udźwig: 5 000 kg,
• długość najazdów: 5 100 mm.

Podnośnik diagnostyczny o szerokich najazdach. Dedykowany do obsługi aut dostawczych.
• udźwig: 5 000 kg,
• długość najazdów: 5 700 mm.

400 V

400 V

43 200 zł
Maxima ML 4022

Maxima ML 4030

MXML4022

MXML4030

Kolumna główna posiada ekran informujący o wysokości poszczególnych
kolumn oraz pilota ułatwiającego sterowanie.
• udźwig kolumny: 5 500 kg,
• średnica koła: 500 – 1 120 mm.

Kolumna główna posiada ekran informujący o wysokości poszczególnych
kolumn oraz pilota ułatwiającego sterowanie.
• udźwig kolumny: 7 500 kg,
• średnica koła: 500 – 1 120 mm.

400 V

400 V

59 990 zł
40

55 900 zł

69 990 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Butler Movid 55H

Butler Movid 75H

Elektrohydrauliczny przewodowy podnośnik o udźwigu 5,5 tony
na kolumnę.
• udźwig: 5 500 kg,
• średnica koła: 900 – 1 200 mm.

Elektrohydrauliczny podnośnik przewodowy o udźwigu 7,5 tony
na kolumnę.
• udźwig: 7 200 kg,
• średnica koła: 900 – 1 200 mm.

400 V

BUMOVID55NH.4 
BUMOVID55H.4 
BUMOVID55H.6 
BUMOVID55H.8 

15 690 EUR
16 900 EUR
26 690 EUR
34 900 EUR

400 V

BUMOVID75H.4	  
BUMOVID75H.6 
BUMOVID75H.8	

19 200 EUR
30 150 EUR
39 990 EUR

Butler Movid 375H WS

Butler Logic Truck

Elektrohydrauliczny podnośnik bezprzewodowy o udźwigu 7,5 tony na
kolumnę.
• udźwig: 7 500 kg,
• średnica koła: 900 – 1 200 mm.

Profesjonalny podnośnik elektromechaniczny przeznaczony do obsługi
pojazdów ciężarowych.
• udźwig: 12 000 / 14 000 kg,
• długość najazdów: 8 000 mm.

400 V

BUMOVID375H.4WS	
BUMOVID375H.6WS	
BUMOVID375H.8WS	

400 V

23 800 EUR
35 700 EUR
47 600 EUR

BULT120	  
BULT140	  
BULT200	

20 500 EUR
21 500 EUR
28 400 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI

OLEOPNEUMATICA

Podnośnik kanałowy
6T, 16T

Cattini YAK 1610 SE
CAYAK-1610SE

W-SK-W8210/SD / W-SK-W8220/SD
Manualny, hydrauliczny dźwignik kanałowy wyposażony w śrubę
dobiegową.
• wysokość unoszenia: 470 / 650 mm,
• szerokość kanału: 800 – 950 mm.

Profesjonalny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny o udźwigu
10 ton.
• udźwig: 10 000 kg,
• wysokość unoszenia: 600 mm,
• szerokość kanału: 850 - 1015 mm,
• sterowanie: Easy.

Uwaga: Przy zamawianiu należy podać wymiary kanału!

3 590 zł / 5 850 zł
Cattini YAK 1815 LE

Cattini YAK 2120 ST

CAYAK-1815LE

CAYAK-2120ST

Profesjonalny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny o udźwigu 15 ton
oraz wysuwie tłoka 80 cm.
• udźwig: 15 000 kg,
• wysokość unoszenia: 800 mm,
• szerokość kanału: 850 – 1015 mm,
• sterowanie: Easy.

Profesjonalny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny o udźwigu 15 ton
oraz wysuwie tłoka 120 cm.
• udźwig: 15 000 kg,
• wysokość unoszenia: 1200 mm,
• szerokość kanału: 850 – 1015 mm,
• sterowanie: Top.

13 300 zł
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10 990 zł

16 700 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Big Red 3T

Compac 2T-C

W-BR-TPH0015

CO2T-C

Ekonomiczny podnośnik hydrauliczny 3T.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 145 mm,
• wysokość maksymalna: 490 mm.

Najpopularniejszy model firmy Compac.
• udźwig: 2 000 kg,
• wysokość minimalna: 80 mm,
• wysokość maksymalna: 500 mm.

549 zł

999 zł* 1 165 zł

PROMOCJA

Compac 2T-77

Compac 3T-C

CO2T-77G2

CO3T-C

Dedykowany do podnoszenia niskich aut.
• udźwig: 2 000 kg,
• wysokość minimalna: 77 mm,
• wysokość maksymalna: 480 mm.

Dedykowany do aut dostawczych.
• udźwig: 3 000 kg,
• wysokość minimalna: 115 mm,
• wysokość maksymalna: 500 mm.

1 615 zł

PROMOCJA

1 399 zł* 1 615 zł

Compac 6T-C

Compac 1,5T-HC

CO6T-C

CO15T-HC

Dedykowany do unoszenia ciężkich pojazdów.
• udźwig: 6 000 kg,
• wysokość minimalna: 155 mm,
• wysokość maksymalna: 570 mm.

Konstrukcja ta pozwala na unoszenie pojazdu nawet do 80 cm.
• udźwig: 1 500 kg,
• wysokość minimalna: 98 mm,
• wysokość maksymalna: 800 mm.

2 660 zł

1 615 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI
Podkładki gumowe do podnośników

2.

6.

8.

4.
1.

Nr. kat.
1. INVEL002
2. CO1002LF
3. MF4-326483
4. AT000-1000A
5. AT000-1000

3.

Opis
Nakładka ośmiokątna
Guma Compac (poza 2T-77)
Nakładka na P232(N)EC
130x120x25mm
Poduszka gruba
Poduszka cienka

Cena
21,90 zł
41,90 zł
24,00 zł
29,90 zł
27,00 zł

7.

Nr. kat.
6. INVEL001
7. AT000-0002
8. CO1077
9. AT000-0003

9.

Opis
Nakładka na EL240F/EL250L
Guma do „żab” 100x30mm
Guma do Compac 2T-77
Nakładka do Butler Torek
130x110x26mm

Compac
– podnośniki
butelkowe 5-30 T

Podnośnik J4a

Solidna i sprawdzona konstrukcja.
• udźwig: 5 000 – 30 000 kg,

Ekonomiczna wersja podnośnika pneumatycznego
o udźwigu 3,5 T.
• udźwig: 3 500 kg,
• wysokość minimalna: 140 mm,
• wysokość unoszenia: 395 mm.

COCBJ5			  5T
COCBJ10			 10T
COCBJ20			 20T
COCBJ30			 30T

Cena
21,90 zł
25,50 zł
53,90 zł
24,90 zł

CAJ4a

199 zł
235 zł
390 zł
550 zł

849 zł

Podnośnik J2, J3

Invento AHL30

CAJ2 / CAJ3

INVAHL30

Podnośnik pneumatyczny dedykowany do wymiany opon i kół.
• udźwig: 2 000 kg,
• wysokość minimalna: 140 / 155 mm,
• wysokość maksymalna: 370 / 450 mm.

Ekonomiczny podnośnik hydrauliczny.
• udźwig: 30/15 ton,
• wysokość unoszenia: 289 mm,
• wysokość minimalna: 150 mm.

880 zł / 990 zł
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5.

2 750 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

PODNOŚNIKI
Poduszki powietrzne do unoszenia
pojazdów użytkowych – 8 bar
NOWOŚĆ

Powierzchnia
antypoślizgowa

Nr kat
CASLK6
CASLK10
CASLK14
CASL21
CASFB-K7/17

Odblaskowe narożniki

Jasne i charakterystyczne
etykiety

Mocne rączki

Stożkowe krawędzie
zabezpieczające

Typ

Udźwig

Wymiary

Wysokość unoszenia

Waga

Ilość powietrza

Cena

Okrągły
Okrągły
Okrągły
Okrągły
Płaski

5,5 T
10,1 T
13,5 T
21,1 T
21,1 T

30 x 30 x 2,5 cm
38 x38 x 2,5 cm
45 x 45 x 2,5 cm

16 cm
21 cm
25 cm
30 cm
17 cm

2 kg
3,5 kg
5 kg
7 kg
7,3 kg

42 l
86 l
152 l
296 l
224 l

2 000 zł
2 600 zł
3 100 zł
4 100 zł
4 800 zł

55 x 55 x 2,5 cm

Akcesoria do poduszek

CAS516191

CAS76681

CAS76682

CAS519820

Nr kat

Opis

Cena

CAS516191

Wąż czerwony 5m

340 zł

CAS516193

Wąż czerwony 10m

440 zł

CAS76681

Pojedynczy kontroler 8 bar

900 zł

CAS76682

Podwójny kontroler 8 bar

1 500 zł

CAS519820

Ręczny podwójny kontroler 8 bar

2 600 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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PODNOŚNIKI

OLEOPNEUMATICA

Cattini YAK 109/C

Cattini YAK 215/N

CAYAK-109 C 5T

CAYAK-215N

NOWOŚĆ
•
•
•
•

• udźwig: 40/20 ton,
• wysokość unoszenia: 300 mm,
• wysokość minimalna: 150 mm.

udźwig: 5 ton,
wysokość unoszenia: 410 mm,
wysokość minimalna: 90 mm,
zasilanie: 8-10 bar.

4 990 zł

PROMOCJA

Cattini YAK 217/N

Cattini YAK 222/N

CAYAK-217N

CAYAK-222N

• udźwig: 40/20 ton,
• wysokość unoszenia: 341 mm,
• wysokość minimalna: 170 mm.

• udźwig: 60/30 ton,
• wysokość unoszenia: 450 mm,
• wysokość minimalna: 220 mm.

4 350 zł

1 550 EUR

Cattini Yak 312

Cattini YAK 330/N

CAYAK-312

CAYAK-330N

• udźwig: 60/30/15 ton,
• wysokość unoszenia: 255 mm,
• wysokość minimalna: 120 mm.

• udźwig: 80/50/25 ton,
• wysokość unoszenia: 825 mm,
• wysokość minimalna: 330 mm.

1 590 EUR
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3 690 zł* 4 350 zł

2 250 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Invento XV 550X
W-INVXV550X

Uchwyty 3-punktowe
z aluminium. Waga 3kg.

Małe odblaski.

Kamery o wysokiej
rozdzielczości.

Ilość urządzeń ograniczona

• Uchwyty aluminiowe o stabilnej, 3-punktowej konstrukcji,
• Wysokiej rozdzielczości kamery zwiększają dokładność pomiaru,
• Małe odblaski oszczędzają przestrzeń warsztatu.

25 800 zł

36 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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GEOMETRIA
Geometria Invento 3D
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XV 550

XV 450

XV350























































Baza danych pojazdów - AutoData
Podpowiedzi regulacyjne (rysunki, schematy)
Protokół stanu pojazdu (opony, zawieszenie, itp.)
Kąt znoszenia
Wymiary pojazdu
(rozstaw kół oraz osi, przesunięcie kół, itp.)
Regulacja bez koła
(pozwala na regulację zawieszenia przy zdjętym kole – wymaga opcjonalnego zestawu)
Regulacja uniesionego pojazdu
Regulacja „wózka/sanek”
Reg. zbieżności przy skręconych kołach
Zmiana krzywej zbieżności (procedura VW)
Pochylenie koła przy zbieżności 0
(procedura MB)
Promień koła
Dodatkowy odblask do pomiaru wysokości nadwozia
Promień zataczania
Podwójny ekran
Obrotnice stalowe
Obrotnice aluminiowe
Automatyczna winda
Nr kat.





INVXV550

INVXV450

INVXV350

Cena

33 900 zł

29 900 zł

24 900 zł












Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

GEOMETRIA
Haweka Axis 500

Haweka Axis 4000

HA922000050
Przeznaczone do geometrii kół pojazdów użytkowych.
• magnetyczne stopki uchwytu,
• brak potrzeby kompensacji,
• mobilność,
• elektroniczny miernik kątów.

5 650 EUR

Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii wykorzystujące technologię 3D.
• szybkość i dokładność pomiarów,
• magnetyczne stopki uchwytu,
• brak potrzeby kompensacji.

HA924000010 		 Pro
HA924000030		Standard
HA924000050		Premium

16 134 EUR
17 748 EUR
21 418 EUR

Haweka Axis 50

MF Trigon Novo Wall

HA922000005

MFTRIGONNOVO-W

Urządzenie przeznaczone do mobilnego pomiaru i ustawiania geometrii
kół pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych.
• magnetyczne stopki uchwytu,
• brak potrzeby kompensacji,
• mobilność.

Urządzenie do pomiaru geometrii w technologii 3D. Wersja do montażu
na ścianę.
• szybkość i precyzja,
• pełen pomiar osi,
• pomiar nierównoległości osi oraz wymiarów pojazdu,
• 4 uchwyty: 11-21’’.

230 V

2 842 EUR

32 500 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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GEOMETRIA
Akcesoria do geometrii

INVXV001

INVXV002

INVXV003

HA913009024

Nr.kat.

Opis

Cena

INVXV001

Belka regulacyjna do VW

990 zł

INVXV002

Adaptery do koła (2 szt.) – tylko z urządzeniem do geometrii Invento, seria XV

790 zł

INVXV003

Blokada hamulca

69 zł

INVXV004

Blokada kierownicy

99 zł

HA913009024

Miernik kątów MB

3 890 zł

Obrotnice (2 szt.)

Płyty rozluźniające
(2 szt.)

Poziomica kierownicy
JBPOZ

1.

2.

3.

1. CB74SC00170 40 mm
2. INVSL002			 50 mm
3. MF8-34900003 50 mm

2.

1 100 zł
1 200 zł
1 990 zł

1. JBPRD długie, 1 650 mm
2. CB1000 krótkie, 340 mm

4 500 zł
1 140 zł

Poziomica kierownicy
BGS

Szczypce
do regulacji zbieżności

W-BGS9977

CB561-3708

169 zł
50

INVXV004

249 zł

269 zł
Platforma mobilna
MF8-34900008

1 499 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

DIAGNOSTYKA
Bosch KTS 460

Bosch KTS 350

BOKTS460

BOKTS350

NOWOŚĆ
Tester diagnostyczny KTS460 to zestaw zawierający Tablet przemysłowy DCU
100+ oraz najnowszy moduł diagnostyczny KTS 560. 10” ekran dotykowy tabletu
oraz najnowszy Windows 10 IoT zapewniają szybką i prostą nawigację po
oprogramowaniu Bosch Esi-Tronic 2.0. Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy urządzeniami.

NOWOŚĆ
Tester diagnostyczny KTS350 to bliźniacze urządzenia dla Tableta DCU 100+ ale
z wbudowanym modułem diagnostycznym. System oparty o Windows 10 IoT zapewniają szybką i prostą nawigację po oprogramowaniu Bosch Esi-Tronic 2.0. Kabel diagnostyczny EOBD podpina się bezpośrednio do urządzenia. Tester współpracuje ze wszystkimi Kablami EASY-Connect.

* cena nie zawiera oprogramowania ESI-Tronic 2.0

* cena nie zawiera oprogramowania ESI-Tronic 2.0

18 600 zł*

17 400 zł*

Bosch KTS 560 / 590

Bosch KTS Truck

BOKTS560 / BOKTS590

BOKTSTRUCK
NOWOŚĆ

Nowe moduły diagnostyczne KTS 560 / 590 bazują na aplikacji Bosch ESI-Tronic 2.0. Obsługują nie tylko wszystkie popularne transmisje danych, ale
również przyszłościowe, oparte na sieci Ethernet. Ponadto istnieje możliwość równoległego obsługiwania kilku interfejsów i w ten sposób wykorzystywania portali producentów pojazdów do diagnostyki oraz do reprogramowania
według Euro 5/6

Interfejs diagnostyczny KTS TRUCK to urządzenie dedykowane do obsługi
samochodów ciężarowych, autobusów oraz naczep i przyczep ciężarowych.
Komunikacja przebiega przy użyciu kabla, bądź bezprzewodowo z użyciem
Bluetooth. KTS Truck korzysta z wersji oprogramowania ESI[tronic] przygotowanej
specjalnie dla samochodów ciężarowych.
• elektroniczny multiplekser,
• oprogramowanie stałe Esi-Tronic 2.0 Truck,
• intuicyjne menu,
• kabel diagnostyczny EOBD w standardzie.

* cena nie zawiera oprogramowania ESI-Tronic 2.0

* cena nie zawiera oprogramowanie ESI-Tronic 2.0

BOKTS560
BOKTS590 

12 000 zł
16 400 zł

12 660 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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DIAGNOSTYKA
Texa Axone Nemo
+ Navigator TXT`s

Texa Axone 5
+Navigator Nano S

TXDZ12711 / TXDZ12720

TXDZ12810

NOWOŚĆ
AXONE Nemo to tablet został zaprojektowany z myślą o pracy w najtrudniejszych
warunkach warsztatowych, co daje mu ogromną przewagę nad konwencjonalnym komputerem PC. Solidny, wodoodporny, praktyczny i łatwy w obsłudze, AXONE Nemo wraz Navigator`em TXT`s tworzą kompleksowy zestaw do
diagnostyki pracujący na oprogramowaniu IDC5 Premium.
• 12” wyświetlacz 2160x1440,
• Ram 8 GB,
• HD 250 GB,
• Moduł Ethernet Broad R,
• DoIP / LAN.

NOWOŚĆ
Axone 5 to tablet przemysłowy oparty o system android, wyposażony w oprogramowanie diagnostyczne IDC5A oraz moduł Navigator Nano S.

Służy do diagnostyki samochodów
osobowych i dostawczych.
•
•
•
•
•

Pamięć RAM 2GB
Dysk twardy SSD 64GB
Przyciski funkcyjne ON/OFF i RESET
Wyświetlacz 9,7
Rozdzielczość 2048x1536 piksel

TXDZ12711 IDC5 Car
5 290 EUR
TXDZ12720 IDC5 Truck 6 380 EUR

3270 EUR
Texa Navigator TXTs

Texa Axone S TPS Car
+ Navigator Nano S

TXDZ07213/TXDZ07223/TXDZ072C2

TXDZ11011CI
Axone S TPS CAR wraz z Navigator’em Nano S to zestaw diagnostyczny
przygotowany zarówno do szybkiej diagnozy czujników ciśnienia TPMS,
jak i do pełnej diagnostyki samochodów osobowych. W pakiecie
oprogramowywanie IDC5 Car-Info do instalacji na komputerze PC.

Najważniejsze funkcje:
• odczyt parametrów pracy ECU,
• odczyt pamięci błędów,
• kasowanie pamięci błędów,
• aktywacja elementów wykonawczych,
• regulacja i adaptacje komponentów,
• odczyt sygnału z czujnków TPMS,
•	programowanie czujnków
uniwersalnych,
• 5” dotykowy wyświetlacz,
• system Android.

PROMOCJA
52

6 900 zł*

1 950 EUR

Navigator TXTs to interfejs do pełnej autodiagnostyki, obsługujący wszystkie
typy pojazdów. Komunikuje się ze wszystkimi jednostkami wyświetlającymi
TEXA, dzięki technologii Bluetooth oraz z dowolnym komputerem wyposażonym
w oprogramowanie TEXA IDC4. Wbudowany multiplekser zapewnia prostą
i bezpieczną komunikację z dowolnym sterownikiem w pojeździe.
•	możliwość rozbudowania o wszystkie dostępne
wersje oprogramowania IDC4,
• elektroniczny multiplekser,
•	komunikacja Bluetooth i USB,
•	kabel diagnostyczny EOBD w standardzie.

TXDZ07213
TXDZ07223
TXDZ072C2		

Car Light
Truck Plus 
OHW Plus 	

1 990 EUR
3 490 EUR
2 690 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Podziel się problemem
Call Center TEXA

DIAGNOSTYKA
Oscyloskop AVL DITEST
Scope 1200
AVLVS9052 / AVLVS9053

Oscyloskop
AVL DITEST Scope 1400
NOWOŚĆ

Oscyloskop AVL DITEST Scope 1200 to łącznie 2-kanałowe urządzenie przeznaczone
do pomiarów elektrycznych komponentów pojazdów. Intuicyjne
oprogramowanie DSS prowadzi użytkownika krok po kroku oraz wyposażone
jest w bazę wykresów wzorcowych. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
wyposażenia. Wersja podstawowa (9052) zawiera:
• przewody pomiarowe,
• cęgi pomiarowe 600A,
• krokodylki i igły pomiarowe.

AVLVS9054 / AVLVS9056

Oscyloskop AVL DITEST Scope 1400 to 4-kanałowe urządzenie przeznaczone
do pomiarów elektrycznych komponentów pojazdów wyposażone
dodatkowo w generator sygnału. Intuicyjne oprogramowanie DSS prowadzi
użytkownika krok po kroku oraz wyposażone jest w bazę wykresów wzorcowych.
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia.

AVLVS9052 Basic
1 700 EUR
AVLVS9053 High End 2 950 EUR

Zestaw do analizy
spalin AVL MDS Slim
AVLVS9077

AVLVS9054 Basic
2 650 EUR
AVLVS9056 High End 5 300 EUR

Tester AVL HV Safety 2000
AVLVS8904

NOWOŚĆ

Urządzenia AVL MDS Slim to zestaw składający się z analizatora spalin dla
pojazdów benzynowych, dymomierza do pomiaru zadymienia silników
diesel oraz specjalne przystawki do pomiaru prędkości obrotowej silnika
i temperatury oleju. Całość zabudowana jest na zgrabnej szafce warsztatowej.
Wyposażenie standardowe:
•	komputer PC z Windows 8,
•	monitor 22”
•	drukarka bluetooth.

AVLVS9077 Komplet 6 050 EUR
AVLVS9130 Analizator  4 490 EUR
AVLVS9079 Dymomierz4 490 EUR
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Tester AVL HV Safety 2000 to kompleksowe urządzenie do testowanie
aut hybrydowych pod kątem ich bezpiecznej obsługi. Pozwala na na
wyeliminowywanie ewentualnych uszkodzeń elektrycznych, które byłyby
niebezpieczne dla obsługującego auto.
• aktywny pomiar rezystancji izolacji do 1000 V,
• pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normĄ SAE J1766,
• natychmiastowe przerwanie pomiaru w przypadku wykrycia usterki,
• pomiar dowolnych napięć,
• autotest przyrządu przed każdym pomiarem.

1 650 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

DIAGNOSTYKA
Texa Uniprobe

Texa
GasBox/OpaBox

TXDZ04220 / TXDZ04260

TXDZ00813 / TXDZ00951
Urządzenie Texa GasBox przeznaczone jest do analizy spalin dla silników
o zapłonie iskrowym, a w szczególności do wykonywania analizy spalin na potrzeby
diagnostyki (w przypadku, gdy występuje: brak mocy silnika, zbyt duże spalanie,
zapalona kontrolka silnika, uruchamianie zimnego silnika, test katalizatora itd.)
Texa OPABOX jest nowym modułem do analizy zadymienia spalin silników
diesel, który pozwala na wykonanie badań emisji do celów diagnostycznych oraz
w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa.

TXDZ00813 Analizator
TXDZ00951 Dymomierz 

Texa Uniprobe to samodzielny 4-kanałowy oscyloskop komunikujący się
bezprzewodowo z dowolnym komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie
firmy TEXA. Najważniejszym atutem urządzenia jest możliwość rozbudowy
aż o 6 różnych narzędzi pomiarowych analogowych i cyfrowych.
Możliwość rozwinięcia o następujące funkcje:
•	TEST AKUMULATORA,
• TEST TNET sieci CAN ,
•	GENERATOR SYGNAŁÓW,
•	MULTIMETR,
•	TEST CIŚNIENIA.

2 750 EUR
2 150 EUR

Texa Zestaw do kalibracji
radarów i kamer RCCS

TXDZ04260 CAR
TXDZ04220 TRUCK

1990 EUR
2050 EUR

Haweka SAD 500
HA922001016 / HA922001017 / HA922001018

TXDS12613V
RCCS (Radar and Camera Calibration System) to kompletny i profesjonalny zestaw
TEXA do przeprowadzania wszystkich operacji związanych z kalibracją kamer i
radarów dedykowany w szczególności dla warsztatów blacharskich, warsztatów
specjalizujących się w wymianach szyb oraz dla pozostałych warsztatów
wielomarkowych.

SAD 500 to przyrząd służący do kalibracji sensora systemu Adaptive Cruise Control
w skrócie ACC (tzw. aktywny tempomat) oraz kamery systemu Drive Assistance
System (asystent pasa ruchu) w samochodach ciężarowych różnego typu.

Dowiedz
się więcej

7 450 EUR

HA922001016
HA922001017
HA922001018

Moduł I
Moduł II
Moduł III

4 100 EUR
1 890 EUR
2 350 EUR

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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MYJKI I PROSTOWARKI
Invento SW600

Invento SW 700

INVSW600

INVSW700

Urządzenie do prostowania obręczy

Urządzenie do prostowania obręczy

Urządzenie Invento SW 600 to ekonomiczna maszyna służąca do prostowania
obręczy. Wyposażona jest w pełny zestaw akcesoriów umożliwiający poprawną
pracę.
• zakres uchwytu: 10” – 24”,
• ciśnienie hydrauliki: 140 bar,
• wymiary: 1 624x430x1 233 mm,
• waga urządzenia: 165 kg.

Urządzenia INVENTO SW 700 przeznaczone są do profesjonalnych napraw obręczy stalowych i aluminiowych 3,4 lub 5-otworowych o różnej średnicy podziału
śrub i średnicach od 10 do 24’’.
•	podstawka magnetyczna z regulowanym sprawdzianem daje możliwość określenia uszkodzenia, tzw. „bicia” oraz krzywizny,
•	pierścienie o różnych średnicach umożliwiają centrowanie obręczy,
•	tłok siłownika można uzbroić w różne końcówki o odpowiednich profilach dla
różnych typów obręczy,
•	wbudowana tokarka.

11 000 zł
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PROMOCJA

15 500 zł* 18 900 zł

KART Wulkan 300

KART Wulkan 4x4 HP

KA-WUL300 / KA-WUL300H

KA-WUL4X4HP

Myjka do mycia kół

Myjka do mycia kół

Przeznaczona do kół aut osobowych oraz dostawczych ze wszystkimi
rodzajami obręczy i opon. Wyposażona jest w wannę osadnikową oddzieloną
od komory mycia, potrójny system izolacji akustycznej oraz gumowe stopki.
Na etapie produkcji istnieje możliwość dostosowania czasów mycia i suszenia.
Model 300H dodatkowo doposażony jest w sterowanie komputerowe z łatwym
w obsłudze wyświetlaczem oraz w system podgrzewania wody.
•	zakres średnicy koła: 560 – 800 mm,
•	zakres szerokości koła: 135 – 305 mm,
•	max. waga koła: 60 kg,
•	czas mycia: 20/40/60 s.

Przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych, terenowych oraz typu
SUV ze wszystkimi rodzajami obręczy i opon. Wyposażona jest w sterowanie
komputerowe z łatwym w obsłudze wyświetlaczem, system pneumatycznej
stabilizacji koła, wannę osadnikową oddzieloną od komory mycia, potrójny
system izolacji akustycznej oraz gumowe stopki.
•	zakres średnicy koła: 560 – 850 mm,
•	zakres szerokości koła: 135 – 360 mm,
•	max. waga koła: 60 kg,
•	czas mycia: 20/40/60 s.

WULKAN 300
WULKAN 300H

19 800 zł
22 000 zł

25 000 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

SPRĘŻARKI
Invento RHD710

Invento RHD713

INVRHD710500VT

INVRHD713500VT
NOWOŚĆ

Sprężarka śrubowa
• ciśnienie: 10 bar,
• wydajność: 1100 l/min,
• z osuszaczem,
• silnik: 7,5 kW,
• automatyczny spust kondenstatu,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

NOWOŚĆ

Sprężarka śrubowa
• ciśnienie: 13 bar,
• wydajność: 850 l/min,
• z osuszaczem,
• silnik: 7,5 kW,
• automatyczny spust kondenstatu,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

23 000 zł

23 000 zł

Invento RHD1110

Invento RHD1113

INVRHD1110500VT

INVRHD1113500VT
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

• ciśnienie: 10 bar,
• wydajność: 1700 l/min,
• z osuszaczem,
• silnik: 11 kW,
• automatyczny spust kondenstatu,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

• ciśnienie: 13 bar,
• wydajność: 1300 l/min,
• z osuszaczem,
• silnik: 11 kW,
• automatyczny spust kondenstatu,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

26 600 zł

26 600 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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NOWOŚĆ
Kompresor pod kontrolą
24h na dobę!

RABAT 70% System RJ45
System RJ45 składa się z modułu podłączanego do kompresora oraz dostępu do profilu internetowego. Ten innowacyjny system umożliwia sterowanie całą pracą kompresora 24h na dobę z każdego
miejsca na ziemi.
		 STEROWANIE
		 Sterowanie kompresorem proste jak nigdy dotąd z każdego miejsca.
		Zdalne sterowanie sprężarką za pomocą komputera stacjonarnego,
laptopa, tableta lub smartfona.
		
		 INSTALACJA
		 Łatwa i prosta instalacja systemu. Wystarczy komputer lub urządzenie mobilne oraz Internet.
		 URUCHAMIANIE
		 Prosta i łatwa konfiguracja systemu. Przygotowanie systemu to kilka prostych kroków.

System RJ45 gwarantuje:
	
możliwość sterowania całą pracą kompresora 24h na dobę
z każdego miejsca na Ziemi
w każdej chwili możliwe jest sprawdzenie dziennika alarmów
dostęp do licznika, tzw. zegara serwisowego 24h na dobę
możliwość zmiany i optymalizacji parametrów urządzenia

Nr kat
GDULGE45

Nazwa
System sterowania online RJ45 do sprężarek śrubowych INVENTO

Cena
1 890 zł

5

t y l ko
sztuk

Cena promocyjna
570 zł*

Szczegółowe informacje u naszych Przedstawicieli Handlowych.

SPRĘŻARKI
Invento SHD710

Invento SHD713

INVHD710500VT

INVHD713500VT
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

• ciśnienie: 10 bar,
• wydajność: 900 l/min,
• automatyczny spust kondensatu,
• z osuszaczem,
• silnik: 7,5 kW,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

• ciśnienie: 13 bar,
• wydajność: 780 l/min,
• automatyczny spust kondensatu,
• z osuszaczem,
• silnik: 7,5 kW,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

PROMOCJA

Sterowan
70% tanieie SOzcnzelgine
óły
j
strona

54

17 900 zł* 21 150 zł

Invento SHD1110

PROMOCJA

54

PROMOCJA 17 900 zł* 21 150 zł
INVHD1113500VT

NOWOŚĆ

• ciśnienie: 10 bar,
• wydajność: 1500 l/min,
• automatyczny spust kondensatu,
• z osuszaczem,
• silnik: 11 kW,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

strona

Invento SHD1113

INVHD1110500VT

Sprężarka śrubowa

Sterowan
70% tanieie SOzcnzelgine
óły
j

Sterowan
70% tanieie SOzcnzelgine
óły
j
strona
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18 900 zł* 24 300 zł

NOWOŚĆ

Sprężarka śrubowa
• ciśnienie: 13 bar,
• wydajność: 1150 l/min,
• automatyczny spust kondensatu,
• z osuszaczem,
• silnik: 11 kW,
• zbiornik ocynkowany: 500 l.

PROMOCJA

Sterowan
70% tanieie SOzcnzelgine
óły
j
strona

54

18 900 zł* 24 300 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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SPRĘŻARKI
Airpol KT 5/1.0

Airpol KT 5/1.3

FIAIRPOLKT5-10

FIAIRPOLKT5-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•
•
•
•
•

•	wydajność: 550 l/min,
•	ciśnienie: 13 bar,
•	z osuszaczem,
•	silnik: 5,5 kW,
• zbiornik: 500 l.

wydajność: 666 l/min,
ciśnienie: 10 bar,
z osuszaczem,
silnik: 5,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

400 V

19 000 zł

19 000 zł

Airpol KT 7/1.0

Airpol KT 7/1.3

FIAIRPOLKT7-10

FIAIRPOLKT7-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•	wydajność: 950 l/min,
•	ciśnienie: 10 bar,
•	z osuszaczem,
• silnik: 7,5 kW,
• zbiornik: 500 l.

•
•
•
•
•

400 V

wydajność: 780 l/min,
ciśnienie: 13 bar,
z osuszaczem,
silnik: 7,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

20 300 zł
Airpol KT 11/1.0

Airpol KT 11/1.3

FIAIRPOLKT11-10

FIAIRPOLKT11-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•	wydajność: 1 450 l/min,
•	ciśnienie: 10 bar,
•	z osuszaczem,
•	silnik: 11 kW,
• zbiornik: 500 l.

•
•
•
•
•

400 V

wydajność: 1 166 l/min,
ciśnienie: 13 bar,
z osuszaczem,
silnik: 11 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

23 400 zł
60

20 300 zł

23 400 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

SPRĘŻARKI
Airpol K 5/1.0

Airpol K 5/1.3

FIAIRPOLK5-10

FIAIRPOLK5-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•
•
•
•

•
•
•
•

wydajność: 666 l/min,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 5,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

wydajność: 550 l/min,
ciśnienie: 13 bar,
silnik: 5,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

14 300 zł

14 300 zł

Airpol K 7/1.0

Airpol K 7/1.3

FIAIRPOLK7-10

FIAIRPOLK7-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•
•
•
•

•
•
•
•

wydajność: 950 l/min,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 7,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

wydajność: 780 l/min,
ciśnienie: 13 bar,
silnik: 7,5 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

15 600 zł

15 600 zł

Airpol K 11/1.0

Airpol K 11/1.3

FIAIRPOLK11-10

FIAIRPOLK11-13

Sprężarka śrubowa

Sprężarka śrubowa

•
•
•
•

•
•
•
•

wydajność: 1450 l/min,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 11 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

wydajność: 1166 l/min,
ciśnienie: 13 bar,
silnik: 11 kW,
zbiornik: 500 l.

400 V

18 900 zł

18 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

61

SPRĘŻARKI
Invento INV270

NOWOŚĆ

INV28100270

Invento INV475
INV38200475

Sprężarka tłokowa

Sprężarka tłokowa

•
•
•
•

•
•
•
•

ciśnienie: 10 bar,
wydajność: 270 l/min,
silnik: 1,5 kW,
zbiornik: 100 l.

NOWOŚĆ

ciśnienie: 10 bar,
wydajność: 475 l/min,
silnik: 3 kW,
zbiornik: 200 l.

WIĘKSZA
wydajność
230 V

PROMOCJA

400 V

PROMOCJA

1 630 zł* 1 870 zł

Invento INV515B

NOWOŚĆ

INV49270515B

Invento INV830
INV60270830

Sprężarka tłokowa

Sprężarka tłokowa

•
•
•
•

•
•
•
•

ciśnienie: 10 bar,
wydajność: 515 l/min,
silnik: 3 kW,
zbiornik: 270 l.

2 500 zł* 3 000 zł
NOWOŚĆ

ciśnienie: 10 bar,
wydajność: 830 l/min,
silnik: 5,5 kW,
zbiornik: 270 l.

WIĘKSZA
wydajność
400 V

PROMOCJA

400 V

Invento INVTV580

4 350 zł* 5 000 zł

Invento INV1210
NOWOŚĆ

INVTV5027058015

INV705001210

Sprężarka tłokowa

Sprężarka tłokowa

•
•
•
•

•
•
•
•

ciśnienie: 15 bar,
wydajność: 580 l/min,
silnik: 4 kW,
zbiornik: 270 l.

WIĘKSZA
wydajność

NOWOŚĆ

ciśnienie: 10 bar,
wydajność: 1210 l/min,
silnik: 7,5 kW,
zbiornik: 500 l.

WIĘKSZA
wydajność

400 V

400 V

6 900 zł
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PROMOCJA

3 400 zł* 4 000 zł

PROMOCJA

6 900 zł* 8 000 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

SPRĘŻARKI
Gudepol
HD-40-200-510

Gudepol
HD-50-270-700
GDHD50270

GDHD40200

Sprężarka tłokowa
•
•
•
•

zbiornik
ocynkowany

Sprężarka tłokowa
•
•
•
•

wydajność: 510 l/min,
zbiornik: 200 l,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 3 kW.

400 V

PROMOCJA

3 590 zł* 3 990 zł

4 890 zł
Gudepol
HD-100-500-1200

GDHD75270

•
•
•
•

zbiornik
ocynkowany

GDHD100500

Sprężarka tłokowa
•
•
•
•

wydajność: 900 l/min,
zbiornik: 270 l,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 5,5 kW.

400 V

PROMOCJA

wydajność: 700 l/min,
zbiornik: 270 l,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 4 kW.

400 V

Gudepol
HD-75-270-900
Sprężarka tłokowa

zbiornik
ocynkowany

zbiornik
ocynkowany

wydajność: 1 200 l/min,
zbiornik: 500 l,
ciśnienie: 10 bar,
silnik: 7,5 kW.

400 V

4 960 zł* 5 510 zł

7 280 zł

Gudepol
HDT-50-270-580/15

Gudepol
HDT-100-500-1150/15

GDT50270

GDT100500

Sprężarka tłokowa
•
•
•
•

wydajność: 580 l/min,
zbiornik: 270 l
ciśnienie: 15 bar,
silnik: 4 kW.

zbiornik
ocynkowany

400 V

Sprężarka tłokowa
•
•
•
•

wydajność: 1150 l/min,
zbiornik: 500 l,
ciśnienie: 15 bar,
silnik: 7,5 kW.

zbiornik
ocynkowany

400 V

6 490 zł

10 800 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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AKCESORIA DO SPRĘŻAREK
Osuszacze chłodnicze OP AIRPOL

Przepływ Przepływ
[m3/h]
[l/min]
50
833

Ciśnieniowy
punkt rosy
osuszacza [°C]
3

Max. Ciśnienie
robocze [bar]
16

Wymiary gabarytowe
(szer.xgłęb.xwys.)
[mm]
372 x 404 x 380

Cena
3 370,00 zł

Nr kat.
FIAIRPOLOP10

Nazwa
Osuszacz chłodniczy OP 10

FIAIRPOLOP20

Osuszacz chłodniczy OP 20

72

1200

3

16

372 x 424 x 380

3 610,00 zł

FIAIRPOLOP30

Osuszacz chłodniczy OP 30

110

1833

3

16

372 x 424 x 446

4 000,00 zł

FIAIRPOLOP40

Osuszacz chłodniczy OP 40

140

2333

3

16

460 x 440 x 500

4 230,00 zł

Przyłącze
sprężonego
powietrza
G 1/2

Max. Ciśnienie robocze
[bar]
16

Wkład
dokładny (P) < 1 μm

Cena
500,00 zł

Filtry sprężonego powietrza

Nr kat.
Nazwa
FIAIRPOLFP78P Filtr sprężonego powietrza FP78P
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Przepływ Przepływ
[m3/h]
[l/min]
78
1300

FIAIRPOLFP78Q Filtr sprężonego powietrza FP78Q

78

1300

G 1/2

16

wstępny (Q) 3 μm

500,00 zł

FIAIRPOLFP78S

78

1300

G 1/2

16

bardzo dokładny (S) 0,01 μm

500,00 zł

FIAIRPOLFP120P Filtr sprężonego powietrza FP120P

120

2000

G 3/4

16

dokładny (P) < 1 μm

550,00 zł

FIAIRPOLFP120Q Filtr sprężonego powietrza FP120Q

120

2000

G 3/4

16

wstępny (Q) 3 μm

550,00 zł

FIAIRPOLFP120S Filtr sprężonego powietrza FP120S

120

2000

G 3/4

16

bardzo dokładny (S) 0,01 μm

550,00 zł

Filtr sprężonego powietrza FP78S

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

AKCESORIA DO SPRĘŻAREK
Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza z osprzętem
• wykonane zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE,
• wykonywane ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymałości i większej odporności na korozję,
• posiadają wymagany atest ciśnieniowy i dopuszczenie UDT,
• wykonane w układzie pionowym, w kolorze RAL 5000.
Zestaw:
• zbiornik,
• kurek manometryczny,
• zawór kulowy x2,
• zawór spustu kondensatu,
• zawór bezpieczeństwa ZB UDT.

N
I
E
D
MA A N D
POL

Nr kat.
FIKP50011O

Opis
Zbiornik ciśnieniowy z osprzętem

Pojemność
[l]
500

Ciśnienie
[bar]
11

Masa
[kg]
190

Przyłącze
G 5/4

Wymiary
[mm]
Ø 608 x 2140

Cena
3 100,00 zł

FIKP50013O

Zbiornik ciśnieniowy z osprzętem

500

13

200

G 5/4

Ø 608 x 2140

3 800,00 zł

FIKP100011O

Zbiornik ciśnieniowy z osprzętem

1000

11

210

G2

Ø 910 x 1910

5 150,00 zł

FIKP100016O

Zbiornik ciśnieniowy z osprzętem

1000

16

295

G2

Ø 912 x 1940

8 100,00 zł

Oleje do sprężarek

PNOLEJS1

PNOLEJS1

PNOLEJS3

PNOLEJS4

GDVDL100DD1

GDHD301

GDSYN681

Nr kat.
PNOLEJS1

Nazwa
Olej do sprężarek

Pojemność [l]
1

Cena
39,00 zł

PNOLEJS2

Olej do sprężarek

2

72,00 zł

PNOLEJS3

Olej do sprężarek śrubowych mineralny

5

170,00 zł

PNOLEJS4

Olej do sprężarek śrubowych syntetyczny

5

320,00 zł

GDSYN681

Olej do sprężarki śrubowej syntetyczny 68 op.1 l ( sprężarki INVENTO)

1

42 zł

GDSYN685

Olej do sprężarki śrubowej syntetyczny 68 op.5 l ( sprężarki INVENTO)

5

210 zł

GDVDL100DD1

Olej do sprężarki tłokowej HD VDL 100 DD 1 l

1

36,50 zł

GDHD301

Olej do sprężarki tłokowej HD30 1 l ( sprężarki INVENTO)

1

25 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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URZĄDZENIA WARSZTATOWE
Podgrzewacz indukcyjny
DRAGON IHD300

Podgrzewacz indukcyjny
DRAGON IHD800

W-BD-IND5KW

W-BD-IND10KW

DRAGON IHD300 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym
służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych
i aluminium metodą indukcyjną.
• prąd pobierany: 16A,
• moc: 3,7kW,
• chłodzenie: ciecz,
• czas ciągłej prasy: 30 min,
• zasilanie: 230V.

DRAGON IHD800 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym
służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych
i aluminium metodą indukcyjną.
• prąd pobierany 12A,
• moc: 8 kW,
• chłodzenie: ciecz,
• czas ciągłej prasy: 30 min,
• zasilanie : 400V.

10 300 zł
Agregat prądotwórczy
FV20000RTE

Agregat prądotwórczy
FOGO FV20540RTE

EI20000RTE

EI20540RTE

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających
ustabilizowanych parametrów prądu. Wyposażony w ochronę termiczną
generatora, wyłącznik nadprądowy i elektroniczny regulator napięcia AVR.
• moc znamionowa trójfazowa: 17,5 KVA,
• prąd znamionowy trójfazowy: 25,4 A,
• stopień ochrony: IP23,
• gniazdo 16A 230V Schuko - 1 szt.,
• gniazdo 32A 3P IP44 - 1 szt.,
• gniazdo 32A 5P IP44 - 1 szt.,
• zużycie paliwa: 6,5l/h,
• waga: 171 kg.

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających
ustabilizowanych parametrów prądu. Wyposażony w ochronę termiczną
generatora, wyłącznik nadprądowy i elektroniczny regulator napięcia AVR.
• moc znamionowa trójfazowa: 18 kW,
• prąd znamionowy trójfazowy: 26,1 A,
• stopień ochrony: IP54,
• gniazdo 16A 3P IP67 - 1 szt.,
• gniazdo 32A 3P IP67 - 1 szt.,
• gniazdo 32A 5P IP67 - 1 szt.,
• zużycie paliwa: 6,5 l/h,
• waga: 190 kg.

14 900 zł
66

19 900 zł

20 900 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA WARSZTATOWE
Ideal TecnoMig 220/3

Ideal TecnoMig 200/2 PRO

Ideal TecnoMig 195 PRO

Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIGMAG drutem spawalniczym w osłonie gazowej.
• zasilanie elektryczne: 400 V,
• prąd spawania: 240 A,
• średnica drutu spawalniczego: 0,6 – 1,2 mm.

Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazowej.
• zasilanie elektryczne: 230 V/400 V,
• prąd spawania: 200 A,
• średnica drutu spawalniczego: 0,6 – 1,0 mm.

Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazowej.
•	zasilanie elektryczne: 230 V,
•	prąd spawania: 180 A,
•	średnica drutu spawalniczego: 0,6 – 0,8 mm.

W-BD-TMIG220

1 955 zł

W-BD-TMIG200

1 850 zł

W-BD-TMIG195

1 090 zł

Telwin Telmig 250/2

Ideal TecnoMig 250/2

Ideal Max-Tig 232
AC/DC Digital

Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazowej.
•	zasilanie elektryczne: 400 V,
•	prąd spawania: 35 – 260 A,
•	średnica drutu spawalniczego: 0,6 – 1,0 mm.

Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy
do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania
metodą MMA elektrodą otuloną.
•	zasilanie elektryczne: 230 / 400 V,
•	prąd spawania: 30 – 250 A,
•	średnica drutu spawalniczego: 0,6 – 1,0 mm.

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG
i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC)
oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
•	zasilanie elektryczne: 230 V,
•	prąd spawania: 30 – 230 A.

W-TW821061

3 750 zł

W-BD-TMIG250

1 750 zł

W-BD-MAXTIG232

2 150 zł

Ideal TecnoTig 220
AC/DC Puls

Technology Plasma
54 Kompressor

Ideal Plasma 45 Pro

Spawarki inwertorowe do spawania metodą TIG
i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC)
oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym
(DC).
•	zasilanie elektryczne: 230 V,
•	prąd spawania: 10 – 220 A.

Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego.
Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali
nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
•	zasilanie elektryczne: 230 V,
•	max. prąd cięcia: 40 A,
•	max. grubość cięcia: 10 mm,
•	wbudowany kompresor.

Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego.
Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali
nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
•	zasilanie elektryczne: 230 V,
•	max. prąd cięcia: 40 A,
•	max. grubość cięcia: 12 mm.

W-BD-TTIG220AC

2 890 zł

W-TW815088

3 990 zł

W-BDPLASMA45

1 550 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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URZĄDZENIA WARSZTATOWE
IDEAL Starter 440 / 640

IDEAL Starter 840

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych
akumulatorów kwasowych posiadający funkcję
rozruchu.
•	max. prąd ładowania: 40 / 60 A,
•	max. prąd rozruchu: 400 / 500A,
•	znamionowa pojemność akumulatora
(min./max.): 20/1000 Ah.

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych
akumulatorów kwasowych posiadający funkcję
rozruchu.
•	max. prąd ładowania: 80 A,
•	max. prąd rozruchu: 800 A,
•	znamionowa pojemność akumulatora
(min./max.): 20/1 200 Ah.

W-BD-STARTER440
W-BD-STARTER640

W-BD-STARTER840

920 zł

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych
akumulatorów kwasowych posiadający funkcję
rozruchu.
•	max. prąd ładowania: 60 / 90 A,
•	max. prąd rozruchu: 400 / 600 A,
•	znamionowa pojemność akumulatora
(min./max.): 20-1000 / 20-1550 Ah.

W-BD-PROSTARTER420 
W-BD-PROSTARTER620 

530 zł
725 zł

Telwin
Dynamic 420/620

Lemania P62500

Ideal UltraStarter 700

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych
akumulatorów kwasowych posiadający funkcję
rozruchu.
•	max. prąd ładowania: 75 / 90 A,
•	max. prąd rozruchu: 400 / 570 A,
•	znamionowa pojemność akumulatora
(min./max.): 20-1 000 / 20-1 550 Ah.

Przenośny akumulator do wspomagania
rozruchu samochodów osobowych(silniki
benzynowe, silniki diesla).
•	napięcie doładowywania: 230 V,
•	prąd rozruchu: 850 A,
•	szczytowy prąd rozruchu: 2500 A.

Bezbateryjne urządzenie rozruchowe
wykonane w technologii ultra-kondensatorów:
lekkie, kompaktowe, nie wymagające konserwacji.
• napięcie wspomagania rozruchu: 12 V,
• prąd rozruchu: 400 A,
• szczytowy prąd rozruchu: 700 A.

W-TWDYN420
W-TWDYN620

1 050 zł
1 450 zł

W-BDP62500

950 zł

W-BD-USTARTER700 

575zł

Ideal Smart Charger 4 / 7

Telwin Charge 12 EVO

NOWOŚĆ
Inteligentny, przenośny prostownik do
ładowania 6 i 12 woltowych akumulatorów
kwasowych, żelowych i AGM.
• max. prąd ładowania: 4A/7A
• max. znamionowa pojemność akumulatora
120Ah/220Ah

Tester akumulatorów
z drukarką

Inteligentny, przenośny prostownik do
ładowania 6 i 12 woltowych akumulatorów
kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB oraz Li.
• max. prąd ładowania: 4A
• max. poj. akumulatora: 70Ah

Tester cyfrowy z drukarką przeznaczony dla
akumulatorow ołowiowych 12V, umożliwia
weryfikację akumulatora, instalacji rozruchu
i instalacji ładowania. Kompletny protokół pomiaru
klient otrzymuje na wydruku.

W-BD-SC4
W-BD-SC7
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465 zł
620 zł

IDEAL
Prostarter 420/620

110 zł
189 zł

W-TW807578

310 zł

W-BD-BDT4000

649 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA WARSZTATOWE
Prasy hydrauliczne

Prasy hydrauliczne CP

Prasy hydrauliczne CP

Prasa pneumatyczno-hydrauliczna o spawanej konstrukcji.
•	nacisk: 20 t lub 30 t,
•	szerokość robocza: 510 lub 550 mm.

Prasa hydrauliczna o wzmocnionej spawanej konstrukcji w zestawie z akcesoriami

Prasy pneumatyczno-hydrauliczne o wzmocnionej
spawanej konstrukcji w zestawie z akcesoriami

W-AP79375-1 20 t
W-AP79330 30 t

2 200 zł
3 150 zł

CP86300
CP86500

30 t
50 t

4 900 zł
7 800 zł

CP86750
CP86100

75 t
100 t

13 850 zł
19 450 zł

Żuraw warsztatowy

Podnośniki
do skrzyni biegów

Belka do silników

Żuraw warsztatowy do wyciągania silników.
•	udźwig: 1000 kg.

Podnośnik hydrauliczny do podnoszenia skrzyni
biegów.

Belka do podtrzymywania silników podczas wymian poduszek.

1.

W-BGS9245

1 450 zł

2.

1. W-SR-GH505 500 kg
2. COTJ1000		 1 000 kg

749 zł
1 750 zł

W-FR-9010

250 zł

Uchwyt do żurawia
regulowany

Specjalny stojak
do silnika 560 kg

Podstawka 2t / 3t / 6t

Specjalny uchwyt silnikowy do żurawia warsztatowego z możliwością regulacji położenia w poziomie.

Specjalny stojak do montażu komponentów silnika
z możliwością obracania.

Zakres pracy:
• CP82020 – 2t – 380-425 mm,
• CP82030 – 3t – 300-455 mm,
• CP82060 – 6t – 400-620 mm,
Komplet 2 szt. z zabezpieczeniem.

W-BGS8492

199 zł

W-BGS9230

535 zł

CP82020
CP82030
CP82060

2t
3t
6t

105 zł
145 zł
245 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Latarka LED na czoło

Lampa warsztatowa
COB 3W

Lampa warsztatowa
11W 230V

W-BGS9711

W-BGS85301

W-BGS9704

22 zł

149 zł

Kieszonkowa lampa,
1.3W LED

Lampa warsztatowa
obrotowa 0,9W+0,9W
COB LED

W-MM007935030010

42 zł

W-MM007935030140

70

95 zł

Lampa warsztatowa
mocowana pod maskę
15W SMD LED

Lampa prosta
300 Lumenów

W-MM007935030150

89 zł

150 zł

W-MM007935030070

270 zł

Lampa warsztatowa
obrotowa 3W+3W
COB LED

W-MM007935030030

Lampa warsztatowa
BGS COB LED
wodoodporna IP 67

W-BGS85322

Chwytak magnetyczny
50cm, Ø 10mm, 1 kg

Lusterko inspekcyjne
47,50cm, Ø 55mm

Chwytak 60 cm

W-BGS3151

W-BGS3081

W-BGS3093

55 zł

22 zł

169 zł

260 zł

8 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Urządzenia do obsługi i wymiany
płynów eksploatacyjnych firmy
Magneti Marelli

Available on the

www.wyposazeniemm.pl

URZĄDZENIA DO GOSPODARKI OLEJOWO-SMAROWEJ
Zlewarka do oleju

Zlewarka do oleju

W-MM17095

TECHAOD3090E

Zlewarko
-wysysarka
W-MM16710

• zbiornik/misa: 80 l/ 15 l,
• wlot powietrza: ¼”,
• lej z regulowaną wysokością.

• zbiornik/misa: 90 l/ 18 l,
• wlot powietrza: ¼”,
• lej z regulowaną wysokością.

770 zł

940 zł

Zlewarko
-wysysarka
ze zbiornikiem
kontrolnym

Zlewarko
-wysysarka
ze zbiornikiem
kontrolnym

TECHAODE290E

W-MM16720

•	zbiornik/misa: 90 l/ 18 l,
•	zbiornik kontrolny: 8 l,
•	komplet sond.

• zbiornik/misa: 70 l/ 20 l,
• zbiornik kontrolny: 10 l,
• komplet sond.

1 599 zł

950 zł
Zlewarko
-wysysarka
z pantografem
TECH16209005

• zbiornik/misa: 90 l/ 65 l,
•	automatyczne
opróżnianie zbiornika.

1 850 zł

1 150 zł

Zbiornik na zużyty olej

Zbiornik na zużyty olej

Paleta pod 2 beczki

W-KI-TITANZ600

W-KI-TITANZ1000

W-KI-TITANP2240

Zbiornik

Zbiornik

Paleta

• pojemność: 600 l,
•	wymiary: 1 440 x 850 x 1 300 mm
(dł. x szer. x wys.),
• dwupłaszczowy,
• sygnalizator przecieku.

• pojemność: 1 000 l,
•	wymiary: 2 220 x 760 x 1 250 mm
(dł. x szer. x wys.),
• dwupłaszczowy,
• sygnalizator przecieku.

• pojemność: 240 l,
•	wymiary: 1 400 x 760 x 420 mm
(dł. x szer. x wys.).

3 517 zł
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• zbiornik/misa: 80 l/ 12 l,
• komplet sond.

4 811 zł

1 240 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA DO GOSPODARKI OLEJOWO-SMAROWEJ
Mobilny zestaw
do dystrybucji
oleju do beczek, 60 l

Mobilny zestaw
do dystrybucji
oleju do beczek, 200 l

TECH1700222

W-MM16760

• pompa pneumatyczna: 3:1,
•	wydajność: do 12 l/min,
• przepływomierz elektroniczny.

• pompa pneumatyczna: 5:1,
• wydajność: do 14 l/min,
• przepływomierz elektroniczny.

1 399 zł

1 799 zł

Mobilny zestaw
do dystrybucji
oleju do beczek, 200 l

Mobilny zestaw
do dystrybucji
oleju do beczek, 200 l

TECH1700232

TECH1700233

•	pompa pneumatyczna: 3:1,
•	wydajność: do 12 l/min,
•	przepływomierz elektroniczny.

•
•
•
•

pompa pneumatyczna: 3:1,
wydajność: do 12 l/min,
zwijadło z wężem: 8 mb,
przepływomierz elektroniczny.

1 625 zł
Naścienny zestaw
do dystrybucji oleju

2 880 zł
Smarownica
pneumatyczna
ze zbiornikiem

GANK1007

W-MM17130
•	pompa pneumatyczna: 3:1,
• wydajność: do 13 l/min,
• zwijadło z wężem: 10 mb,
• przepływomierz elektroniczny z okapnikiem.

1

•
•
•
•

zbiornik: 13 kg,
pompa pneumatyczna: 50:1,
wąż dystrybucyjny: 4 mb,
pistolet smarowy.

ty lk o
s z tu k a

PROMOCJA

2 269 zł*

3 201 zł

1 300 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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URZĄDZENIA DO GOSPODARKI OLEJOWO-SMAROWEJ
Ręczna smarownica
ze zbiornikiem

Mobilna platforma
smarowa

W-MM17125

W-MM17140

•	zbiornik: 13 kg,
•	wąż smarowy: 2,5 mb,
•	dźwigniowa pompa ręczna.

•
•
•
•

pompa pneumatyczna: 50:1,
wąż dystrybucyjny: 2 mb,
pistolet smarowy,
wózek pod beczkę 20 – 60 kg.

625 zł

1 260 zł

Smarownica
pneumatyczna

Mobilna platforma
smarowa

TECHPOP13

TECH1700512

•	zbiornik: 13 kg,
•	pompa pneumatyczna: 50:1,
•	wąż smarowy: 4 mb,
•	końcówka smarowa 4-szczękowa.

•	pompa pneumatyczna: 50 :1,
• docisk: 310 mm,
• pokrywa: 310 mm,
•	wózek pod opakowanie: 30 kg.

1 399 zł

1 380 zł

Tecalemit BlueMobil 60 - dystrybutor AdBlue
W-PCL-BlueMobil60
BlueMobil 60 to elektroniczny, mobilny dystrybutor AdBlue® dedykowany do obsługi
aut osobowych i dostawczych. Kompaktowe rozmiary oraz zintegrowana bateria
pozwalają na wygodną, całodniową pracę.
•
•
•
•
•

zintegrowana ładowarka 12V,
elektroniczny miernik przepływu płynu,
regulowany przepływ: 8 l/min lub 4,5 l/min,
wyświetlacz LEDO informujący o stanie baterii,
cztery obrotowe kółka do łatwego manewrowania.

11 500 zł
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Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Profesjonalna chemia
do myjni samochodowych

WNĘTRZE

MYCIE
ZASADNICZE

KONSERWACJA
OPON

MYCIE SZYB

MYCIE
WSTĘPNE

MYCIE FELG

TRUDNE
ZABRUDZENIA

WOSKOWANIE

Najwyższa jakość!
Sprawdź na

sklep.tiptopol.pl

MYJKI CIŚNIENIOWE
Kärcher
NT 27/1

Kärcher
PUZZI 8/1 C

Kärcher
HD 5/15 C

W-KA-NT271

W-KA-PUZ81C

W-KA-HD515C

Odkurzacz

Urządzenie czyszczące

Myjka ciśnieniowa

•	wydatek powietrza: 67 l/s,
•	pojemność zbiornika: 27 l.

•	wydajność powierzchniowa:
12-18 m²/h.

•	ciśnienie robocze: 150 bar.

230 V

230 V

790 zł

230 V

1 800 zł

2 600 zł

Kärcher
HD 6/15 C Plus

Kärcher
HD 7/18 - 4M

Kärcher
HDS 5/15 U

W-KA-HD615CP

W-KA-HD7184M

W-KA-HDS515U

Myjka ciśnieniowa

Myjka ciśnieniowa

Myjka ciśnieniowa

•	ciśnienie robocze: 30-150 bar,
•	wydajność tłoczenia: 560 l/h.

•	ciśnienie robocze: 30-180 bar,
•	wydajność tłoczenia: 700 l/h.

•	wydajność tłoczenia: 450 l/h,
•	ciśnienie robocze: 150 bar.

400 V

400 V

3 700 zł

230 V

5 300 zł

7 100 zł

Kärcher
HDS 8/18 - 4M

Kärcher
BR 40/10 C Adv

Kärcher
SB Wash 5/10 Fp/Ws

W-KA-HDS8184M

W-KA-BR4010CADV

W-KA-SBW510FPWS

Myjka ciśnieniowa

Szorowarka

Myjnia ręczna

•	wydajność tłoczenia: 400-800 l/h,
•	ciśnienie: 30-180 bar.

•	wydajność
powierzchniowa: 300 m2/h.

•	wydajność: 500 l/h,
•	4 programy,
•	wychylne ramię
w zestawie.

400 V

12 600 zł
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8 200 zł

od 81 000 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KÓŁ
Termopres
STANDARD

Termopres
PNEUMATIK

TP517-0100

TP517-0110

Urządzenie do szybkiej wulkanizacji uszkodzeń
w oponach diagonalnych i radialnych.
Zastosowany element grzejny 160°C skraca czas wulkanizacji o połowę. Wyposażony
w docisk ręczny posiadający kompensację siły docisku.

Urządzenie do szybkiej wulkanizacji uszkodzeń w oponach diagonalnych
i radialnych. Zastosowany element grzejny 160°C skraca czas wulkanizacji o połowę. Urządzenie posiada docisk pneumatyczny.

4 850 zł

5 800 zł

Wyposażenie dodatkowe
do termopresów

Stojak
do termopresów
Posiadają otwory umożliwiające zamontowanie w podłodze.
• Stojak do termopresu (TP517-0030) ułatwia pracę w strefie bieżnika,
zawiera półki do przechowywania drobnych przedmiotów.
• Stojak pneumatyczny (TP517-0040) umożliwia łatwe podnoszenie
i opuszczanie urządzenia dzięki zastosowanemu systemowi
pneumatycznemu. Rolki u podstawy pozwalają na łatwe obracanie opony
w tracie naprawy.

517-3570

TP517-0100-48 1

TP517-0100-86 1

TP517-0110-86 1
TP517-0030

Opis
Cena
Element grzewczy do termopresu
517-3570
1 010 zł
(płyta grzewcza + obudowa)
TP517-0100-48 1 Uchwyt grzałki dolnej termopresu STD PN poz. 48 1 70 zł

Nr. kat.

TP517-0100-86 1 Przegub kulowy termopresu STD poz. 86 1

250 zł

TP517-0030 Stojak do termopresu

TP517-0110-86 1 Przegub kulowy termopresu PN poz. 86 1

250 zł

TP517-0040 Stojak pneumatyczny do termopresu

TP517-0040

Nr kat.

Opis

Wysokość
mm
820

560 zł

600-780

1 900 zł

Cena

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KÓŁ
Profile aluminiowe
Umożliwiają naprawę uszkodzeń dowolnych stref opony z zachowaniem prawidłowego kształtu. Wykonanie profili z aluminium zapewnia dobre
przewodzenie ciepła i równomierny rozkład temperatury w miejscu naprawy.

517-3334

517-3310

517-3365

517-3327

517-3451

517-3452

517-3461

517-3462

517-3963

517-3970

517-3987

517-4003

Nr kat.

Opis

Rozmiar mm

Cena

517-3334

Profil wewn. boczny (do opon o niskim przekroju i napraw bocznych)

100 x 160

517-3310

Profil zew. czołowy (do sterfy czołowej, od zewnątrz)

225 x 150

517-3365

Profil wewn. czołowy (do strefy czołowej od wewnatrz)

200 x 130



517-3327

Profil wewn. boczny (naprawy ścian bocznych samochodów ciężarowych, seria 80)

130 x 208



422 zł

517-3451

Profil aluminiowy wewn. - typ D (strefa barkowa opon ciężarowych, od wewnątrz)

195 x 103 x 35



484 zł

517-3452

Profil aluminiowy wewn. - typ G (strefa barkowa opon ciężarowych, od wewnątrz)

195 x 103 x 38



484 zł

517-3461

Profil aluminiowy zewn. - typ E (strefa barkowa opon ciężarowych, od zewnątrz)

180 x 120 x 39



484 zł

517-3462

Profil aluminiowy zewn. - typ H (strefa barkowa opon ciężarowych, od zewnątrz)

180 x 120 x 35



484 zł

517-3963

Profil zewn. czołowy (strefa czołowa opon ciężarowych, od zewnątrz i bark)

230 x 150



350 zł

517-3970

Profil zewn. barkowy (bieżnik od zewnątrz i strefa barkowa opony ciężarowej). Stosować z 517-3963

230 x 150



880 zł

517-3987

Profil wewn. barkowy (strefa barkowa opony cięzarowej)

210 x 140



443 zł

517-4003

Profil wewn. boczny 275/70 R 22.5 (naprawy ścian bocznych samochodów ciężarowych, seria 70)

210 x 115



402 zł

448 zł






540 zł





422 zł

Poduszki dociskowe i nakładki do termopresów

517-3853

78

517-2438

Nr. kat.

Opis

517-3853

517-1989

517-1965

517-7165

517-7172

Rozmiar mm

Cena

Poduszka dociskowa Nr 0

110 x 110

90 zł

517-2438

Poduszka dociskowa mała

180 x 130

129 zł

517-1989

Poduszka dociskowa duża

210 x 150

205 zł

517-1965

Poduszkadociskowa traktor

260 x 100

149 zł

517-7165

Nakładka tkaninowo - gumowa dla opon ciężarowych

–

149 zł

517-7172

Nakładka tkaninowo - gumowa dla opon osobowych

–

153 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KÓŁ
Vulcstar 900-S

Termopres EM I

585-3003

517-7701

Urządzenie przeznaczone dla serwisów wykonujących duże ilości
napraw opon samochodów ciężarowych oraz pojazdów rolniczych.
Jednostopniowa metoda wulkanizacji oszczędza czas potrzebny do naprawy
opony, a zastosowanie granulatu, który dopasowuje się do kształtu opony,
zapobiega jej deformacji w procesie wulkanizacji.

Urządzenie przeznaczone jest do wulkanizacji dwustopniowej
uszkodzeń czoła, barku i boku w oponach diagonalnych i radialnych
pojazdów rolniczych i maszyn ziemnych, do rozmiaru max. 33,25 – 35”.

8 400 EUR

17 100 EUR

Akcesoria do obsługi opon EM/OTR

519-1582

519-1598

519-1574

519-1567

519-1512 / 519-1513

519-1731

519-1529 / 519-1520

Nr kat.

Opis

Cena

Nr kat.

Opis

Cena

519-1582

Zestaw montażowy opon EM

9 900 zł

519-1512

Pompa hydrauliczna - ręczna - 500 bar

1 630 zł

519-1550

Rozszerzenie 39”-51”

2 780 zł

519-1513

Pompa hydrauliczna - ręczna - 700 bar

1 930 zł

519-1567

Odciskacz opon

4 520 zł

519-1574

Odciskacz AS do opon - 500 bar

6 400 zł

519-1529

Pompa pneumatyczno - hydrauliczna
do odciskacza 500 bar, 519-1574, 519-1598

3360 zł

519-1731

Odciskacz opon OTR - Typ 3 - 700 bar

6 400 zł

519-1598

Odciskacz opon EM - Typ 5 - 500 bar

3 760 zł

519-1520

Pompa pneumatyczno - hydrauliczna
do odciskacza 700 bar, 519-1731

3220 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KÓŁ
Stanowisko do naprawy
opon ciężarowych

Stanowisko do naprawy
opon Economy

TP519-0020

TP519-0021

Przeznaczone do wykonywania napraw i kontroli opon o wadze do
150 kg. Urządzenie umożliwia podnoszenie opony na żądaną wysokość, jej obrót
oraz rozchylanie stopek, umożliwiając w ten sposób kontrolę opony, a także jej
naprawę.

Przeznaczone do wykonywania napraw i kontroli opon o wadze do
100 kg. Urządzenie umożliwia obracanie opony, a także rozchylanie stopek,
ułatwiając w ten sposób naprawę opony. Dużą zaletą stanowiska jest zajmowanie
znikomej przestrzeni, dzięki składanej drabince najazdowej.

7 500 zł

4 100 zł

Rozwieracze i rozpórki
Rozwieracze i rozpórki stosowane są do rozchylania stopek podczas kontroli wnętrza opony oraz wykonywania napraw opon.

595-2971
TP519-0003

TP519-0035

TP519-0050

Nr kat.

Opis

595-2971
TP519-0003

Rozpórka do opon (wymagane dwie sztuki)
Stanowisko do naprawy opon i dętek
Rozwieracz pneumatyczny, max. ciśnienie robocze 6-8 bar,
zakres rozwarcia 100-400 mm
Rozwieracz mechaniczny, zakres rozwarcia 100-975 mm

TP519-0050
TP519-0035
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Cena








35 zł
560 zł



1 150 zł


2 600 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KÓŁ
Wanna do sprawdzania
szczelności
kół ciężarowych

Wanna do sprawdzania
szczelności
kół osobowych

TP519-0040

UNIW-A1

•
•
•
•

•
•
•
•

max. średnica koła: 1 350 mm,
max. szerokość koła: 425 mm,
max. ciśnienie robocze: 10 bar,
udźwig kosza: 300 kg.

max. średnica koła: 900 mm,
max. szerokość koła: 300 mm,
max. ciśnienie robocze: 10 bar,
udźwig kosza: 70 kg.

9 700 zł
Stanowisko
do pogłębiania bieżnika

2 300 zł
Stół wulkanizatorski
TP517-0010

TP517-0025
Stanowisko to umożliwia pogłębianie bieżnika opon. Posiada regulowany
docisk, który zapewnia stabilność opony w czasie pogłębiania. Stanowisko przystosowane jest również do pogłębiania opon typu Super Singlex, a maksymalna szerokość pogłębianej opony wynosi 495 mm.

2 500 zł

Wykonany jest z blachy ocynkowanej i umożliwia utrzymanie w należytym
porządku narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania napraw. Stół
wyposażony jest w cztery półki oraz jedną półkę narzędziową z tworzywa,
wielogniazdowe zasilanie 230 V z centralnym wyłącznikiem oraz oświetlenie.

3 999 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Do sprzedaży towarów przez ,,TIP-TOPOL” Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w
siedzibie sprzedawcy i na jego stronie internetowej www.tiptopol.pl. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień i zawarcia
umowy. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.
* Promocja trwa do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Z umowy ratalnej mogą skorzystać firmy, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.
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Montażownica
AS944 2V SRM– str. 5

Wyważarka
MT3650UP C– str. 7

Wyważarka
Invento VB450 – str. 9

Urządzenie do geometrii
3D Invento XV550X– str. 47

LIMITOWANA EDYCJA W SUPER CENACH
Szczegóły u naszych Przedstawicieli Handlowych

