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 שמנים וכלי עבודה

 SA21110232: ט“מק

 גלאי נזילות אינפקון

 

 SA21110228: ט“מק

 גלאי נזילות מסטרקול

 

 SA21110238: ט“מק

 HP10גלאי נזילות מזוודה 

 

 SA21110234: ט“מק

 פנס אולטרה סגול

 פנס נטען

 SA21110233: ט“מק

 פנס אולטרה סגול

 

 SA21110235: ט“מק

 משקפיים צהובות

 

 SA22130118: ט“מק

 זרחן לגילוי נזילות

 

 SA22130132: ט“מק

 פלון פרפן

 

 SA21110267: ט“מק

 R134מכשיר מילוי שמן 
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 שמנים וכלי עבודה

 SA22130106: ט“מק

 ליטר 1חומר שטיפה 

 

 SA21110269: ט“מק

 מכשיר לשטיפת מערכת

 

 SA22130122: ט“מק

 פחית PAG46שמן 

 

 SA22130116: ט“מק

 בקבוק PAG46שמן 

 

 SA22130120: ט“מק

 פחית PAG100שמן 

 

 SA22130128: ט“מק

 בקבוק PAG100שמן 

 

 SA22130121: ט“מק

 פחית PAG150שמן 

 

 SA22130119: ט“מק

 בקבוק PAG150שמן 

 

 SA22130123: ט“מק

 פחית POE100שמן 
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 שמנים וכלי עבודה

 SA22130111: ט“מק

 בקבוק POE100שמן 

 

 SA22130109: ט“מק

 גלון POE68שמם 

 לאוטובוס

 SA22130107: ט“מק

 חומר לאיטום נזילות

 

 SA22130126: ט“מק

 גלון R12שמן לגז 

 

 SA22130127: ט“מק

 (ליטר)זרחן + שמן 

 

  SA22130117: ט“מק

 שמן למשאבת ואקום

 

 SA21110019: ט“מק

 משאבת ואקום

 

 SA21110068: ט“מק

 טרמומטר דיגיטלי דוקרן

 

 SA21110069: ט“מק

 רגש+ טרמומטר דיגיטלי 
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 שמנים וכלי עבודה

 SA21110003: ט“מק

 R12לוחץ כוסיות ידני 

 

 SA21110005: ט“מק

 R134לוחץ כוסיות הידראולי 

 

 SA21110004: ט“מק

 R134לוחץ כוסיות ידני 

 

 SA22130136: ט“מק

 R134בלון גז 

HARP אנגלי 

 SA22130130: ט“מק

 R12בלון גז 

 

 SA22130129: ט“מק

 R22בלון גז 

 

 SA22130137: ט“מק

 R134  SANDENבלון גז 

 SA22130139: ט“מק

 ג"ק 404A 10.9בלון גז 

 SA22130138: ט“מק

 ג"ק 507A 11.3בלון גז 
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 שמנים וכלי עבודה

 SA244017004: ט“מק

 מייבש חץ למכונת מחזור

 

 SA21110312: ט“מק

 GMחולץ אטם ציר 

 

 SA21110074: ט“מק

 חולץ קפיצים פורד

 

 SA21110308: ט“מק

 חולץ צינור טויוטה

 

 SA21110250: ט“מק

 מסרק עלים

 

 SA22130115: ט“מק

 גליל ארמופלקס

 

 SA22130110: ט“מק

 גליל זפת

 

 SA21110065: ט“מק

 קטר לחיתוך צינורות

 

 SA21110071: ט“מק

 R134סט שעונים מסטרקול 
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 שמנים וכלי עבודה

 SA21110070: ט“מק

 R134סט שעונים טיוואני 

 

 SA21110067: ט“מק

 R12סט שעונים טיוואני 

 

 SA21110097: ט“מק

 R12סצ צינורות טיוואני 

 

 SA21110059: ט“מק

 R134סצ צינורות טיוואני 

 

 SA21110104: ט“מק

 עינית+ סעפת 

 

 SA21110103: ט“מק

 R134סעפת 

 

 SA21110053: ט“מק

 סט מתאמים לצינורות

 

 SA21110079: ט“מק

 שעון כחול לחץ נמוך

 

 SA21110077: ט“מק

 שעון אדום לחץ גבוה
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 שמנים וכלי עבודה

 SA21110010: ט“מק

 (פרקר)ברז יניקה כחול 

 

 SA21110011: ט“מק

 (פרקר)ברז יניקה אדום 

 

 SA21110049: ט“מק

 (טיוואני)ברז יניקה אדום 

 

 SA21110052: ט“מק

 (טיוואני)ברז יניקה כחול 

 

 SA242122: ט“מק

 משקל אלקטרוני

 

 SA24110504: ט“מק

 כוסית למכונת מחזור

 

 SA21110056: ט“מק

 מייבש למכונת מחזור

 

 SA0322327: ט“מק

/סליל מדחס אופל קורסה

 אסטרה


