
Akciós termékek gumiabroncs 
szereléshez!

Az érvényesség: 2017.07.25. – 2017.08.31.



2017. február 7 - február 28

A TCE 4465 
Cikkszám: 1694100082
Jellemzői: 
�� a szerelőoszlop pneumatikus 
magasságállítása a széles 
keréktárcsákhoz,
�� integrált, (3 pozícióban) állítható 
abroncslenyomó (lenyomóerő = 26 kN),
�� önközpontosító és átállítható 
keréktárcsa rögzítő karmok,
�� abroncsfelfújás pedálos vezérléssel,

��mélyebb munkaasztal (50 mm),
�� befogási méret: 
belső megfogásnál 14” – 33”, 
külső megfogásnál 12” – 30”,
��max. kerékátmérő 1200 mm,
�� kerékszélesség 3” – 15”.
�� a keréktárcsa-rögzítő karmokon 
keresztüli gumi felfújás.

Ár:  911 500 Ft + áfa

TCE 4465 kerékszerelő gép+ TCE 330 segédkar
Cikkszám: 1694100082+1695901808+1695102498

Ár:  1 260 000 Ft + áfa

TCE 4430 
Cikkszám: 1694100295
Jellemzői: 
Az új Bosch TCE 4430 kerékszerelő számos 
innovatív megoldással segíti a műhelyek 
munkáját, kialakítása pedig a maximális 
gyorsaságot, teljesítményt és tartósságot 
szolgálja. Optimális választást jelent még 
a legnagyobb kihívást jelentő, személyau-
tókhoz való UHP és RFT, ill. a könnyű ha-
szongépjárművekhez való gumiabroncsok 
esetén is. A megfelelő kiegészítőkkel mo-
torkerékpár-abroncsokhoz is használhatók.
Innovatív G-Frame koncepció

Az új kerékszerelők lényege az egyedülálló 
Bosch G-Frame koncepció. A fejlett kons-
trukció növeli a gép stabilitását, továbbá 
csökkenti a szerkezetre ható erőket, ezáltal 
védi az abroncsot és a keréktárcsát a szere-
lés közbeni károsodástól. 

Az abroncscserét így gyorsabban el lehet 
végezni, ezáltal az új gépek ideálisak az ab-
roncscserét gyakran végző gumis szakmű-
helyek számára.

Az átalakított és 4 fokozatban állítható ab-
roncsperem-lenyomó akár 40%-kal gyor-
sabb munkavégzést tesz lehetővé. 
A speciális kialakítású abroncsperem-
lenyomó biztosítja a keréktárcsa sérülés-
mentes szerelését. A rövidebb hengerlö-
ket miatt kevesebb sűrített levegőre van 
szükség, és ezáltal csökken a kompresszor 
energiafelhasználása. A váz rendkívüli sta-
bilitása miatt pedig kisebb mértékű kézi 
megvezetés szükséges.
A pneumatikusan billenthető szerelőosz-
lop meg lett erősítve, növelve ezzel a leg-
nagyobb terhelésnek kitett alkotóelemek 
robusztusságát és stabilitását. A szerelőfej 
is egy megerősített hatszögletű szerke-
zeten fekszik fel, ami egyszerűbbé teszi a 
le- és felszerelést, továbbá növeli a kezelő 
biztonságát és védi a keréktárcsát. 

Egy, a felfogató tányér hengerére rögzített 
sárga terelőlemez kiegészítő védelmet 
nyújt a kezelőnek.
Pneumatikusan hátradönthető szere-
lőoszlop, 2 sebességes, befogási méret 
külső megfogásnál: 10” – 24”, keréktárcsa  
szélesség: 3” – 12”

Ár:  739 900 Ft + áfa

TCE 4430-24 S44 kerékszerelő
Cikkszám: 1694100505

Jellemzői: 
�� Kerékátmérő külső befogással 10-24”
�� Kerékátmérő belső befogással 12-28”
�� Felni szélesség 3-12”
��Maximum felni átmérő 1200 mm
�� Légfelhasználás 8-10 bar
�� Szerelési fordulat 7/15 rpm
�� Áramigény 400V 50Hz
�� Súly 277 Kg
��Méretei 2100x1280x1840 mm

Ár:  1 069 900 Ft + áfa

Életre tervezve

Életre tervezve

Életre tervezve



TCE 4400-22 S44 kerékszerelő gép
Cikkszám: 1694100469

Jellemzői: 
�� Kerékátmérő külső befogással 10-22”
�� Kerékátmérő belső befogással 12-25”
�� Felni szélesség 3-11”
��Maximum felni átmérő 1000 mm
�� Légfelhasználás 8-10 bar
�� Szerelési fordulat 7/15 rpm
�� Áramigény 400V 50Hz
�� Súly 230 Kg
��Méretei 1860x1660x1350 mm

Ár:  1 025 280 Ft + áfa

BOSCH WBE 4440 S10 kerékkiegyensúlyozó
Cikkszám: 1694100481

Jellemzői: 
�� elektronikus szenzorkarok a keréktárcsa távolság, átmérő és szélesség automatikus 
megméréséhez
��mechanikus keréktárcsa rögzítés
�� forgatható, színes TFT monitor
�� programok:
�� 11 szgk. program: 1 standard, 5 ALU, 2 PAX, 3 statikus
�� 5 motorkerékpár program: statikus, dinamikus
�� több felhasználói program

�� Split-program a súlyok megosztásához (súly elrejtése a küllő mögé)
��Mutch-program a súly minimalizálásához
�� a súly felragasztása Easyfix elektronikus karral
�� keréktárcsa átmérő 12"-30"
�� keréktárcsa szélesség 1"-22"
��max. kerékátmérő 1200 mm
�� pneumatikus gyorsfelfogóval
�� S10 verzióknál a “lézeres súlypozíció-kijelölő / fénykör” alaptartozék

Ár:  1 139 880 Ft + áfa

BOSCH WBE 4140 kerékkiegyensúlyozó berendezés
Cikkszám: 1694100186

Jellemzői: 
�� elektronikus szenzorkar a keréktárcsa távolság és - átmérő automatikus megméréséhez,
�� színes TFT monitor,
�� programok: 
�� 11 szgk. program: 1 standard, 5 ALU, 2 PAX, 3 statikus,
�� 5 motorkerékpár program: statikus, dinamikus,
�� több felhasználói program,

�� Split-program a súlyok megosztásához (súly elrejtése a küllő mögé),
��Mutch-program a súly minimalizálásához,
�� keréktárcsa átmérő 8"-26",
�� keréktárcsa szélesség 2"-19",
��max. kerék átmérő 820 mm,
��max. kerék tömeg 65 kg,
�� kiegyensúlyozási fordulatszám 205/perc.

Ár:  635 990 Ft + áfa

Életre tervezve

Életre tervezve

Életre tervezve



ARESO 222  kerékszerelő gép
Cikkszám: AR222

Jellemzői: 
�� Külső befogási tartomány 12-22 hüvelyk
�� Belső befogási tartomány 15-24 hüvelyk
�� Felni szélessége 4-14 hüvelyk
�� Kerék átmérője max. 1000 mm
�� Szerelési sebesség 1 fokozat (7 U / min)
�� Üzemi nyomás 8-10 bar
�� Hajtásteljesítmény 0,75 kW

��Meghajtó feszültség (elektromos) 
400/50 V / Hz
�� A gép méretei (Sz x H x M) 880 x 1400 x 
2000 mm
��Munkatér (szélesség x mélység x 
magasság)  
1350-1700 x 840-1080 x 2000 mm
�� Zajszint 70 dB (A)
�� Tömeg 310 kg incl. Kiegészítő kar HL220

Ár:  319 990 Ft + áfa

Segédkar az AR222 kerékszerelő géphez.
Cikkszám: HL220

Ár:  99 500 Ft + áfa

ARESO 242 kerékkiegyensúlyozó
Cikkszám: AR242
Ideális autóipari szervizeknek, könnyű 
használat.
�� 2D funkció, automatikus továbbítását a 
Pitch és a kerékátmérő 
��Mikroprocesszor-vezérelt kiegyenlítő 
autó és kisteherautó kerekek 
�� integrált szoftver kalibrációs rutin 
��Digitális súlyok helyzetét jelző Backlid 
LED kijelző 
�� 11 program, statikus és dinamikus 
kiegyensúlyozás, és alumínium 
programok
�� LED kijelző

�� Hasító funkció Igen
��Ø Felni középső lyuk 44-174 mm
��Mérési idő 5-10 mp.
��Mérési tűrés +/- 1 g
�� Felni szélessége 1-20 "
��Ø perem 10-28 "
�� A kerék súlya maximum. 65 kg
��Méretek (szé x mé) 1400 x800 mm 
x1.700
��Meghajtó feszültség 230V / 50Hz
�� Súly 135 kg

Ár:  278 990 Ft + áfa

FWA 4630 S40 3d futóműállító
Cikkszám: 1690700007
Jellemzői: 
�� rövid előkészületi idő, a könnyű 
mérőtáblák és mérőfejek felszerelésével,
�� a gördülés közbeni keréktárcsa-ütés 
kompenzálás villámgyorsan és a 4 
keréken egyszerre végezhető el,
�� 3D-s CCD méréstechnika, melyek 
automatikus és nagy pontosságú mérést 
tesznek lehetővé,
�� a mérőfejeket csak futóműellenőrzéskor 
kell a mérési helyen, pl. emelőn rögzíteni

Alaptartozékok: 
��mérőfejek (2 db), standard reflexiós 
táblák (4db), mérő-box, műszerkocsi, 
17“-os monitor, PC, nyomtató, program, 
adatbázis (szgk. és transzporter; 
több mint 25000 jármű, több mint 60 
gyártótól), Dongle (USB) a licence-szel, 
standard táblák (4 db), kormánykerék 
rögzítő, fékpedálkitámasztó.

Szükséges kiegészítők az FWA4630-hoz:
�� a következő 3-ból kell egy, a használati 
módnak megfelelően: 
Kábelkészlet, 8m (rövid, csak speciális 
esetben javasolt) (1 690 701 028) 

Kábelkészlet, 10/12 m (1 690 701 029) 
Kábelkészlet, 4-oszlopos és ollós 
emelőhöz, 13/15 m (1 690 701 030)
�� a következő 5-ből kell 1, a használati 
módnak megfelelően: 
Mérőfej-adapter, emelőre telepítéshez, 
200 mm magas (1 690 701 020) 
Mérőfej-adapter, emelőre telepítéshez, 
150 mm magas (1 690 701 047) 
Mérőfej-adapter, emelőre telepítéshez, 
amikor a forgózsámoly helye fix (1 690 
701 078) és a forgózsámolytól a 950 és 
az 1200 mm mérőfej távolságot is meg 
kell oldani. 
Mérőfej-adapter padlószintre telepített 
emelőhöz (1 690 701 018) 
Mérőfej-adapter aknára telepítéshez (1 
690 701 027)

Ár:  3 999 990 Ft + áfa

Életre tervezve



Bosch FWA 4450 S1 és FWA 4455 S1 
futómű ellenőrző műszer
Cikkszám: 1690320106
Gazdaságos megoldás: rendkívül precíz 
és kompakt, négy mérőfej, szoftver és 
töltőegységek!
Rugalmas használat a táblagépre történő 
bluetooth-os adatátvitelnek köszönhetően!

Ez csak egy alap szett már meglévő futómű 
állító berendezések megújítására.
A táblagépről vezérelt futómű-ellenőrzés 
– a rádiós adatátvitelnek és a Bluetooth-
kapcsolatnak köszönhetően – az ügyfelek 
számítógépeit, laptopjait vagy táblagépeit 
használja. A futómű-ellenőrzés így 
gazdaságosan elérhető a műhelyek 
számára.
A modern, 20°-os, digitális CCD-kamerák 
használata felgyorsítja a professzionális 
futómű ellenőrzéshez szükséges 
méréseket. Ezáltal +/-2 szögperc mérési 
pontosság érhető el.
Precíz, 360°-os mérési terület az autó körül, 
állandó rendszerfelügyelettel.
A töltőegységek egyszerűen elhelyezhetők 
és telepíthetők, a műhely tetszése szerint. 
Ez helytakarékos tárolási megoldásokat 
nyújt az érzékelő fejeknek. A mérődoboz 

és a töltőegységek műhelyben való 
felszerelésére vonatkozó javaslatokat az 
üzembe helyezési kézikönyvben találja.
A kamerák teljesítménye legfeljebb 
6,50 m tengelytávú járművek mérését 
teszi lehetővé. Nyolc szenzoros rendszer 
biztosítja a 360 fokos mérést. Ez 
lehetővé teszi a hátsó tengelyen végzett 
kiegészítő méréseket, valamint a rendszer 
folyamatos önellenőrzését. Az elektronikus 
forgótányérok használatával a maximális 
kikormányzási szög mérése is elvégezhető.
Az FWA445x-S1 használatához Laptop vagy 
egy Tablet szükséges!

Ár:  1 275 000 Ft + áfa

Nyomatékkulcs 1/2  20-200Nm
Cikkszám: KS516.2042

Ár:  23 970 Ft + áfa 

200 literes kompresszor
Cikkszám: BV15/200

Ár:  118 900 Ft + áfa 

2in1 disztárcsa le és felszerelő
Cikkszám: KS911.8155

Ár:  3 460 Ft + áfa 

Életre tervezve

TPA 200
Cikkszám: 0684400250
A TPMS keréknyomás-
érzékelő szelepek diag-
nosztikájához és szervi-
zeléséhez fejlesztette ki. 
A TPA 200 lehetővé teszi a 
TPMS keréknyomás-érzé-
kelők megbízható teszte-
lését és a TPMS univerzá-
lis keréknyomás érzékelő 
szelepek programozását. 
A professzionális abroncs 
szervizelésben történő 
alkalmazáson túl a TPA 

200 a munkafelvételnél is használható, to-
vábbá kiegészíti az ESI[tronic] szoftvert és 
ezáltal alkalmassá teszi a KTS vezérlőegy-
ség-vizsgáló berendezést a TPMS rendsze-
rek közvetlen vizsgálatára.

TPA 200 funkciói
Mobiletron keréknyomás-érzékelők aktivá-
lása
TPMS-érzékelők aktiválása és vizsgálata, 
többek között a TPMS keréknyomás-érzé-
kelő információinak megjelenítése
Univerzális érzékelők programozása (pl. 
Schrader ESI[tronic] 2.0 TPMS keréknyo-
más-ellenőrző szoftverrel, EZ-érzékelők, 
Alligator Sens.it érzékelők és további rend-
szerek érzékelői)
Specifikus vizsgálati funkciók TPMS 
keréknyomásérzékelőkhöz (1-től – max. 
100 jármű)
Műhely specifikus munkafolyamatok (pl. 
munkalapszám vagy rendszám szerinti mé-
rési eredmény hozzárendelése, stb.)
Vezeték nélküli adatátvitel (Bluetoothon 
keresztül)

ESI[tronic] 2.0 TPMS keréknyomás-ellenőr-
ző szoftverrel

A szervizfelhasználásra tervezett ESI[tronic] 
2.0, kiegészítő szoftverrel, az indirekt és 
direkt keréknyomás-ellenőrző rendszerrel 
szerelt járművek közvetlen rendszervizsgá-
latára. Az ESI[tronic] 2.0 biztosítja a TPMS-
rendszerek fő funkcióit és adatait, úgymint:
�� Hibakódok kiolvasása és törlése
�� Tényleges értékek – többek között 
érzékelő kódok és abroncsnyomások – 
megjelenítése
�� Illesztések, beállítások, például TPMS-
érzékelők programozása
�� A TPMS-rendszerhez vagy a 
gumiabroncsokhoz kapcsolódó 
szervizfeladatok elvégzése
�� Gumiabroncsokkal és keréktárcsákkal 
kapcsolatos mechanikai információk
�� A TPMS-rendszerek vezetett hibakeresési 
és javítási útmutatói (SIS)

Ár:  119 000 Ft + áfa 

Életre tervezve



KS TOOLS gumis csomag
Cikkszám: KS515.1260
KS TOOLS gumis csomag a következőkből áll:
�� Légkulcs 1.390Nm, egykezes
�� Nyomatékkulcs 1/2 "20-200Nm, előre / hátra működés
��Mágneses tál, átmérő 150mm
�� Kerékcsavar 1/2 "17, és 19mm

Műszaki adatok:
�� Lazítás nyomaték maximum 1390 Nm
�� Sűrített levegő csatlakozás 1/4 "
�� levegő fogyasztás 135 l / min
�� szerszámtartó 1/4 "
�� levegő csatlakozás 1/4 "
�� tömeg L 190 x W 95 mm
�� súly 1,34 kg

Ár:  88 545 Ft + áfa 

KS TOOLS gumis csomag
Cikkszám: KS515.1255
KS TOOLS gumis csomag a következőkből áll:
�� Légkulcs 1.390Nm, egykezes
�� Nyomatékkulcs 1/2 "20-200Nm, előre / hátra 
működés
��Mágneses tál, átmérő 150mm
�� Kerékcsavar 1/2 "17, és 19mm

Műszaki adatok:
�� Lazítás nyomaték maximum 1390 Nm
�� Sűrített levegő csatlakozás 1/4 "
�� levegő fogyasztás 135 l / min
�� szerszámtartó 1/4 "
�� levegő csatlakozás 1/4 "
�� tömeg L 190 x W 95 mm
�� súly 1,34 kg

Ár:  59 970 Ft + áfa 

Légkulcs 1/2 1290Nm
Cikkszám: KS515.1195

Ár:  29 970 Ft + áfa 

Légkulcs 1/2  1100Nm
Cikkszám: HZ9012M

Ár:  39 950 Ft + áfa 

Gumis kenőecset
Cikkszám: KS100.4020

Ár:  2 414 Ft + áfa 

Ütvecsavarozó
Cikkszám: 06019B1303

�� Üresjárati fordulatszám 0 - 1.900 1/perc 
�� Akkukapacitás 4 Ah 
�� Súly akkuval 3 kg 
�� Forgatónyomaték, max. (kemény 
csavarozási eset) 650 Nm 
�� Névleges ütésszám (ütés/perc) 0 - 2100 
ütés/perc 
�� Akkufeszültség 18 V 
�� Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Ár:  142 650 Ft + áfa 

KS TOOLS 179db-os Crowa készlet
Cikkszám: KS917.0779
Dugókulcs és Bit készlet 1/4+3/8+1/2 72 
fogas racsnis hajtószárakkal
Profil : Hatlap, TORX

Tartalma:
�� dugófej 4-32 mm, lapos 4-12 mm, csillag 
PH0-PH4, PZ0-PZ4
�� hosszú dugófejek
�� csuklók 1/4, 3/8, 1/2
�� rövidszár, hosszúszár
�� imbusz 1,3-14 mm, Torx TX5-TX70
�� TB TORX TB7-TB70
�� 12szög XZN M5-6-8
�� 5 ágú TS10-TS45
�� RIBE M5-M9

Ár:  22 900 Ft + áfa 



Komplex műhelymegoldások szakértő szállítója
2120 Dunakeszi, Pallag u. 43. 

T: +36 27 548 201 
F: +36 27 548 218

office@autonet-group.com;  
www.autonet-group.hu

A gépek beüzemelése 19 990 Ft + áfa. 
NAIH-68487/2013
Az esetleges nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Gumiskréta, 12 db/doboz, sárga
Cikkszám: KS100.4045

Ár:  2 434 Ft + áfa 

Kétoszlopos hidraulikus 
csáposemelő 4 tonna
Cikkszám: RRCRPR6254

Ár:  729 990 Ft + áfa
Telepítés és szállítás az árban!

7 fiókos szekrény szerszámokkal
Cikkszám: JBM52393

Ár:  147 999 Ft + áfa 

Krokodil emelő 3 t, 120-450mm
Cikkszám: WY420330

Ár:  39 800 Ft + áfa 

Krokodil emelő 3 t, 130-490mm
Cikkszám: WY420303

Ár:  39 800 Ft + áfa 

Fast Orange Kéztisztító, 440 ml
Cikkszám: KS390.0209

Ár:  1 599 Ft + áfa 

Hidraulikus csáposemelő 4 t
Cikkszám: AR2040BP+AR2040BP-
BOX+AR2040BP-BRATE

Ár:  673 726 Ft + áfa 

7 fiókos szerszámos szekrény 296 
db szerszámmal
Cikkszám: KS836.0296

Ár:  175 500 Ft + áfa 

Digitális keréknyomás és 
profilmélység mérő
Cikkszám: KS100.4060

Ár:  2 999 Ft + áfa 

Szervízkocsi 215 darab 
szerszámmal
Cikkszám: KS890.1215

Ár:  98 970 Ft + áfa 

Gumiszerelő paszta, fehér 5 kg
Cikkszám: KS100.4010

Ár:  3 879 Ft + áfa 

Csak az emelő ára!!! 
Telepítés 109 000 Ft+ áfa + szállítás

Részletekért forduljon az Autonet képviselőjéhez, szakmai tanácsért pedig: 
Barina Gyulához diagnosztikai tanácsadóhoz (Mobil: +36 20 280 0362) 
Akció időtartama: 2017.07.25. – 2017.08.31. között, illetve a készlet erejéig érvényes.


