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СРЯДА
ДЕН ЗА РАБОТА

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

БРОЙ 28ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА ОТ 04.08.2021 ДО 04.08.2021
Б Ю Л Е Т И Н

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА  
АКУМУЛАТОРИ 6V/12V BOSCH C3
018999903M

69,00
лв.

65,00
лв.

СИЛИКОН DIRKO GRAU 
70ML
036.164

УДОБНА И ПРАКТИЧНА  
LED ЛАМПА С 
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
OS LEDINSPECT POCKET 280

• Подходяща за всички 
видове спирачни сис-
теми изискващи DOT 
4, включително и ABS.

• Благодарение на 
меката пластмасова 
опаковка, качеството 
на продукта се запаз-
ва максимално дълго 
време.

• Снабдената с канел-
ка туба, позволява 
лесно, бързо и безо-
пасно ползване без 
разливане. 

СЕРВИЗНА ОПАКОВКА

TRW СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ  
DOT4 20L 
PFB420

7,30
лв.

• Универсален еластичен уплътнител, устойчив 
на темературни амплитуди. Широко приложим 
с висока якост,за повърхности и за места, къ-
дето има движение.

• Цвят: Сив
• Температурен обхват: - 60 ° C до + 315 ° C
• Хим. Свойства: постоянно еластичен, не съдържащ разтво-

рители, UV-защита
• Устойчив на минерални масла(включително добавки), синте-

тични масла, смазваща грес,охлаждащи течности, UV лъче-
ние, студ и гореща вода,  солена вода, почистващи препара-
ти, слаби киселини и основи

• Възможни приложения - капак на 
клапани, картер, водна и маслена 
помпа, корпус на дифернциал, ско-
ростна кутия, картер на масло на 
редуктор и др.

• Формата и вграденият 
магнит му позволяват 
разнообразни начини на 
закрепване и насочване.

• Вграден индикатор 
за състоянието на 
батерията.

• Лесно се зарежда чрез 
USB,или DC/AC

• Времетраене при 
работата на батерия:до 
3 часа

• Сила на све-
тене:основ-
на(280lm),гор-
на(70lm)

• Цветна 
температура:6500К

• За всички типове оловно-киселинни акумулато-
ри,GEL,AGM 6V/12V: Лесно и сигурно зареждане и 
поддържане на волтажа

• Мемори функцията запазва последните настройки на 
устройството

• Автоматичен самоконтрол с иновативна концепция 
за безопасност

• Защита от прах и водни пръски (IP 65)

123,00
лв.


