
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Λιπαίνει, καθαρίζει και περιποιείται
• Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές πορτών.
• Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση ό,τι έχει φρακάρει ή κολλήσει.
• Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη, όπως ποδιές και περιβλήματα.

Διαλύει τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση.
• Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, 

ντίζες, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
• Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
• Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, 

ακροδέκτες, συνδέσμους κ.λπ.
• Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε κλειδαριές και ασφάλειες.

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη.

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη βαφή και τα πλαστικά.

Πεδίa εφαρμογής
Διαλυτικό σκουριάς
Οι εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης εγγυώ-
νται τη γρήγορη εισχώρηση στην οξείδωση 
και τη διάβρωση.

Λιπαντικό 
Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες. Αντιμετω-
πίζει τους τριγμούς και τους θορύβους. Μει-
ώνει τις τριβές και τις φθορές.

Καθαριστικό 
Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους 
και τα υπολείμματα γράσου και λαδιών εξα-
σφαλίζεται μία καλή απόδοση καθαρισμού.

Αντιδιαβρωτική προστασία
Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε 
μέταλλα. Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστα-
σίας εμποδίζει την υγρασία ακόμα και στις 
παραμικρές ανωμαλίες της επιφάνειας και 
προστατεύει αποτελεσματικά από τις οξειδώ-
σεις και τη διάβρωση.

Σπρέι επαφής
Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες, καθώς και η 
εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτιώνουν την 
ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα 
ρεύματα διαρροής.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1)

0893 055 415  | 150 ml
0893 055 40  | 400 ml
0893 055 400  | 400 ml | COBRA
5893 055 400  | 400 ml | SPECIAL EDITION
0893 055 405  | 5L

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ HHS® 2000
Ημισυνθετικό λάδι με ιδιαίτερα 
υψηλή αντοχή στις πιέσεις. 
Λιπαντικό λάδι πολλαπλών χρήσεων 
χάρη στις ισορροπημένες και εναρ-
μονισμένες ιδιότητές του.

Kωδ. 0893 106 | 500 ml

HTS ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Ιδιαίτερα ανθεκτικό λιπαντικό με PTFE με δυνατότητα 
ερπυσμού και δράση μακράς διάρκειας.

0893 128 | 500 ml

Προϊόν που σέβεται το 
περιβάλλον.

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
Για την προστασία όλων των τύπων κλειδαριών. Η 
εξαιρετική διείσδυση εξασφαλίζει πολύ καλή εκτόπιση 
της υγρασίας. Εμποδίζει το πάγωμα τον χειμώνα καθώς 
δεν μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία. Περιέχει πρόσθετα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μόνιμη προστασία των 
μηχανισμών των κλειδαριών.

0893 052 | 50 ml

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 
Αποκαθιστά γρήγορα και αξιόπιστα 
τα προβλήματα ανάφλεξης λόγω 
υγρασίας σε οχήματα και άλλα συ-
στήματα ανάφλεξης χαμηλής τάσης. 
Εκτοπίζει την υγρασία.

0890 100 | 300 ml

START-RAPID ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΙΘΕΡΑΣ)
Υλικό υποβοήθησης της άμεσης εκκίνησης του κινητήρα για ψυχρές εκκι-
νήσεις που δεν καταπονούν την μπαταρία, με συνδυασμό ενεργών ουσιών 
αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Βοηθά στα προβλήματα εκκίνησης 
γρήγορα και αξιόπιστα, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός. Για 
όλους τους δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκι-
νητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα.

0890 11 | 300 ml

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Προστασία διαρκείας των πόλων 
της μπαταρίας από διάβρωση, οξέα 
μπαταρίας, με ανθεκτικότητα έναντι 
της θερμοκρασίας. 

0890 104 | 150 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SW
Αφαιρεί τα κατάλοιπα κολοφωνί-
ου. Καθαρίζει τα πολύ λερωμένα 
εξαρτήματα.

0893 65 | 200 ml

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ OL
Διαλυτικό οξειδώσεων
Καθαρίζει όλες τις επαφές. Αφαιρεί 
τα στρώματα οξειδίων και θειούχων 
αλάτων, τις ρητίνες, τα λάδια και 
τη βρομιά. Αποτρέπει τις “αναφλέ-
ξεις“, καθώς και τις ανεπίτρεπτα 
υψηλές αντιστάσεις.

0893 60 | 200 ml

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SL 
Αποτρέπει και απομακρύνει τις 
διακοπές σε πηνία και μετασχηματι-
στές. Εμποδίζει τα βραχυκυκλώματα 
υψηλής και χαμηλής τάσης. Δημι-
ουργεί ένα γυαλιστερό και εύκαμπτο 
φιλμ προστασίας. Διαφανές. 

0893 70 | 200 ml 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΑΦΩΝ OS
Μακρόχρονη αντιδιαβρωτική 
προστασία για νέες επαφές, δια-
κόπτες και ηλεκτρομηχανικά μέρη 
κινητήρων.

0893 61 | 200 ml 
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ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει με διάρκεια επιφάνειες πλαστικών, ελαστικών και μεταλλικών μερών 
στα εσωτερικά και στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων.

0893 221 50 | 150 ml 
0893 221 | 500 ml 
0893 221 05 | 5 l

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΤΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί 
και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, 
ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήμα-
τος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες.

0893 015 5 | 500 ml

ΣΠΡΕΪ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για αδιαβροχοποίηση υφασμάτινων επιφανειών από το νερό, το 
λάδι και τη βρομιά. 

0893 032 100 | 400 ml

ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
Απωθητικό βροχής υλικό σφράγισης υαλοπινάκων, για μεγαλύτερη οδική 
ασφάλεια χάρη στη βελτιωμένη ορατότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής των υαλοκαθαριστήρων.

0893 012 414 | 20 ml

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Περιποίηση και φροντίδα για τα λaστι-
χένια μέρη, χωρίς σιλικόνη. Προστατεύει 
αξιόπιστα από το πάγωμα τον χειμώνα.

0893 012 8 | 75 ml

ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Εμποδίζει το πάγωμα τον χειμώνα ή το κόλλημα λόγω 
γήρανσης και ζέστης στα λάστιχα στεγανοποίησης στις 
πόρτες, το καπό και το πορτ-μπαγκάζ. Φρεσκάρει τα 
χρώματα.

0890 110 | 300 ml
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αποτρέπει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την 
ικανότητα φιλτραρίσματος του καυσίμου πετρε-
λαίου κίνησης. 

5861 002 300 | 300 ml 
5861 002 001 | 1000 ml

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
θερμοκρασίες κάτω από –31°C.

ΑΝΤIΨYKTIΚΟ-ΑΝΤΙΘEΡΜΙΚΟ -15°C

Έτοιμο για χρήση ροζ αντιψυκτικό - αντιθερ-
μικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης με βάση 
τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμφωνα με τις 
τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου BS 6580/2010 
για χρήση όλο τον χρόνο. 

0892 370 151 | 1 l 
0892 370 156 | 4 l 
5966 143 183 | 20 l

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜIKO -15°C

Έτοιμο για χρήση πράσινο αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης με 
βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμφωνα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου BS 
6580/2010 για χρήση όλο τον χρόνο.

0892 360 151 | 1 l 
0892 360 156  | 4 l 
0892 360 153 | 20 l 
0892 360 155 | 220 l

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜIKO -25°C

Έτοιμο για χρήση πράσινο αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης 
με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμ-
φωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου 
BS 6580/2010 για χρήση όλο τον χρόνο.

0892 360 251 | 1 l 
0892 360 256 | 4 l 
5966 600 812 | 20 l 
0892 360 255 | 220 l

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 
EVOFLU RTU G-12+ (-27°C)
Κορυφαίας ποιότητας αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό υγρό LONGLIFE (μεγάλης 
διάρκειας ζωής) σύγχρονης τεχνολογίας 
ΟΑΤ (Organic Acid Technology) χωρίς νι-
τρώδη, αμίνες, πυριτικά και βορικά άλατα.

5861 027 001 | 1 l 
5861 027 005 | 5 l 
5861 027 020 | 20 l 
5861 027 208 | 220 l

EVOCOOL 30 G-12+ 
Κορυφαίας ποιότητας συμπυκνωμένο 
αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONG 
LIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής) με 
βάση την αιθυλενογλυκόλη που πρέπει 
να αραιώνεται με νερό πριν τη χρήση 
του. Το EVOCOOL 30 G-12+ περιέχει 
ειδικό πακέτο πρόσθετων (αναστο-
λείς διάβρωσης) με βάση τα άλατα 
οργανικού οξέος (OAT coolant) χωρίς 
νιτρώδη, αμίνες ,πυριτικά και βορικά 
άλατα. 

EVOCOOL 48 G-11 
Κορυφαίας ποιότητας συμπυκνωμένο 
αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONG 
LIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής), υβριδικής 
τεχνολογίας με βάση την αιθυλενογλυ-
κόλη που πρέπει να αραιώνεται με νερό 
πριν τη χρήση του. Το EVOCOOL 48 
G-11 περιέχει ειδικό πακέτο πρόσθετων 
(αναστολείς διάβρωσης) με βάση τα 
άλατα οργανικού οξέος και πυριτικά 
άλατα (Hybrid Technology Coolant). 
Δεν περιέχει νιτρώδη άλατα, αμίνες και 
φωσφορικά άλατα.

5861 112 001 | 1 l 
5861 112 005 | 5 l 
5861 112 020 | 20 l 
5861 112 208 | 220 l

5861 111 001 | 1 l 
5861 111 005 | 5 l 
5861 111 020 | 20 l 
5861 111 208 | 220 l
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ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ FLATBLADE MULTI PLUS+
Ταιριάζουν στο 99,9% των μοντέλων αυτοκινήτων. 
Αεροδυναμική αεροτομή για άκρως βελτιωμένη αποδο-
τικότητα σε ταχύτητες άνω των 160 km/h και μειωμένο 
θόρυβο. Με καμπύλο σχήμα για άψογη προσαρμογή στο 
παρμπρίζ όλων των οχημάτων. Με ποσπώμενο προστατευ-
τικό κάλυμμα ώστε να μην επηρεάζεται το 100% φυσικό 
λάστιχο και ο γραφίτης του υαλοκαθαριστήρα.

0848 040 ... 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΤΖΑΜΙ
Ταιριάζουν στο 99,9% των μοντέλων  
αυτοκινήτων. 
Αεροδυναμικός σχεδιασμός για άκρως βελτιωμένη 
αποδοτικότητα σε ταχύτητες άνω των 160 km/h και 
μειωμένο θόρυβο. Με αποσπώμενο προστατευτικό 
κάλυμμα ώστε να μην επηρεάζεται το 100% φυσικό 
λάστιχο και ο γραφίτης του υαλοκαθαριστήρα.

0848 094 ... 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ TRUCK ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
Στιβαρό και ανθεκτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρων  
για φορτηγά/λεωφορεία. Παρέχει ομαλή σάρωση,  
με αποτέλεσμα που διαρκεί υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.

0848 28 ...

Παντός καιρού

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ  
BASIC ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων τύπου Aero για 
υψηλή απόδοση. Το μοντέλο έχει αναβαθμιστεί 
με λάστιχο ποιότητας AAA και ελατήριο από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Οι 7 προσαρμογείς γενικής 
χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
είναι κατάλληλοι για το 99% των οχημάτων.

0840 370 ...

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ FLATBLADE MULTI
Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογέων πολλαπλής 
χρήσης. Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα 
βλέμματα με πολυπροσαρμογέα 98% κάλυψη εφαρμογής 
στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων. Υψηλή 
απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ για μείωση των τριβών 
και ανθεκτικότητα. Τεχνολογία Curvature Bending και 
συμμετρική σχεδίαση σπόιλερ για βέλτιστη επαφή με το 
παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες.

0848 020 ...

Περιέχει 
12 

αντάπτορες

Περιέχει 
7 

αντάπτορες

Περιέχει 
10 

αντάπτορες
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ΣΠΡΕΪ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΑΓΟΥ
Στιβαρό και ανθεκτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρων για φορτηγά/λεωφο-
ρεία. Παρέχει ομαλή σάρωση με αποτέλεσμα που διαρκεί υπό όλες τις 
καιρικές συνθήκες.

0892 331 201 | 500 ml

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Για την εύκολη αφαίρεση του πάγου. 
• Λαβή από μαλακό, αντιολισθητικό πλαστικό. 
• Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, κίτρινο).

0824 601 000 | Τεμ./Συσκ.: 10/1

ΒLΙΤΖ XEIΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΠΑΡΜΠΡΙΖ -17°C
Έτοιμο προς χρήση, ιδανικό για τους χειμερι-
νούς μήνες και για θερμοκρασίες έως και -17οC. 
Με νανοσωματίδια για προστασία από ρύπους 
και δημιουργία υδροαπωθητικής ιδιότητας.

0892 332 876 | 3 l

Nano Effect. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
Καθαριστικό παρμπρίζ ταχείας 
δράσης σε συσκευασία προβολής.

0892 333 | 32 ml

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Απιονισμένο - αποσταγμένο 
νερό, απαλλαγμένο από ιόντα 
αλάτων και ιχνοστοιχείων.

0890 381 006 | 4 l 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ  
ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -17°C
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρι-
σμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία 
του μηχανισμού πλύσης.

0892 332 870 | 250 ml 
0892 332 873 | 1 l  
0892 332 877 | 20 l 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ  
ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -25°C
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα κα-
θαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτι-
κή προστασία του μηχανισμού πλύσης.

0892 332 846 | 250 ml 
0892 332 840 | 1000 ml  
0892 332 403 | 4 l 
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BOOSTERS
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή τύπου  Li-Ion Booster Light
Ονομαστική τάση  12 V/DC
Ονομαστικό ρεύμα  300 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος  1000 A
Χωρητικότητα μπαταρίας  2150 mAh
Διατομή κλώνων  8,34 mm2

Κατάλληλο για κυβισμό μέχρι  1,6 l
Μήκος καλωδίου  290 mm
Βάρος  0,7 kg
Διαστάσεις (Υ x Π x B)  43 x 183 x 85 mm

Ονομαστικό ρεύμα  900 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος 2200 A
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα 
μπαταρίας 23 Ah

Καταλληλότητα για μέγιστο κυβισμό 3000 cm³

Ονομαστικό ρεύμα 1800 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος 4400 A
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα 
μπαταρίας 46 Ah

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12V 
LI-ION BOOSTER LIGHT
Συμπαγής, πρακτική συσκευή βοηθητικής εκκίνησης. 
Υπό κανονικές εξωτερικές συνθήκες, μπορεί να τρο-
φοδοτήσει όλα τα οχήματα με μικρό κινητήρα και 
ηλεκτρικό δίκτυο 12V. 

0772 040 000

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, 12 V
Συσκευή βοηθητικής εκκίνησης για επαγγελ-
ματική χρήση. Για τη βοηθητική εκκίνηση οχη-
μάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12V.

0772 955 617

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, 12/24 V
Συσκευή βοηθητικής εκκίνησης για επαγγελ-
ματική χρήση. Για τη βοηθητική εκκίνηση οχη-
μάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12V και 24V.

0772 955 616

Κωδ. αρ. 0510 955 900 0510 955 901 0510 955 902
Τάση εξόδου 6/12V 12/24V 12/24V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 6 Α 15 / 10 Α 30 / 15 Α
Τύποι μπαταρίας μπαταρίες τύπου WET, AGM, 

λιθίου
μπαταρίες τύπου WET, AGM, 
λιθίου, Start/Stop

μπαταρίες τύπου WET, AGM, 
λιθίου, Start/Stop

Άλλες λειτουργίες Μ/Δ τροφοδοσία ισχύος (έκθεση), 
αποθείωση

τροφοδοσία ισχύος (έκθεση), 
αποθείωση

Υλικό περιβλήματος ABS ABS ABS
Βάρος 1,3 kg 1,7 kg 2,5 kg
Διαστάσεις (Υ x Π x B) 206 x 151 x 69 mm 206 x 151 x 69 mm 258 x 181 x 77 mm
Βαθμός προστασίας IP IP20 IP20 IP20

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογία Schumacher. Ταχύτερη, ευφυέστερη, ασφαλέστερη και φιλική προς το περιβάλλον. 
Φόρτιση πολλαπλών σταδίων, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή.
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΔΥΣΗ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ THINSULATE 
Ζεστός πλεκτός σκούφος με εσωτερική φόδρα  
Thinsulate. Άριστη προστασία και άνεση χρήσης.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυακρυλικό. 
Φόδρα: 100% πολυεστέρας. 
Επένδυση: 65% πολυπροπυλένιο, 35% πολυε-
στέρας. 
 Άριστη διατήρηση της θερμότητας χάρη στην 
επένδυση Thinsulate (400 g/m2).

M036 010 999 | Ένα μέγεθος

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

Οι άνετες μακριές κάλτσες έχουν άψογη εφαρ-
μογή και προστατεύουν από τις φουσκάλες. 
Ολόκληρο το πέλμα διαθέτει εξαιρετικά μαλακή 
επένδυση.

Άριστη εφαρμογή, πέλμα με επένδυση. 
Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα.  
Εύκολο στη φροντίδα υλικό.

ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ

Κάλτσες εργασίας για κάθε εποχή, συνδυάζουν 
απορρόφηση, στήριξη και αερισμό.

36% πολυαμίδιο, 33% πολυεστέρας, 28% πολυ-
προπυλένιο, 3% ελαστάνη

 Ανατομικό εσωτερικό πέλμα THREE PROTECT που 
προστατεύει το πόδι σε 3 ζώνες πίεσης. Εργονο-
μικές ενισχύσεις που προστατεύουν το πέλμα του 
ποδιού. Το νήμα Be-Air εγγυάται εξαιρετική μετα-
φορά της υγρασίας. Το νήμα Be-Protected μειώνει 
τα σημεία πίεσης και τριβής στο εσωτερικό πέλμα.

39-42 M051 060 006
43-46 M051 060 007

39-41 M451 065 001
42-44 M451 065 002
45-47 M451 065 003

2.2.4.2.X.

EN 420 
EN 388:2016

ΚΑΤ. ΙΙ

X.2.X.

ΕΝ 511

8 0899 404 028
9 0899 404 029
10 0899 404 030
11 0899 404 031

TIGERFLEX THERMO ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πλεκτά γάντια με διπλή επίστρωση και εξαιρετική προστασία από το κρύο. 
Πολύ άνετα στη χρήση χάρη στο ακρυλικό-πολυεστερικό νήμα. Γάντια με 
επίστρωση από αφρώδες λάτεξ και ανάγλυφο λάτεξ „Tiger“ στην παλάμη.

TIGERFLEX COOL HI-LITE ΓΑΝΤΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για ψυχρές συνθήκες περιβάλλοντος. Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα 
εσωτερικής επένδυσης από πολυεστέρα/ακρυλικό χωρίς ραφές (13 gauge). 
Παλάμη επιστρωμένη με αφρό νιτριλίου και πρόσθετο νιτρίλιο “Tiger” Grip.

4.1.3.1.X

EN 420 
EN 388:2016

ΚΑΤ. ΙΙ

7 0899 403 077*
8 0899 403 078
9 0899 403 079
10 0899 403 080
11 0899 403 081
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BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ 
Το ελαστικό, λειτουργικό μακρύ κολάν με 
δυναμική σχεδίαση επιτρέπει την ιδανική 
ρύθμιση του κλίματος και εξασφαλίζει ευχάριστη 
και άνετη χρήση.

S-M M452 050 001
L-XL M452 050 003
XXL M452 050 004
3XL M452 050 005

S-M M452 051 001
L-XL M452 051 003
XXL M452 051 004
3XL M452 051 005

S-M M452 049 001
L-XL M452 049 003
XXL M452 049 004
3XL M452 049 005

M452 050 ...* | ΜΑΥΡΟ 

M452 051...* | ΜΑΥΡΟ 

M452 049 ...* | ΜΑΥΡΟ 

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ 
ME ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
Λειτουργικό εσώρουχο που εντυπωσιάζει με τη 
δυναμική του σχεδίαση και την πρωτοποριακή του 
τεχνολογία.

BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ  
ΜΠΛΟΥΖΑ ME ΚΟΝΤΟ 
ΜΑΝΙΚΙ
Λειτουργικό μπλουζάκι με κοντό μανίκι 
που επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση 
της υγρασίας από το ύφασμα. Ιδανικό για 
καθημερινή χρήση στην εργασία και τις 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
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ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ
35% πολυαμίδιο, 55% πολυεστέρας,  
10% ελαστάνη - περίπου 140 g/m2

 Τεχνολογία χωρίς ραφές για μεγαλύτερη άνεση.
 Αντιβακτηριακή επεξεργασία για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών.
 Στενή εφαρμογή, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
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