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Wyposażenie serwisów samochodowych

Anwa-Tech sp. z o.o. • tel. +48 (22) 783 41 62, fax +48 (22) 783 91 26 • www.anwa-tech.pl, e-mail: info@anwa-tech.pl
Podane ceny są cenami netto.

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

277,00 zł

Czujnik Alligator  
Sens.IT RS1 USA  
315 Mhz - Bolt-In
59.0902

Uniwersalny czujnik TPMS Alligator RS1  
programowany urządzeniem PTU Sens.IT. 
• częstotliwość 315 Mhz  
• zastosowanie: auta amerykańskie 
•  przystosowany do zaworów gumowych  

przeciąganych 

319,00 zł

Czujnik Schrader  
EZ-Sensor EU 433  
Mhz - Bolt-In
T-72-20-051

Uniwersalny czujnik SCHRADER EZ  
programowany urządzeniem  
SCHRADER EZ-SENSOR. 
• częstotliwość 433 Mhz 
• zastosowanie: auta europejskie 
•  przystosowany do zaworów metalowych  

skręcanych

309,00 zł

Czujnik Schrader  
EZ-Sensor EU  
433 Mhz - Snap-In
T-72-20-066

Uniwersalny czujnik SCHRADER EZ  
programowany urządzeniem  
SCHRADER EZ-SENSOR. 
• częstotliwość 433 Mhz 
• zastosowanie: auta europejskie 
•  przystosowany do zaworów gumowych 

przeciąganych

209,00 zł

Czujnik Tech Multisensor 
1 EU 433 Mhz - Bolt-In
T-72-20-340

Uniwersalny czujnik TECH MultiSensor 1 EU. 
• częstotliwość 433 Mhz   
• zastosowanie: auta europejskie 
• wymaga aktywacji

199,00 zł

Czujnik T-Pro Clamp-In
T-72-20-364

Uniwersalny czujnik T-Pro  
z zaworem aluminiowym.
• zastosowanie: wszystkie auta znajdujące się 

na liście pokrycia

199,00 zł

Czujnik T-Pro Snap-In
T-72-20-363

Uniwersalny czujnik T-Pro  
z zaworem gumowym.
• zastosowanie: wszystkie auta znajdujące się 

na liście pokrycia

209,00 zł

Czujnik Tech Multisensor 
2 EU 433 Mhz - Bolt-In
T-72-20-344

Uniwersalny czujnik TECH MultiSensor 2 EU.
• częstotliwość 433 Mhz 
• zastosowanie: auta europejskie 
• wymaga aktywacji

277,00 zł

Czujnik Alligator  
Sens.IT RS3 EU  
433 Mhz - Bolt-In
59.0914

Uniwersalny czujnik TPMS Alligator RS3  
programowany urządzeniem PTU Sens.IT. 
• częstotliwość 433 Mhz 
• zastosowanie: auta europejskie
• wymaga aktywacji

308,00 zł

Czujnik Schrader  
EZ-Sensor USA  
315 Mhz - Snap-In
T-72-20-055

Uniwersalny czujnik SCHRADER EZ  
programowany urządzeniem SCHRADER EZ-
SENSOR.
• częstotliwość 315 Mhz 
• zastosowanie: auta amerykańskie 
•  przystosowany do zaworów gumowych  

przeciąganych
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Podane ceny są cenami netto.

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

25,00 zł

Zawór aluminiowy  
Alligator do czujnika  
Sens.IT - 43LMS11,3
59.0904

Uniwersalny zawór aluminiowy Alligator do 
czujnika Sens.IT 
•  zabezpieczony przed korodowaniem  

poprzez anodowanie
• kolor tytanowy
•  przystosowany  

do zaworów gumowych  
przeciąganych

17,00 zł

Zawór aluminiowy  
Alligator do czujnika  
Sens.IT - 43LMS11,4
59.0906

Uniwersalny zawór aluminiowy Alligator do 
czujnika Sens.IT
•  zabezpieczony przed korodowaniem  

poprzez anodowanie 
• kolor srebrny 

17,00 zł

Zawór aluminiowy  
Alligator do czujnika  
Sens.IT - 43LMS11,5
59.0908

Uniwersalny zawór aluminiowy Alligator do 
czujnika Sens.IT 
•  zabezpieczony przed korodowaniem  

poprzez anodowanie 
• kolor czarny

16,00 zł

Zawór aluminiowy  
Tech do czujnika EZ-Sensor 
/ Multisensor Bolt-In
T-72-20-421

Uniwersalny zawór aluminiowy TECH  
do czujnika SCHRADER EZ-SENSOR / MultiSensor 
Bolt-In 
• kolor srebrny

65,00 zł

Zawór aluminiowy  
Schrader do czujnika  
EZ-Sensor
T-72-20-109

Uniwersalny zawór aluminiowy Schrader  
do czujnika SCHRADER EZ-SENSOR 
• kolor chrom

51,00 zł

Zawór aluminiowy  
Alligator do czujnika  
Sens.IT - 43LMS11,6
59.0910

Uniwersalny zawór aluminiowy Alligator  
do czujnika Sens.IT 
•  zabezpieczony przed korodowaniem  

poprzez anodowanie 
•  kolor chrom

69,00 zł

Zawór gumowy Tech  
do czujnika EZ-Sensor  
/ Multisensor Snap-In
T-72-20-401

Uniwersalny zawór gumowy TECH do czujnika 
SCHRADER EZ-SENSOR / MultiSensor Bolt-In 
• kolor czarny 
• ilość w opakowaniu: 10 szt.

13,50 zł

Wkładka zaworu
TRC1HT

Uniwersalna wkładka zawou TRC1HT
• ilość w opakowaniu: 100 szt.

2,30 zł

Czapeczka zaworu
TRVC8-S

Uniweralna czarna czapeczka zaworu
• ilość w opakowaniu: 100 szt.
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49,00 zł

Śruba serwisowa do czujników  
Schrader
T-72-20-107

Śruba serwisowa TORX do uniwersalnych czujników SCHRADER EZ
• ilość w opakowaniu: 10 szt.

13,00 zł

Śruba serwisowa do czujników Tech
T-72-20-411

Śruba serwisowa TORX do uniwersalnych czujników MultiSensor
• ilość w opakowaniu: 10 szt.

560,00 zł

Zestaw startowy TECH TPMS Starter Kit 1
T-72-20-517

Zestaw startowy „Starter Kit 1” do obsługi i naprawy zaworów TECH.  
Zestaw zawiera: 
• 5 szt. zestawów serwisowych po 10 opk. 
• 3 szt. zaworów serwisowych 
• 5 szt. zaworów Snap-In 
• 50 szt. uniwersalnej wkładki zaworu 
• 50 szt. uniwersalnej czapeczki zaworu 
• 20 szt. śrub serwisowych 
• plastikowy pojemnik

1 090,00 zł

Zestaw startowy OE TPMS Starter Kit 1 
(Schrader, VDO, Alligator)
72-20-220

Zestaw startowy „OE TPMS Starter Kit 1” do obsługi i naprawy zaworów 
Schrader, VDO, Alligator. 
Zestaw zawiera:
• 5 szt. zestawów serwisowych po 10 opk. 
• 3 szt. zaworów serwisowych 
• 5 szt. zaworów Snap-In 
• 50 szt. uniwersalnej wkładki zaworu 
•  50 szt. uniwersalnej  

czapeczki zaworu 
• 20 szt. śrub serwisowych 
• plastikowy pojemnik

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

4 630,00 zł

Zestaw startowy OE TPMS Starter Kit 2  
(HUF, Schrader, VDO, Alligator)
72-20-221

Zestaw startowy „OE TPMS Starter Kit 2” do obsługi i naprawy zaworów HUF, 
Schrader, VDO, Alligator.  
Zestaw zawiera:
• 10 szt. zestawów serwisowych po 10 opk. 
• 3 szt. zaworów serwisowych 
• 8 najbardziej popularnych sensorów 
• 10 szt. zaworów Snap-In 
• 100 szt. uniwersalnej wkładki zaworu 
• 100 szt. uniwersalnej czapeczki zaworu 
• 100 szt. śrub serwisowych 
• plastikową skrzynkę

8 150,00 zł

Zestaw startowy OE TPMS Starter Kit 3  
(HUF, Schrader, VDO, Alligator)
72-20-222

Zestaw startowy „OE TPMS Starter Kit 3” do obsługi i naprawy zaworów HUF, 
Schrader, VDO, Alligator.  
Zestaw zawiera: 
• 10 szt. zestawów serwisowych po 10 opk. 
• 3 szt. zaworów serwisowych 
• 16 najbardziej popularnych sensorów 
• 10 szt. zaworów Snap-In 
• 100 szt. uniwersalnej wkładki zaworu 
• 100 szt. uniwersalnej czapeczki zaworu 
• 100 szt. śrub serwisowych 
• metalową szafkę
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6 375,00 zł

5 100,00 zł

Tester czujników TPMS Ateq VT55  
- zestaw OBD II
ATQ-VT55K

Uniwersalny tester czujników TPMS Ateq VT55. Podstawowe funkcje:
• aktywacja wszystkich dostępnych na rynku czujników TPMS
• skanowanie danych z czujników
• rejestracja danych z czujników
• możliwość wprowadzania danych do komputera pokładowego auta
• możliwość aktualizacji on-line

Zestaw zawiera:
• tester czujników TPMS Ateq VT30
• ładowarkę do Ateq VT30
• moduł OBD II
• kabel sieciowy
• adapter OBD II do Peugeot
•  trwałą i odporną na uderzenia  

walizkę
• instrukcję obsługi
• płytę CD z oprogramowaniem

1 650,00 zł

Tester czujników TPMS Ateq VT30  
- zestaw w walizce
ATQ-VT30K
Uniwersalny tester czujników TPMS Ateq VT30. Podstawowe funkcje: 
•  aktywacja wszystkich dostępnych  

na rynku czujników TPMS
• rejestracja danych z czujników
•  możliwość pobrania na zewnętrzny dysk  

i wydrukowania danych z czujników
• możliwość aktualizacji on-line
Tester w zestawie z ergonomiczną skrzynką

1 400,00 zł

Tester czujników TPMS Ateq VT30
ATQ-VT30U

Uniwersalny tester czujników TPMS Ateq VT30.  
Podstawowe funkcje: 
•  aktywacja wszystkich dostępnych  

na rynku czujników TPMS
• rejestracja danych z czujników
•  możliwość pobrania na zewnętrzny dysk  

i wydrukowania danych z czujników
• możliwość aktualizacji on-line

3 450,00 zł

Tester czujników TPMS Ateq VT55
ATQ-VT55U

Uniwersalny tester czujników TPMS Ateq VT55.  
Podstawowe funkcje: 
•  aktywacja wszystkich dostępnych  

na rynku czujników TPMS
• rejestracja danych z czujników
•  możliwość pobrania na zewnętrzny dysk  

i wydrukowania danych z czujników
•  możliwość naktualizacji on-line

589,00 zł

Aktywator czujników TPMS Ateq VT15
T-72-20-612

Uniwersalny aktywator czujników  
TPMS Ateq VT15.  
Jest kompatybilny ze wszystkimi  
obecnie znanymi czujnikami.  
Możliwość aktualizacji on-line.

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

Tester czujników TPMS Ateq VT56  
- zestaw OBD II
ATQ-VT56K

Uniwersalny tester czujników TPMS Ateq VT56. Podstawowe funkcje:
• aktywacja wszystkich dostępnych na rynku czujników TPMS
• skanowanie danych z czujników
• rejestracja danych z czujników
• możliwość wprowadzania danych do komputera pokładowego auta
• możliwość aktualizacji on-line
• testowanie sygnału RF 
• klucz do złącza OBD
• kasowanie błędów ECU
• podgląd numerów części
• obsługa aut: amerykańskich, europejskich oraz azjatyckich
• bezprzewodowe połączenie z drukarką
• możliwość aktualizacji przez USB lub kartę SD
• odczyt i kasowanie DTC
• bezprzewodowe połączenie z komputerem

Zestaw zawiera:
•  uniwersalny tester czujników  

TPMS Ateq VT56 z 4” wyświetlaczem
• przystawkę z drukarką termiczną
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375,00 zł

1 220,00 zł

Programator Alligator 
Sens.IT PTU
59.0922

Programator czujników TPMS.  
Przeznaczony jest do programowania czujników 
Alligator do wybranego modelu pojazdu, oraz  
do klonowania czujników zamontowanych 
fabrycznie przez producenta pojazdu.  
Ogromną zaletą  
urządzenia jest  
darmowa aktualizacja 
bazy danych.

Wkrętak dynamometryczny 
Ateq 1-8 Nm z nasadkami  
i końcówkami TORX
T-72-20-708

Wkrętak dynamometryczny Ateq 1-8 Nm  
z dwoma nasadkami HEX i końcówką TORX 10. 

Programator Alligator 
Sens.IT PTU - MiniStarter Kit
59.0933

Zestaw startowy Alligator Sens.IT w skład którego 
wchodzą: 
• 1 szt. programator Alligator Sens.It PTU 
• 4 szt. czujnik Alligator Sens.IT RS3 EU 433 MHz 
•  4 szt. zawór aluminiowy Alligator do czujnika 

Sens.IT w kolorze srebrnym

43,00 zł

Wkrętak TORX T6  
do obsługi czujników 
typu VDO TG1B
T-72-20-710

Wkrętak TORX T6 do obsługi czujników  
typu VDO TG1B.

451,00 zł

Komora ciśnieniowa Ateq
ATQ-WT0706

Komora ciśnieniowa Ateq umożliwa szybkie  
i dokładne sprawdzenie czujnika TPMS  
wraz z zaworem pod ciśnieniem, bezpośrednio 
przed montażem czujnika na felgę.

39,00 zł

Wkrętak dynamometryczny 
0,55 Nm do wkładek zaworu
T-72-20-702

Wkrętak do uniwersalnych wkładek zaworów 
TPMS dokręcający z momentem 0,55 Nm

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

505,00 zł

Zestaw narzędzi TPMS Alligator Tool Kit
23.2425

Zestaw narzędzi do montażu czujników TPMS Sens.IT. Zestaw zawiera: 
• klucz dynamometryczny ustawiony na siłę 3,3 Nm 
• komplet nasadek TORX o rozmiarze 15 i 20 
• uchwyt zaworu 
• komplet nasadek sześciokątnych 11mm / 12 mm 
• ergonomiczny futerał

599,00 zł

Zestaw narzędzi TPMS Tech Tool Kit
T-72-20-711

Zestaw narzędzi do montażu czujników TPMS Tech Tool Kit. Zestaw zawiera: 
•  klucz dynamometryczny z kompletem nasadek sześciokątnych 11mm/12 mm  

oraz kompletem nasadek TORX o rozmiarze 10, 15 i 20
•  wkrętak dynamometryczny Ateq 0,55 Nm do wkładek zaworu
•  wkrętak TORX T6 do obsługi  

czujników typu VDO TG1B
•  przyrząd do zdejmowania  

uszczelek z zaworów
•  ergonomiczną skrzynkę  

na narzędzia

1950,00 zł
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2,50 zł

Wkrętak uniwersalny  
do wkładek zaworu
VT01S-1

Wkrętak do uniwersalnych wkładek  
zaworów TPMS.

7,00 zł

Przyrząd do zdejmowania 
uszczelek z zaworów
T-72-20-704

Przyrząd do zdejmowania uszczelek z zaworów 
TPMS pozwala uniknąć jej uszkodzenia podczas 
demontażu.

15,00 zł

Przyrząd do zdejmowania 
uszczelek z zaworów
T-72-20-709

Przyrząd do zdejmowania uszczelek z zaworów 
TPMS pozwala uniknąć jej uszkodzenia podczas 
demontażu.

Urządzenia i akcesoria do obsługi TPMS

769,00 zł

260,00 zł

Pistolet do pompowania kół Schrader 
Eurodainu Michelin
S-R1822-Z

Pistolet do pompowania kół Schrader Eurodainu Michelin. 
Dane techniczne: 
• zakres pomiarowy od 0,7 do 11 bar 
• długość wężyka 150 cm 
• gumowa osłona tarczy pomiarowej 
• możliwość pompowania azotem 
Zastosowanie: 
• motocykle 
• samochody osobowe 
• samochody ciężarowe

Zestaw naprawczy do zaworów reCore Starter Kit
KT-29980

Zestaw przeznaczony do naprawy zaworów aluminiowych, w których wystąpiło uszkodzenie szyjki 
zaworu. Zestaw umożliwia wymianę uszkodzonej szyjki zaworu, dzięki czemu korpus zaworu nadaje się 
do ponownego użycia.

Zestaw zawiera:

• 12 szt. końcówek naprawczych  
• wkrętak dynamometryczny do wkładek zaworów 
• gwintownik z pokrętką 
• wiertło + uchwyt do wiertła 
• uszczelniacz gwintu

Zestaw końcówek  
naprawczych reCore  
do zaworów  
aluminiowych
KT-29981

Końcówki przeznaczone  
do naprawy zaworów  
aluminiowych.

Zestaw  
zawiera:

• 25 szt. końcówek naprawczych reCore 
• 1 szt. gwintownik do korpusu zaworu

100,00 zł

Ciśnieniomierz Schrader Digital
S-60226-67

Ciśnieniomierz elektroniczny Schrader. 
Dane techniczne:
• zakres pomiarowy od 0,35 do 10 bar 
• elektroniczny wyświetlacz 
• dokładność ± 1% 
Zastosowanie: 
• motocykle 
• samochody osobowe 
• samochody ciężarowe

769,00 zł
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