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Latarka Varty
Varta oferuje latarkę LED Flex Neck Light wyposażoną 

w 22-centymetrową elastyczną szyjkę. Źródłem zasilania 
jest 0,5-watowa dioda LED, która emituje światło o mocy 30 
lumenów, co – jak zapewnia producent – pozwala wysłać 
promień na odległość 56 m.

Mini alarm
Na naszym rynku pojawił się ciekawy, 

czeski alarm samochodowy o nazwie EMA. 
O włamaniu alarm powiadomi dzwoniąc 
pod wskazane numery telefonów i wyśle 
sygnał SMS. Alarm jest mały i po zainstalo-
waniu karty SIM dowolnego operatora sieci 
należy go włożyć do gniazda zapalniczki. Urządzenie jest wypo-
sażone w czujniki grawitacyjny i wstrząsowy, ma też wbudowany 
mikrofon. Alarm jest uzbrajany automatycznie lub manualnie, 
przez wysłanie sygnału z telefonu komórkowego. Rozbrajanie 
urządzenia polega na wysłaniu sygnału z telefonu lub włożeniu 
kluczyka do stacyjki pojazdu.

Alarm nadaje się również do zabezpieczania przyczep kempin-
gowych, łodzi czy rowerów. Produkt w cenie 527 zł rozprowadza 
firma Hadron.

Regenerowane turbosprężarki do lekkich 
pojazdów ciężarowych

Delphi Diesel Aftermarket wprowadza na rynek nową linię 
produktów – regenerowane turbosprężarki do lekkich pojaz-
dów ciężarowych. Produkt dostarczany jest z pełnym zesta-
wem montażowym, zawierającym uszczelki, olej rozruchowy 
i szczegółowe instrukcje montażu (tam, gdzie to konieczne). 
Niezależnie od przebiegu Delphi zapewnia 12-miesięczną 
gwarancję.

Wstępna oferta obejmuje 23 pozycje katalogowe do naj-
bardziej awaryjnych pojazdów europejskich. W latach 2012/13 
planowane jest rozszerzenie serii i pokrycie 80% rynku części 
zamiennych lekkich pojazdów ciężarowych.

Rozrusznik start-stop w katalogu Denso
Nowy katalog firmy Denso 

na lata 2012/2013 uzupełnio-
no o 12 rozruszników oraz 20 
alternatorów przeznaczonych 
na rynek wtórny. Katalog zawie-
ra także rozruszniki w systemie 
stop-start dla wersji Bluemotion 
1,2 TSI modeli Volkswagena. 
Oferta firmy Denso obejmuje 
już 230 pozycji rozruszników 
i alternatorów.

Wyważarka John Bean
Firma Cartec, au-

toryzowany dystrybu-
tor marki John Bean, 
wprowadziła na rynek 
wyważarkę, model 
b9655. Najważniejszą 
zaletą jest wydajność 
urządzenia – dla koła 
o średnicy 15” pełny 
przebieg pomiarowy 
trwa 6 sekund. Urzą-
dzenie dostępne jest 
w dwóch wersjach: 
zwykłej oraz wyposażo-
nej w sonar (b9655 S), 
umożliwiający bezdo-
tykowe wprowadzenie 
szerokości koła – odle-
głość od urządzenia oraz średnicę felgi w każdej wersji odczy-
tujemy ramieniem SAPE. Cena netto od 3990 euro.
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Oleje PLATINUM MaxPower
Wprowadzane na rynek oleje 

Platinum MaxPower 0W-30 oraz 
0W-40 mogą być stosowane 
zarówno w silnikach benzyno-
wych, jak i Diesla, z turbodoła-
dowaniem lub bez. Platinum 
MaxPower spełnia wymagania 
Mercedesa-Benza, Volkswagena, 
Porsche, BMW i Opla.

Już działa, multimedialny 
serwis produktowy olejów sil-
nikowych PLATINUM ORLEN OIL. 

Na stronie: www.platinumorlenoil.pl można znaleźć pełną ofertę 
olejów silnikowych i przekładniowych oraz kosmetyków samo-
chodowych. Asortyment podzielono ze względu na segment 
produktowy: samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i łodzie 
motorowe.
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Wózek JET+ Express
Firma Facom oferuje wózek JET+ Express. Jest on wyposażony 

w dwa składane uchwyty na koła po każdej stronie – wystarczy, 
że pracownik warsztatu obróci i umieści koło na wózku na specjal-
nym uchwycie. Ma wbudowany agregat do pompowania opon 
oraz dwa oddzielne elastyczne węże do podłączenia narzędzi 
pneumatycznych. Dostępny jest w dwóch wersjach: z trzema 
(DLS.T1) lub pięcioma (DLS.T2) szufladami. Szuflady są kompa-
tybilne z modułami przechowywania narzędzi Facom.

Wyważarka LAUNCH KWB-503
W ofercie firmy 

Launch Polska poja-
wił się kolejny model 
wyważarki do kół.  
No wy model KWB-503 
ma funkcję automa-
tycznego pomiaru 
parametrów koła. Mak-
symalny ciężar koła: 
70 kg, średnica obrę-
czy: 10-26”, szerokość 
obręczy: 3-20”, czas 
wyważania: 7 s, dokład-
ność wyważania: 1 g. 
Cena: 6 500 zł netto.

Świece zapłonowe NGK do Mercedesa
Firma NGK wprowadziła na rynek wtórny nowe świece zapło-

nowe zalecane do aut z rocznika 2006 i młodszych wyproduko-
wanych przez koncern Mercedes-Benz.

Świeca (typ PLKR7B8E) ma 26,5-milimetrowy rdzeń o średnicy 
12 mm oraz spawaną laserowo platynową końcówkę elektrody 
środkowej, a także dodatkową platynową płytkę na elektrodzie 
masy. Jak zapewnia producent, dzięki zastosowaniu materiału 
szlachetnego odległość pomiędzy elektrodami zostaje niezmie-
niona przez cały okres użytkowania świecy.

Firma NGK poinformowała też, że od 30 lat produkuje sondy 
lambda na rynek wtórny i wyposażenie oryginalne. Przez ten 
okres sprzedała ich ponad 600 mln. Do 1999 r. firma NGK odno-
towała sprzedaż 100 mln sztuk, a już w 2003 r. – 200 milionów. 
W ciągu następnych 4 lat liczba ta została podwojona.
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Hofmann w ofercie PROFIT
Firma PROFIT Ro-

muald Lange rozszerza 
ofertę urządzeń o kolej-
ny model montażow-
nicy firmy Hofmann, 
o nazwie Monty Qua-
driga 1.

Najnowszy, zauto-
matyzowany model 
urządzenia do montażu 
i demontażu opon po-
zwala operatorowi wy-
mienić oponę do śred-
nicy 47” i szerokości 17” 
przy maksymalnej masie do 70 kg. Urządzenie ma 5 programów 
przeznaczonych do obsługi opon: manualny − ręczny, standardowy, 
sportowy, do opon o miękkich ścianach bocznych i ekspercki.
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Nowości Nissensa
Oferta chłodnic cieczy została rozszerzona o pozycję do Hy-

undai i40 (10-), w wersji silnikowej 1.7CRDi. Dodatkowo zakres 
chłodzenia silnika wzbogacił się o chłodnice do Subaru Legacy 
(09-), do benzynowej jednostki napędowej 2.0 i 2.5, zarówno 
do wersji z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów.  
Ponadto do asortymentu dodano m.in. chłodnice do Mazdy CX-7 
(07-), Subaru Impreza (08-) oraz do Toyoty IQ (09-).

Do grupy intercoolerów dołączyły referencje przeznaczone 
do Opla Astry J (09-) w wersjach silnikowych 1.4 16V i 1.6 16V, 
obie w wydaniu TURBO.

Linia kondenserów poszerzona została o 6 referencji przezna-
czonych m.in. do Hyundaia i40 (11-), Hyundaia Velostera (11-), 
MINI One (06-) oraz do Toyoty Hi-Ace (07-),

EBC 460 firmy TRW
TRW Automotive wprowadza 

na rynek gamę produktów 
EBC 460 z zakresu elek-
tronicznych systemów 
kontroli stabilności po-
jazdu (ESC). W nowym 
systemie zastosowano 
dwa dodatkowe zinte-
growane czujniki ciśnienia 
dla zwiększenia wydajności wytwarza-
nia i utrzymania ciśnienia hamowania. Ponadto, jak 
zapewnia producent, zadbano o redukcję drgań, płynniejszą 
pracę silnika oraz zwiększenie jego czasu użytkowania po-
przez kontrolę prędkości obrotowej. EBC 460 cechuje również 
integracja czujników obrotów i przyspieszenia w jednostce 
kontrolnej EHCU. Może być również wykorzystane jako kon-
troler elektrycznego hamulca postojowego TRW (zintegrowany 
system EPBi).

119. wersja oprogramowania Car
Firma Magneti Marelli Aftermarket oferuje najnowszą, 119. 

wersję oprogramowania Car, które jest przeznaczone do urzą-
dzeń Magneti Marelli Vision, Magneti Marelli Smart oraz Ma-
gneti Marelli Logic. Wersja ta jest już dostępna po wybraniu 
opcji aktualizacji w oprogramowaniu testera.
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