ZIMNÁ
SEZÓNA

Akciová ponuka platná
od 1.9.2022 do 28.2.2023

Zimná sezóna

Gummifit

Prostriedok
na ošetrovanie gumy

• Spoľahlivo udržuje a chráni pred
    primŕzaním všetky gumené tesnenia   
    na vozidlách, napr. na bočných
    dverách, batožinových priestoroch
    či na kapote.
• Biologicky odbúrateľný.

• Gumené časti zostanú pružné.
• Zabraňuje primrznutiu a zlepeniu
gumených tesnení dverí, kapoty
a batožinového priestoru v dôsledku staroby a pôsobenia tepla.
• “Osviežuje” farby gumených častí.
• Biologicky odbúrateľný.

Obsah: 100 g (75 ml)
Obj.č. 0893 012 8

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0890 110

Super rozmrazovač

Rozmrazovač skiel

• Na okamžité rozpúšťanie
zamrznutých skiel i zámkov.
• Žiadne namáhavé zoškrabovanie ľadu a námrazy z okien.
• Chráni pred opakovaným
zamrznutím.

• Rýchlo a jednoducho odstraňuje
ľad a námrazu.
• Chráni pred opakovaným
zamrznutím.
• Dobrá znášanlivosť s materiálmi,
nepoškodzuje lak, gumu ani plasty.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0892 331 201

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0892 332 988

Sprej na mazanie
cylindrických zámkov
• Na ošetrovanie zámkov všetkých
typov.
• Vynikajúca vzlínavosť zabezpečuje
veľmi dobré vytláčanie vlhkosti.
• Obsahuje aditíva proti korózii.

Príslušenstvo pre 200 l plastový sud
s nemrznúcou zmesou NANO-TECH:
Obsah: 50 ml
Obj.č. 0893 052

Ručné pákové
sudové čerpadlo
Obj.č. 0891 621

Adaptér na plastový sud 200 l
Obj.č. 0891 621 0
Adaptér na plastový sud 60 l
Obj.č. 0891 621 10
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Štart-rapid

Tuk na batériové póly

Rýchla a spoľahlivá pomoc pri problémoch
so štartovaním, zvlášť v chladnom a vlhkom
počasí. Vhodný pre naftové a benzínové
motory s katalyzátorom i bez.

• Červená, priľnavá a vode odolná pasta.
• Trvalo chráni póly batérií a zdierky
pred oxidáciou.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0890 11

Obsah: 100 ml
Obj.č. 0890 104 1
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ADITÍVA
Vyberáme z nášho
širokého sortimentu
inovovaných aditív
pre zážihové (benzínové) i vznetové
(naftové) motory:

VITAMÍNY
PRE VAŠE
VOZIDLO

Pre vznetové
(dieselové) motory

Pre zážihové
(benzínové) motory

Prostriedok na čistenie filtra
častíc vznetových motorov

Prostriedok na čistenie vnútra
motorov

Prostriedok na čistenie
škrtiacich klapiek

Na odstraňovanie poklesu výkonu alebo
porúch motora v dôsledku znečistenia
filtra častíc. Vyčistením sa úplne obnoví
absorpčná kapacita filtra.
Rozmery: 147 x 265 x 247 mm.

Na čistenie všetkých zážihových a vznetových motorov. Optimalizuje zloženie výfukových plynov. Ohľaduplné a rýchle čistenie.

Špeciálny, vysokoúčinný systémový čistiaci
prostriedok pre dvoj a štvortaktné motory.
Vhodný pre katalyzátory.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 5861 014 500

Obsah: 400
Obj.č. 5861 310 400

Obsah: 500 ml
Obj.č. 5861 113 500

Prostriedok na utesňovanie
chladičov

Prostriedok na čistenie vstrekovania vznetových motorov

Prostriedok na čistenie
chladičov

Trvalo utesňuje vlasové trhliny a miesta
únikov. Zabraňuje stratám chladiacej vody.
Utesňuje vlasové trhliny v chladiči, bloku
motora alebo hlave valcov.

Uvoľňuje a odstraňuje usadeniny, najmä
v mikrooblastiach vstrekovacieho čerpadla
a vstrekovacej dýzy. Neutralizuje a viaže
kyslú skondenzovanú vodu

Odstraňuje usadeniny v chladiacom okruhu
a čistí chladiacu sústavu pri znečistení.
Možno tak napríklad odstrániť zvyšky oleja,
ktoré do sústavy vnikli pri poškodení hlavy
valcov.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 5861 501 300

Obsah: 300 ml
Obj.č. 5861 011 300

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 5861 510 001
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Zimné rukavice COMFORT

Rukavice Flex Comfort Cool

CE (kat. II) / EN 420 + EN 388 (v.p.: 3.1.3.2.) + EN 511 (v.p.:
0.2.X.). Dvojvrstvová úpletová rukavica s dokonalou ochranou
pred chladom. Príjemný komfort nosenia vďaka vláknam
z akrylovej vlny. Priedušná horná časť rukavice. Vysokokvalitná
prírodná vrstva. Výborný suchý a mokrý úchop vďaka
profilovanému povrchu. Signalizačná farba: oranžová.

CE kategória 2. EN 388 (v.p.: 3.1.4.1.). Jesenná verzia pre
studenšie podmienky. Podkladová tkanina z pleteného nylonu.
Elastický úplet na zápästí. Vynikajúci úchop a citlivosť prstov.

Obj.č. 0899 450 108 (veľ. 8)
Obj.č. 0899 450 109 (veľ. 9)
Obj.č. 0899 450 110 (veľ. 10)

Obj.č. 0899 401 078 (veľ. 8)
Obj.č. 0899 401 079 (veľ. 9)
Obj.č. 0899 401 080 (veľ. 10)
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POMOCNÍCI
NA SNEH
A ĽAD

Teleskopická metla na sneh
Špeciálne pre nákladné vozidlá, autobusy, SUV...
Prestaviteľná dĺžka: 1 m až 1,4 m.
Obj.č. 0695 943 954

Hliníková lopata
Veľkosť: 9, Bez rúčky.

Rozmer: 380 mm
Obj.č. 0695 943 71

Rukoväť lopaty

Tester nemrznúcej zmesi
v chladiacom systéme
Vhodný na testovanie mrazuvzdornosti
zmesí vody s etándiolom (etylénglykolom).
Samo-činná korekcia teploty. Priame, jednoduché
odčítavanie bodu mrazu pri všetkých teplotách chladiaceho média.

Dĺžka: 1300 mm

Obj.č. 0715 735 000

Obj.č. 0853 600 1

Štartovacie káble 35 mm2

PRIPRAVIŤ SA!
POZOR! ŠTART!
6

S dvoma Startsafe boxami v pancierovo plastovom kryte.
Pre benzínové motory do 7000 cm3 a naftové motory do 4000
cm3. V pevnej textilnej taške odolnej voči roztrhnutiu. Max.
zaťažiteľnosť: 600 A. Dĺžka: 4,5 m. Hmotnosť: 4,7 kg.
Obj.č.
0772 035 521
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Čelové svietidlo LED
ERGOPOWER SENSOR		
		

Kompaktné svietidlo s funkciou
senzora.
Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné
zapínanie/vypínanie. 2 programy svietenia –
polovičný výkon, plný výkon.Sklopné telo svietidla
do 40°. Indikátor vybitia. Obsah balenia: kábel
USB-A/USB-micro

Čelové svietidlo LED SLA
Bodové svietenie s nataviteľným
rozptylom.
Dá sa použiť aj  ako prenosné svietidlo (možnosť
odopnutia z náhlavného pásu). 2 programy
svietenia – malý výkon, plný výkon. Integrovaný
klip – možnosť nasadenia na oblečenie a
opasky. Sklopné telo svietidla.

Technické parametre
• Svetelný tok min./max.: 100/200 lm
• Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h
• Doba nabíjania: 2,5 h
• Druh krytia IP: 65
• Špecifikácia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600
mAh, 2,22 Wh
• Nabíjanie: Micro USB
• Vstupné napätie: 5 V, 1 A

Technické parametre
• Svetelný tok min./max.: 20-200 lm
• Dosah svetla min./max.: 40/130 m
• Doba svietenia min./max.: 4,5/35 h
• Druh krytia IP: 54
• Hmotnosť svietidla: 70 g
• Označenie batérie: Mignon AA; LR6; AM3
• Počet batérií: 1ks

Obj.č. 0827 809 634

Obj.č. 0827 809 998

Akumulátorová
ručná LED lampa
ERGOPOWER-BLADE
Akumulátorové ručné
svietidlo WLH 1 PREMIUM
Najmodernejšia lítium-iónová technológia. Krátka
doba nabíjania, dlhá životnosť. 360° otočný
a sklopiteľný plastový hák. Silný magnet.
4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm.

Flexibilná lampa so štíhlou konštrukciou hlavy.
Bodové svietenie nad hlavou lampy – funkcia
vreckovej lampy. Možnosť otočenia hlavy o
120°. Režimy prepínania: bodové svetlo, hlavné
svetlo s nastavením svietivosti. Silný magnet
a závesný hák na spodnej strane.

Technické parametre
• Svetelný tok: 150 lm
• Doba svietenia: 3 h
• Doba nabíjania: 4 h
• Druh krytia IP: 20

Technické parametre
• Svetelný tok hlavné svetlo: 100 - 1 000 lm
• Svetelný tok hlavné svetlo: 150 lm
• Teplota farby svetla: 6 000 K
• Doba svietenia: 2 - 10 h
• Doba nabíjania: 4 h
• Druh krytia IP: 65

Obj.č. 0827 940 10

Obj.č. 0827 940 310

Nabíjateľné
ručné LED svietidlo
ERGOPOWER
COMPACT
Výkonná nárazuvzdorná LED ručná
lampa v kompaktnom prevedení.
Exkluzívny Würth dizajn. Dvojdielne telo
s pevným úchopom. Hlavné svetlo 5W
SMD LED, bodové svetlo 2W LED. Režim
prepínania - bodové svetlo, hlavné svetlo
- nízky výkon, hlavné svetlo - vysoký
výkon. Hlava svietidla s možnosťou
natáčania v rozsahu 160°. Dva silné
magnety na zadnej strane a jeden
na spodnej strane svietidla. Dobíjanie
cez USB. Napájací zdroj a kábel USB
je súčasťou balenia. S remienkom na
zápästie.
Technické parametre
• Svetelný tok hlavné svetlo: 450 lm
• Svetelný tok bodové svetlo: 150 lm
• Teplota farby svetla: 6 000 K
• Doba svietenia hlavné svetlo: 2,5 h
• Doba svietenia hlavné svetlo: 5 h
• Doba nabíjania: 4 h
• Odolnosť voči nárazom: IK08
• Druh krytia IP: 65
• Kapacita akumulátora/batérie:
2100 mAh
• Typ nabíjacej batérie: Li-Ion
Obj.č.
0827 940 240
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Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk
Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
09/2022℅akcia092
Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru.
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

