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Artykuły wulkanizacyjne

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.

Pasty i płyny do montażu opon

Pasta montażowa AT - czerwona
NA-051

Pasta montażowa ogólnego zastosowania  
z dodatkiem uszczelniacza. Pozwala na szybkie  
i precyzyjne osadzenie opony na obręczy (feldze) 
- co jest warunkiem prawidłowego wyważenia 
kół. Przeciwdziała zapiekaniu się opony  
oraz uszkadzaniu jej stopki podczas montażu  
i demontażu. Zapewnia lepsze przyleganie  
opony do felgi, gwarantując  
jej uszczelnienie  
i skuteczne  
zabezpieczenie  
przed korozją. 

* Konsystencja: stała, 
*  Zakres temperatur:  

-5˚C ÷ +30˚C,
* opakowanie: 4 kg.

Pasta montażowa Hofmann 
PKW - biała, 5 kg
H401-056

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów 
opon. Jest chemicznie neutrealna zarówno dla 
gumy jak i metalu. Jej stosowanie zapobiega 
powstawaniu uszkodzeń podczas demontażu  
i montażu koła. 

* Konsystencja: stała, 
*  Zakres temperatur:  

-15˚C ÷ +50˚C,
* opakowanie: 5 kg.

Pasta montazowa AT  
- niebieska, 4 kg
NA-052

Pasta montażowa ogólnego zastosowania do  
pracy w warunkach zimowych. Pozwala na 
szybkie i precyzyjne osadzenie opony na obręczy 
(feldze) - co jest warunkiem prawidłowego  
wyważenia kół. Przeciwdziała zapiekaniu się  
opony oraz uszkadzaniu jej stopki podczas  
montażu i demontażu. Zapewnia lepsze przyle-
ganie opony do felgi, gwarantując jej uszczelnie-
nie i skuteczne zabezpieczenie przed korozją. 

* Konsystencja: stała, 
*  Zakres temperatur:  

-5˚C ÷ +30˚C,
* opakowanie: 4 kg.

Pasta montażowa Hofmann 
PKW - czarna, 5 kg
H401-057

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów 
opon. Jest chemicznie neutrealna zarówno dla 
gumy jak i metalu. Jej stosowanie zapobiega 
powstawaniu uszkodzeń podczas demontażu  
i montażu koła.
 
* Konsystencja: stała, 
*  Zakres temperatur:  

-15˚C ÷ +50˚C,
* opakowanie: 5 kg.

51,00 zł

36,00 zł

52,00 zł

47,00 zł
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Podane ceny są cenami netto.

Pasty i płyny do montażu opon

Pasta montażowa  
Hofmann LKW, 5 kg
H401-062

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów 
opon ciężarowych. Jest chemicznie neutrealna 
zarówno dla gumy jak i metalu. Jej stosowanie 
zapobiega powstawaniu uszkodzeń podczas 
demontażu i montażu koła.

* Konsystencja: stała, 
*  Zakres temperatur:  

-15˚C ÷ +50˚C,
* opakowanie: 5 kg.

Pasta montażowa biała  
RP-FIX Super Car, 5 kg
NA-012390

Pasta uniwersalna biała do opon osobowych 
i motocyklowych. Skuteczna przy nanoszeniu 
cienkiej warstwy na oponę. Charakteryzuje się 
szybkim schnięciem i doskonałym uszczelnie-
niem hermetycznym między oponą i obręczą 
zaraz po montażu. 
* Konsystencja: stała, 
* Zakres temperatur: -12˚C ÷ +50˚C, 
* opakowanie: 5 kg.

Pasta montażowa  
Euro-Tire - żółta, 5 kg
NA-012292

Pasta żółta do opon ciężarowych. Skuteczna 
również dla opon osobowych. Zdecydowanie za-
pobiega przywieraniu opony do obręczy. Opony 
pozostają elastyczne i są doskonale osadzone na 
stopce. Charakteryzuje się wysoką wydajnością. 
Nie używać do opon motocyklowych.

* Konsystencja: stała, 
* Zakres temperatur: -18˚C ÷ +50˚C, 
* opakowanie: 5 kg.

Pasta montażowa  
TRANSPAFIX, 5 kg
NA-012312

Pasta uniwersalna bezbarwna do opon UHP i Run 
Flat. Doskonale nadaje się też do opon osobo-
wych, motocyklowych i ciężarowych. Charakte-
ryzuje się szybkim schnięciem i niskim zużyciem 
przy montażu opon o niskim profilu. Nie pozo-
stawia śladu na oponie i obręczy. Bardzo dobrze 
sprawdza się w warunkach zimowych.

* Konsystencja: stała, 
* Zakres temperatur: -50˚C ÷ +50˚C, 
* opakowanie: 5 kg.

39,00 zł

35,00 zł

85,00 zł

105,00 zł
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zł
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a57,85

zł
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Pasty i płyny do montażu opon

Płyn do montażu opon  
Rim Ease
Uniwersalny płyn  
do montażu różnego  
rodzaju opon. 

* 3,8 L (T-720), 
* 19 L (T-720-5G).

Płyn montażowy  
FIT&FINISH 400 ml
NA-012900

Płyn montażowy  
w spray’u do opon  
osobowych, dostawczych, 
ciężarowych oraz  
motocyklowych.  
Doskonale nadaje się do 
opon typu Run Flat,  
szerokich opon  
ciężarowych oraz  
do montażu  
gumowych zaworów  
wciąganych jak TR414. 
Charakteryzuje się  
wysokim efektem poślizgu.

Płyn do zbijania 
opoon Bead Breaker
Płyn do demontażu opon zapieczonych  
na obręczach. 

* 945 ml (T-734Q). 
* 3800 ml (T-734G),

Uszczelniacz  
Bead Sealer
T-735

Płyn  
do uszczelniania  
stopki w oponach  
bezdętkowych. 

* 945 ml (T-735). 
* 3800 ml (T-735G),

52,00 zł

T-734Q - 3
1,96 zł 

T-734G - 9
8,22 zł

T-720-5G -178,00 zł

T-720 - 39,00 zł

T-735G - 2
33,50 zł

T-735 - 6
6,28 zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a33,80

zł
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Podane ceny są cenami netto.

Akcesoria wulkanizacyjne

Kreda do  
znakowania  
opon Tech
Sześciokątna kreda  
do znakowania opon.  
Znacznie ułatwia  
opisawanie opon  
na mokrej  
i suchej powierzchni.  
Dostępna jest  
w dwóch kolorach: 
* biały (T-951), 
* żółty (T-951Y).

Farba do opon Eco Black
Koncentrat  
do konserwacji  
i renowacji opon  
samochodowych. 

* 1 L (NA-0101), 
* 5 L (NA-0104).

Talk techniczny 
Anser
ANS-0538A

Preparat zapobiegający  
przywieraniu wkładu  
naprawczego  
lub łatki dętkowej do dętki  
po wykonaniu naprawy. 

* opakowanie: 850 g.

Pędzel do pasty montażowej
Pędzel prznaczony do nanoszenia pasty na 
stopkę opony. Dostępny jest z główką w dwóch 
rozmiarach: 
* 40 mm (PE40), 
* 50 mm (PE50),.

Kreda do znakowania  
opon Carmel
Okrągła kreda do znakowania opon. Znacznie 
ułatwia opisawanie opon na mokrej i suchej po-
wierzchni. Dzięki grubej tekturowej oprawce  
jest mniej podatna na złamania.  
Dostępna jest w dwóch kolorach: 
* biały (PC20003), 
* żółty (PC20002).

Worek ochronny  
do opon
NA-0050

Liczba worków  
na rolce: 100 szt.

T-951 - 2
,98 zł 

T-951Y - 3
,47 zł

7,50 zł

PE40 - 1
1,50 zł 

PE50 - 1
4,00 zł 

PC20002 - 3
,46 zł 

PC20003 - 3
,48 zł

75,00 zł

NA-0104 - 145,53 zł

NA-0101 - 37,55 zł
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Akcesoria wulkanizacyjne

Rękawice robocze Guide 43
Rękawice robocze z miękkiej i wytrzymałej licowej 
skóry bez podszycia, wzmocnienie palca wskazu-
jącego, czubków palców i szwów. Kciuk „keystone” 
zapewnia maksymalne dopasowanie, a specjalny 
rzep idealne dopasowania do  
obwodu nadgarstka. Dodatkowo  
elastyczny wierzch  
dłoni z bawełny. 
*  Użytkowanie:  

montaż,  
mechanika precyzyjna,  
lekkie prace,

* rozmiary: 7 - 11.

Rękawice robocze Wampirki
Uniwesalne rękawice robocze chroniące przed 
minimalnymi zagrożeniami.

Rękawice robocze Guide 526
Rękawice dziane, bez szwów, powlekane  
w części chwytnej poliuretanem (ściągacz).  
Zapewniają dobrą chwytność, sprawność  
manualną, i wygodę. Dobra wytrzymałość  
na scieranie i rozdarcie. Kolor czarny. 
*  dostępne  

rozmiary: 6 - 11.

Rękawice robocze  
nitrylowe Guide
Nitrylowe rękawice ochronne. 
* grubość: 0,12 mm, 
* długość: 24 cm 
* rozmiary: 7 - 10.

3,85 zł

49,00 zł

1,50 zł

17,00 zł

Zmywacz  
do felg spray Vermar
IV-742001

32,50 zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a

IV-742001

20,00  
zł
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Podane ceny są cenami netto.

Zawory i akcesoria

Zawory i akcesoria gumowe  
do kół bezdętkowych  
wysokociśnieniowe  
z chromowanym  
korpusem
TR413CVV, TR414CVV

*  średnica osadzenia: 11,3 mm,
* max ciśnienie: 7 bar.

Zawór metalowy  
do kół bezdętkowych  
42MS11,3
EV42NI-N

* średnica osadzenia: 11,3 mm, 
* długość zaworu: 42 mm, 
* moment dokręcania: 4 - 6 Nm.

Zawór gumowy  
do kół motocyklowych
TR412L

* średnica osadzenia: 11,3 mm, 
* max ciśnienie: 4,5 bar.

Zawór gumowy do kół  
bezdętkowych  
wysokociśnieniowy

* średnica osadzenia: 11,3 mm, 
*  długość zaworu TR602XHP.ZTR: 62,4 mm,
*  max ciśnienie TR602XHP.ZTR: 6,9 bar.
*  długość zaworu TR600HP, TR600XHP.ZTR: 43,8 mm,
* max ciśnienie TR600HP: 5,5 bar, 
* max ciśnienie TR600XHP: 6,9 bar.

3,50 zł

1,00 zł

4,20 zł

TR414HP.CVV - 3
,50 zł

TR413HP.CVV - 3,30 zł

TR602XHP.Z
TR - 3,25 zł

TR600XHP.Z
TR - 3,00 zł 

TR600HP - 2,85 zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a

TR413HP.CVV

2,40  
zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a

TR414HP.CVV

2,60  
zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a

EV42NI-N

3,50  
zł

Zawory i akcesoria  
gumowe do kół  
bezdętkowych  
Alligator / EHA
TR412.ZTR, TR413.ZTR,  
TR414.ZTR, TR418.ZTR

*  średnica osadzenia: 11,3 mm,
* max ciśnienie: 4,5 bar.

Zawory i akcesoria gumowe  
do kół bezdętkowych z chromo-
waną nakładką ochronną
TR412C-L, TR413C-L, TR414C-L, TR418C-L

* średnica osadzenia: 11,3 mm, 
* max ciśnienie: 4,5 bar.

00,00 złTR412.ZTR -  1,50 zł
TR413E.ZTR -  0,70 zł
TR414E.EHA -  0,72 zł
TR418.ZTR -  0,99 zł

TR412C-L -  1,15 zł
TR413C-L -  1,18 zł
TR414C-L - 1,58 zł 
TR418C-L -  1,60 zł

Cena promocyjna

TR413.ZTR - 0,59 zł
TR414.ZTR - 0,60zł
TR418.ZTR - 0,75 zł

Cena promocyjna

TR600HP -1,90 zł
TR600XHP.ZTR- 2,10 zł
TR602XHP.ZTR- 2,25 zł
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Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych 70MS
 V3.20.5

*  średnica  
osadzenia: 9,7 mm,

*  kąt wygięcia  
zaworu: 27˚,

*  moment  
dokręcania:  
12 - 15 Nm.

Zawór  
metalowy  
do bezdętkowych  
kół ciężarowych  
41MS/9,7
V3.20.1

* średnica osadzenia: 9,7 mm, 
* długość zaworu: 41 mm, 
*  moment dokręcania:  

12 - 15 Nm.

Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych 40MSF
V3.12.1

* długość zaworu: 40  mm, 
* moment dokręcania: 25 - 31 Nm.

Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych 80MS
V3.20.7

*  średnica  
osadzenia: 9,7 mm,

*  kąt wygięcia  
zaworu: 27˚,

*  moment dokręcania:  
12 - 15 Nm.

Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych 70MS
BL70MS-7, BL70MS-27

* średnica osadzenia: 9,7 mm, 
*  kąt wygięcia zaworu:  

7˚ (BL70MS-7) / 27˚ (BL70MS-27),
* moment dokręcania: 9 - 14 Nm.

Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych
V3.13.1, V3.13.2

*  długość A zaworu:  
46,5  mm (V3.13.1) 
 / 30,0  mm (V3.13.2),

*  długość A zaworu:  
42,5  mm (V3.13.1) / 79,0  mm (V3.13.2),

*  kąt wygięcia zaworu:  
153˚ (V3.13.1) / 126˚ (V3.13.2),

* moment dokręcania: 25 - 31 Nm.

Zawory i akcesoria

8,50 zł

4,90 zł

5,48 zł

7,95 zł

BL70MS-27 - 15,00 zł

BL70MS-7 - 13,50 zł

7,50 zł
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Podane ceny są cenami netto.

Zawór metalowy  
do bezdętkowych kół  
ciężarowych 58MS9,7
V3.22.1

*  średnica  
osadzenia: 9,7 mm,

*  kąt wygięcia  
zaworu: 45˚, 
*  moment  
dokręcania: 12 - 15 Nm.

Zawór 
metalowy  
do bezdętkowych 
kół ciężarowych 
TR575
V3.21.2

*  długość  
zaworu: 29 mm,

*  moment  
dokręcania: 4 - 6 Nm.

Zawór ciągnikowy SP7
BLV201, BLV201-ZSP7 (Alligator)

*  średnica  
podstawy: 31,5 mm,

*  moment dokręcania:  
7 - 10 Nm.

Zawór  
metalowy  
do bezdętkowych  
kół ciężarowych  
TR500, TR501
V3.21.2

* długość zaworu: 38 mm TR501
* długość zaworu: 51 mm TR500 
* moment dokręcania: 4 - 6 Nm.

Zawór ciągnikowy TR618A
TR618A

*  długość  
zaworu: 50 mm,

*  moment  
dokręcania: 5 - 8 Nm,

*  symbol  
ETRTO: V5.01.1.

Zawór dętkowy nakręcany
V3.02.11, V3.02.14, V3.02.18

*  długość zaworu  
V3.02.11: 127 mm,

*  długość zaworu  
V3.02.14: 139 mm,

*  długość zaworu  
V3.02.18: 75 mm.

Zawory i akcesoria

5,33 zł

4,38 zł

9,30 zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a

V3.22.1

4,50  
zł

TR500 - 5
,00 zł

TR501 - 3,30 zł

BLV201-ZSP7 - 9,50 zł

BLV201 - 7,50 zł V3.02.18 -  5,75 zł
V3.02.11 -  6,75 zł
V3.02.14 - 7,45 zł 
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Łącznik zaworu dętki
V3.08.3

* średnica podstawy: 80 mm, 
* wysokość podstawy: 8 mm.

Zawór dętkowy TR15
 V2.01.2

* średnica podstawy: 56 mm, 
* średnica osadzenia: 15,7 mm.

Zawór dętkowy nakręcany
V3.04.2

* długość zaworu B: 127 mm, 
* długość zaworu C.02.14: 139 mm, 
* kąt wygięcia β: 153˚.

Łącznik zaworu dętki Fadroma
TRSP1000

* średnica podstawy: 95 mm, 
* wysokość podstawy: 7 mm.

Zawór dętkowy TR13
 V2.01.1

* średnica podstawy: 56 mm, 
* średnica osadzenia: 11,3 mm.

Zawór dętkowy TR218A / GP6
TR218A, TR218A/Z (na zimno)

* średnica podstawy: 63,5 mm, 
* symbol ETRTO: V4.01.1.

Zawory i akcesoria

5,20 zł

1,50 zł

1,30 zł

2,00 zł

TR218A/Z -12,45 zł

TR218A - 5
,50 zł

8,33 zł
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Podane ceny są cenami netto.

Przedłużka plastikowa zaworu
BLE95TP.ALG, BLE115TP.ALG, BLE108TP, BLE133TP, BLE153TP, BLE163TP

*   dostępne długości: BLE95TP.ALG: 95 mm, BLE115TP.ALG: 115 mm,  
BLE108TP: 125 mm, BLE133TP: 150 mm, BLE153TP: 170 mm, BLE163TP: 180 mm,

* moment dokręcania: 0,4 - 0,7 Nm.

Przedłużka gumowa zaworu
FVE140, FVE170, FVE210

* dostępne długości:FVE140: 140 mm,  FVE170: 170 mm,  FVE210: 210 mm, 
* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.

Przedłużka metalowa zaworu
BLE54B, BLE78B

* dostępne długości: BLE54B: 60 mm, BLE78B: 85 mm, 
*  moment dokręcania: 0,4 - 0,7 Nm.

Przedłużka  
kątowa zaworu 45˚
BLE29B-45

Uchwyt przedłużki  
pojedynczy
BLH11

Uchwyt przedłużki  
podwójny
BLH21

Wkładka zaworu  
niklowana  długa
TRC1-L-HT

Wkładka zaworu  
niklowana  krótka
TRC1HT

Wkładka  
zaworu TR218
TRCH1

Wkładka zaworu  
TR218A/TR618A
TRCH3.ZTR

Wkładka zaworu  
niklowana Fadroma
TRC2

Czapeczka zaworu  
chromowana
BLVC12

Czapeczka zaworu  
metalowa z kluczem
TRVC2

Zawory i akcesoria

FVE140 - 7,40 zł
FVE170 - 7,75 zł 
FVE210 - 7,90 zł

BLE54B - 4,73 zł
BLE78B - 5,52 zł

BLE95TP.ALG -  6,50 zł
BLE115TP.ALG -  4,50 zł
BLE108TP -  3,50 zł
BLE133TP -  4,30 zł
BLE153TP -  4,30 zł
BLE163TP -  4,70 zł

6,50 zł 2,50 zł

2,90 zł 2,95 zł

3,50 zł 1,65 zł

34,63 zł
za 100 szt. 0,30 zł

25,00 zł
za 100 szt. 0,33 zł

C
e

n
a  pro mocyj

n
a25,00  

zł
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e
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n
a2,00  

zł
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Czapeczka zaworu plastikowa
Dostępne kolory: 
* czarny: TRVC8-S.ZTR 
* zielony: TRVC8-G 
* niebieski: TRVC8-B 
* żółty: TRVC8-Y

Czapeczka zaworu Fadroma z kluczem
TRVC6

Czapeczka zaworu TR218A/SP-7
BLVC37

Wkrętak wkładek zaworów
VT01-S-1

Wieolofunkcyjny  
wkrętak wkładek zaworów 
 

Wkrętak wkładek zaworów  
i czapeczek Alligator
23.2503

Gwintownik do zaworów
VT03W,  VT03B

* kolor biały: VT03W 
* kolor czarny: VT03B

Przeciągacz metalowy  
do zaworów bezdętkowych
VT04-2

Metalowy przyrząd do montażu  
zaworów gumowych w feldze.

4,50 zł
za 100 szt.

2,40 zł

0,43 zł

3,00 zł

5,80 zł

15,60 zł

4,50 zł

18,00 zł

Zawory i akcesoria



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 13

Artykuły wulkanizacyjne

Podane ceny są cenami netto.

Przeciągacz metalowy z nakładką  
do zaworów bezdętkowych
VT04-2N

Metalowy przyrząd do montażu zaworów gumowych  
w feldze. Dzięki gumowej nakładce  
ochronnej nie rysuje powierzchni felgi.

Przeciagacz plastikowy  
do zaworów bezdętkowych
VT04P

Plastikowy przyrząd do montażu  
zaworów gumowych w feldze.  
Dzięki zastosowaniu metalowego rdzenia  
wzmacniającego, narzędzie jest  
zdecydowanie bardziej wytrzymałe.

Końcówka  
do pompowania powietrza 6 mm
AC106B-1

Końcówka do pompowania  
powietrza 8 mm
AC108B-1

Końcówka do pompowania  
powietrza 8 - zaciskowa
AC108T

Redukcja zawrou Fadroma
TRAD1

* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.

Redukcja zawrou Fadroma
BLAD1C

* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.

3,50 zł

3,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

12,20 zł

20,00 zł

Zawory i akcesoria

C
e

n
a  pro mocyj

n
a14,00  

zł
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Ciężarki  ołowiane nabijane  
Hofmann 610C ALU
H610C

Powlekany uniwersalny ciężarek ołowiany  
nabijany do aluminiowych felg. 
Pakowanie: 
5 - 40 g - 100 szt./opk. 
45 - 60 g - 50 szt./opk.

Ciężarki ołowiane nabijane  
Hofmann 101 STD
H101

Niepowlekany uniwersalny ciężarek ołowiany 
nabijany do stalowych felg. 
Pakowanie: 
5 - 40 g - 100 szt./opk. 
45 - 60 g - 50 szt./opk.

Ciężarki cynkowe nabijane  
Perfect Equipment  STD
H84U

Niepowlekany uniwersalny ciężarek cynkowy 
nabijany do stalowych felg. 
Pakowanie: 
5 - 40 g - 100 szt./opk. 
45 - 60 g - 50 szt./opk.

Ciężarki ołowiane nabijane  
Hofmann 610 ALU
H610

Niepowlekany uniwersalny ciężarek ołowiany 
nabijany do aluminiowych felg. 
Pakowanie: 
5 - 40 g - 100 szt./opk. 
45 - 60 g - 50 szt./opk.

00,00 zł

00,00 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

H101-05 18,59 zł H101-35 68,40 zł

H101-10 26,81 zł H101-40 74,38 zł

H101-15 35,02 zł H101-45 42,76 zł

H101-20 43,61 zł H101-50 48,02 zł

H101-25 53,02 zł H101-55 52,09 zł

H101-30 60,71 zł H101-60 56,57 zł

H610-05 27,55 zł H610-35 79,53 zł
H610-10 35,02 zł H610-40 91,18 zł
H610-15 41,82 zł H610-45 49,24 zł
H610-20 53,92 zł H610-50 54,14 zł
H610-25 60,71 zł H610-55 59,03 zł
H610-30 70,95 zł H610-60 64,13 zł

H610C-05 51,30 zł H610C-35 105,00 zł
H610C-10 59,00 zł H610C-40 116,42 zł
H610C-15 64,97 zł H610C-45 64,70 zł
H610C-20 78,63 zł H610C-50 70,01 zł
H610C-25 87,89 zł H610C-55 74,08 zł
H610C-30 96,85 zł

H84U-005 35,53 zł H84U-030 83,70 zł
H84U-010 38,50 zł H84U-035 49,79 zł
H84U-015 47,19 zł H84U-040 56,32 zł
H84U-020 57,13 zł H84U-045 63,02 zł
H84U-025 69,17 zł H84U-050 68,75 zł

NE
GOCJUJ CENY
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Podane ceny są cenami netto.

Ciężarki ołowiane klejone  
Hofmann 303
H303-2

Ciężarek ołowiany klejony 60 gram wykonany  
w wersji 4 x 5 g i 4 x 10 g. Ciężarek posiada 
perforowaną taśmę, która umożliwia rozdzielanie 
ciężarka bez użycia dodatkowych narzędzi. 
* wysokość: 5 mm, 
* szerokość: 15 mm, 
* waga: 60 g, 
* opakowanie: 50 szt.

Ciężarki cynkowe nabijane  
Perfect Equipment  STD
H84B

Powlekany uniwersalny ciężarek cynkowy  
nabijany do stalowych felg. Kolor czarny. 
Pakowanie: 
5 - 30 g - 100 szt./opk. 
35 - 50 g - 50 szt./opk.

Ciężarki ołowiane klejone  
Hofmann 330
H330-2

Ciężarek ołowiany klejony 60 gram wykonany  
w wersji 4 x 5 g i 4 x 10 g. Ciężarek posiada 
perforowaną taśmę, która umożliwia rozdzielanie 
ciężarka bez użycia dodatkowych narzędzi. 
* wysokość: 3,8 mm, 
* szerokość: 19 mm. 
* waga: 60 g, 
* opakowanie: 50 szt.

Ciężarki cynkowe nabijane  
Perfect Equipment  ALU
H663

Powlekany uniwersalny ciężarek cynkowy  
nabijany do aluminiowych felg. Kolor srebrny. 
Pakowanie: 
5 - 30 g - 100 szt./opk. 
35 - 50 g - 50 szt./opk.

Ciężarki i proszki do wyważania kół

H84B-005 35,53 zł H84B-030 83,70 zł
H84B-010 38,50 zł H84B-035 49,79 zł
H84B-015 47,19 zł H84B-040 56,32 zł
H84B-020 57,13 zł H84B-045 63,02 zł
H84B-025 69,17 zł H84B-050 68,75 zł

H663-005 42,93 zł H663-030 101,30 zł
H663-010 46,60 zł H663-035 60,26 zł
H663-015 57,08 zł H663-040 68,15 zł
H663-020 69,17 zł H663-045 76,25 zł
H663-025 83,70 zł H663-050 83,05 zł

72,07 zł

65,00 zł

NE
GOCJUJ CENY
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Ciężarki cynkowe klejone  
Hofmann 356 - Rolka
H356, H356B

Rolka ciężarków  
cynkowych w ilości  
1000 segmentów każdy  
po 5 gram. Ciężarek  
pokryty jest lakierem  
PREMIUM stosowanym  
na pierwszy montaż do  
fabryk. Umożliwia łatwiejszą  
separację dzięki specjalnej  
taśmie przygotowanej dla  
SPEEDCUT. W rolce zastosowano  
specjalny system „Anti-roll-back”  
zapobiegający cofaniu się taśmy  
z ciężarkami do pudełka. 

* wysokość: 4,6 mm, 
* szerokość: 19 mm, 
* waga rolki: 5 kg, 
*  opakowanie: 1 rolka / karton. 206,00 zł

Ciężarki stalowe klejone  
Hofmann 355 - Rolka
H355

Rolka ciężarków  
stalowych w ilości  
1000 segmentów każdy  
po 5 gram. Ciężarek jest  
pokryty ocynkiem  
PREMIUM stosowanym  
na pierwszy montaż  
do fabryk. W rolce  
zastosowano specjalny  
system „Anti-roll-back”  
zapobiegający cofaniu się  
taśmy z ciężarkami  
do pudełka. 

* wysokość: 3,8 mm, 
* szerokość: 19 mm, 
* waga rolki: 5 kg, 
* opakowanie: 1 rolka / karton.

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki cynkowe klejone  
Hofmann 357 - Rolka
H357, H357B

Nowo zaprojektowany ciężarek cynkowy  
w kształcie 3D, w ilości 1000 segmentów każdy 
po 5 gram. Kształt jest zaprojektowany tak aby 
idealnie pasował do felgi. Pokryty jest też lakie-
rem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż 
do fabryk. Umożliwia łatwiejszą separację dzięki 
specjalnej taśmie przygotowanej dla SPEEDCUT. 
W rolce zastosowano specjalny system  
„Anti-roll-back” zapobiegający cofaniu się  
taśmy z ciężarkami do pudełka. 

* wysokość: 3,8 mm, 
* szerokość: 19 mm, 
* waga rolki: 5 kg, 
*  opakowanie:  

1 rolka / karton.

125,00 zł

Ciężarki cynkowe klejone  
Hofmann 369
H369

Super cienki cynkowy ciężarek klejony  30 gram, 
wykonany z segmentów 4 x 5 i 4 x 2,5 g. Przezna-
czony jest do pojazdów gdzie odległość między 
płaszczyzną felgi i zacisku hamulcowego jest 
bardzo mała. 

* wysokość: 2,8 mm, 
* szerokość: 19 mm, 
* długość: 115 mm, 
* waga: 30 g, 
* opakowanie: 100 szt.

249,00 zł

H357B - 254,00 zł

H357 - 230,00 zł
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Podane ceny są cenami netto.

Ciężarki i proszki do wyważania kół

* wysokość: 3,8 mm, 
* szerokość: 19 mm, 
* waga: 60 g, 
* opakowanie: 6 szt., 
*  dostępne kolory:  

antracyt, czarny, niebieski,  
chrom, zielony,  
pomarańczowy,  
czerwony, srebrny,  
biały, żółty.

H380-BOXMIX 800,00 zł H380-BLUE 37,80 zł
H380-YELLOW 37,62 zł H380-CHROME 37,80 zł
H380-ANTHRACITE 37,80 zł H380-SILVER 25,30 zł
H380-ORANGE 37,80 zł H380-GREEN 37,80 zł
H380-RED 37,80 zł H380-BLACK 27,80 zł
H380-WHITE 37,80 zł

97,10 zł

Ciężarki cynkowe klejone Hofmann 380
H380

Ciężarek cynkowy klejony 60 gram, wykonany z segmentów 12 x 5 g. Dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy SPEEDLINER 
usunięcie ciężarka z felgi jest niezwykle łatwe i nie wymaga użycia narzędzi. Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM  
stosowanym na pierwszy montaż do fabryk a dzięki bogatej gamie kolorów, doskonale nadaje się dla entuzjastów  
motorsportu i motoryzacji. 

NE
GOCJUJ CENY

Ciężarki stalowe klejone Perfect Equipment 97FL
HKK97FL

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą 
chroniącą przed korozją.  Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną  
ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

NE
GOCJUJ CENY
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Ciężarki  
stalowe klejone  
ECO 4206
HK4206FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany  
w wersji 12 x 5 g pokryty farbą chroniącą przed 
korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szero-
ką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

Ciężarki stalowe klejone  
ECO 4207 - Rolka
HK4207FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany  
w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą  
chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka  
wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną  
ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki stalowe klejone  
Perfect Equipment 97 Black
HKK97B

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany  
w wersji 12 x 5 g pokryty czarną farbą  
chroniącą przed korozją. Doskonale nadaje się 
do czarnych felg.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

Ciężarki stalowe klejone  
ECO 4205
HK4205FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany  
w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą  
chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka  
wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną  
ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

96,15 zł

80,50 zł

106,80 zł

72,20 zł

NE
GOCJUJ CENY
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Ciężarki stalowe klejone  
ECO 4208 - Rolka
HK4208FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany  
w wersji 12 x 5 g pokryty farbą chroniącą przed 
korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szero-
ką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 3,8 mm,
* szerokość: 19 mm,
* waga: 60 g,
* opakowanie: 100 szt.

Ciężarki cynkowe szprychowe 
do felg motocyklowych  
Hofmann 713
H713

Ciężarek cynkowy szprychowy 5,5 i 6,2 mm  
dla felg ze szprychami ø 6,0 i 6,4 mm zgodnie  
z normą DIN 74 371. 

* dostępne gramatury: 10, 15, 20 g, 
* opakowanie: 25 szt.

Ciężarki ołowiane klejone  
do felg motocyklowych  
Hofmann 706
H706

Ciężarek ołowiany klejony 40 gram, wykonany  
z segmentów 8 x 5 g. Dzięki zastosowaniu specjalnej  
taśmy SPEEDLINER usunięcie ciężarka z felgi jest  
niezwykle łatwe i nie wymaga użycia narzędzi.  
Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM stosowanym  
na pierwszy montaż do fabryk i zaprojektowany  
jest dla małych powierzchni.

 
* wysokość: 4,8 mm, 
* szerokość: 10 mm, 
* waga: 40 g, 
* opakowanie: 50 szt.

Ciężarki i proszki do wyważania kół

102,00 zł
H713-010 - 91,00 zł
H713-015- 98,16 zł
H713-020 - 105,51 zł

H706U -  97,60 zł
H706CL -  153,25 zł
H706BL -  112,73 zł
H706OR - 153,25 zł
H706GR - 153,25 zł

NE
GOCJUJ CENY

NE
GOCJUJ CENY
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29,18 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki ołowiane  
do felg ciężarowych 
Hofmann 530
H530

Ciężarek ołowiany nabijany do wyważania  
bezdętkowych kół ciężarowych o średnicy  
od 22,5 do 26,5”.

 
*  zastosowanie fabryczne: MERCEDES-BENZ,  

SCANIA, VOLVO, EVOBUS, MAN,
* opakowanie: 10 szt.

Ciężarki ołowiane klejone  
do felg ciężarowych Hofmann 550
H550

Ciężarek ołowiany klejony 100 gram wykonany  
w wersji 5 x 20 g. Ciężarek posiada szeroką taśmę 
ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie. 

* wysokość:  7 mm, 
* szerokość: 15 mm, 
* długość: 105 mm. 
* waga: 100 g, 
* opakowanie: 10 szt.

Ciężarki ołowiane do felg  
ciężarowych Hofmann 529
H529

Ciężarek ołowiany nabijany do wyważania  
bezdętkowych kół ciężarowych o średnicy 22,5” 
lub większej. Dzięki małej odległości klipu od 
ciężarka doskonale nadaje się do stalowych felg 
z cienką krawendzią. Ciężarek wykończony jest 
lakierem proszkowym w kolorze srebrnym. 

* zastosowanie fabryczne: MERCEDES-BENZ, 
* opakowanie: 10 szt.

H529-050 23,09 zł H529-250 66,91 zł

H529-075 27,12 zł H529-300 81,53 zł

H529-100 31,31 zł H529-350 96,34 zł

H529-150 38,88 zł H529-400 110,96 zł

H529-200 45,21 zł

H530-050 21,04 zł H530-250 60,82 zł

H530-075 24,66 zł H530-300 74,22 zł

H530-100 28,44 zł H530-350 87,54 zł

H530-150 35,34 zł H530-400 100,93 zł

H530-200 41,10 zł

NE
GOCJUJ CENY
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Ciężarki ołowiane klejone  
do felg ciężarowych  
Hofmann 551
H551

Ciężarek ołowiany  klejony do wyważania  
ciężarowych kół aluminiowych. Ciężarek pokryty 
jest lakierem proszkowym PREMIUM w kolorze 
srebrnym i posiada szeroką taśmę ochronną 
ułatwiającą jej zdejmowanie.
 
*   zastosowanie fabryczne:  

MERCEDES-BENZ, VOLVO,  
EVOBUS, RENAULT,

* opakowanie: 10 szt.

Proszek do wyważania  
kół Magnum Plus
T-NUMAG

Kompozytowy granulat do wyważania kół.  
Jest łatwy w użyciu i kompatybilny z systemami 
monitorującymi ciśnienie opon. Zapewnia: 

* bardziej komfortową jazdę, 
* mniejsze zużycie paliwa, 
* niższe koszty eksploatacji.
* waga: 8 kg

310,00 zł

Nóż plastikowy do odklejania ciężarków klejonych
WT11

Szczypce do ciężarków HD Vulc
WT21

Szczypce do ciężarków Jonnesway
AN010030

Przyrząd do montażu  
ciężarków motocyklowych Hofmann 385/1
H385/1

Tarcza gumowa do usuwania taśmy  
po ciężarkach klejonych  z adapterem
JAZ-6614P (MRV64533-11)

16,35 zł

45,00 zł

62,52 zł

180,00 zł

45,00 zł

Ciężarki do wyważania kół i dodatki

H551-50 55,89 zł H551-175 101,75 zł

H551-75 63,22 zł H551-200 116,06 zł

H551-100 68,22 zł H551-225 134,47 zł

H551-125 81,86 zł H551-250 168,50 zł

H551-150 91,24 zł H551-300 190,20 zł
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Stojak do ciężarków klejonych w rolce Hofmann SPEEDCUT
H355-ST

Stojak dla rolek Hofmann Power Weight wraz ze skalą oraz innowacyjnym systemem tnącym. 

*  zaprojektowany specjalnie dla rolek Hofmann Power Weight,
*  praktyczny design i wzmocniona odporność na zużycie,
*  możliwy do zainstalowania zarówno na stojaku, jak również na wyważarce lub stole warsztatowym,
* łatwa i szybka wymiana rolek, 
* prosta wymiana noży,
*  zawiera skalę ułatwiającą  

prawidłową separację ciężarka.
*  przeznaczony do ciężarków z serii:  

H355, H356, H357

187,00 zł

Rolki 
do stojaka 
SPEEDCUT
H355, H356, H357
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Artykuły wulkanizacyjne

Podane ceny są cenami netto.

Ostrze  
do uchwytu  
Hofmann SPEEDCUT
H355-O

Stojak warsztatowy na ciężarki  
i akcesoria Hofmann SPEEDCUT
H355-SW

Stojak warsztatowy SPEEDCUT  
do swobodnego ustawienia. Zaprojektowany został  
przy współpracy z warsztatami.  
Przygotowany jest do pracy z dwoma rolkami  
(np. 1 x srebrna oraz 1 x czarna) oraz posiada specjalne 
otwory i uchwyty na narzędzia.  
Zdecydowanie ułatwia pracę  
dzięki pojemnikom na odpady.  
Zestaw zawiera:

 
* 1 x podstawa i śruby montażowe, 
* 1 x noga i śruby do uchwytu SPEEDCUT, 
* 5 x uchwyt na narzędzia, 
* 1 x pojemnik na zużyte ciężarki, 
* 1 x pojemnik na zużytą taśmę ochronną.

47,00 zł

807,00 zł
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Informacje o towarach i ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu prawa art. 66 §1 KC. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Kolory 
przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. * Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Woj.mazowieckie, lubelskie
Mariusz Talacha

tel. +48 509 580 806
mtalacha@anwa-tech.pl

Woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie
Paweł Patajewicz

tel. + 48 509 580 801
ppatajewicz@anwa-tech.pl

Woj. mazowieckie
Grzegorz Rosik

tel. +48 509 580 804
grosik@anwa-tech.pl

Woj. podlaskie
Robert Panasewicz
tel. +48 535 300 550

rpanasewicz@anwa-tech.pl

Woj. kujawsko-pomorskie
Grzegorz Godlewski
tel. +48 530 623 505

ggodlewski@anwa-tech.pl

Woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie
Jerzy Wiktorski

tel. +48 509 580 802
jwiktorski@anwa-tech.pl

Woj. łódzkie, wielkopolskie
Rafał Szwalski

tel. +48 533 301 039
rszwalski@anwa-tech.pl

Woj. śląskie, małopolskie
Jarosław Tatar

tel. +48 509 580 796 j
tatar@anwa-tech.pl

Woj. dolnośląskie, opolskie
Waldemar Paluszkiewicz

tel. +48 530 625 117
wpaluszkiewicz@anwa-tech.pl

Woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
Bogdan Radzioch

tel. +48 535 802 790
bradzioch@anwa-tech.pl

Woj. podkarpackie
Mariusz Gral

tel. +48 509 580 805
mgral@anwa-tech.pl

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:

www.anwa-tech.pl
www.facebook.com/anwatechmoto


