AUTOELEKTRIKA
Akciová ponuka platná
od 1.11.2022 do 28.2.2023

Spreje na kontakty

Kontakt OL

Kontakt OS

Sprejový odstraňovač oxidácie.
Čistí všetky typy kontaktov. Odstraňuje
oxidačné nánosy a nánosy sulfidov, živice,
oleja a nečistôt. Odstraňuje neprípustné
vysokonapäťové odpory.

Ochranný prostriedok proti korózii nových
kontaktov, vypínačov a častí elektromechanických hnacích sústav.
Dlhodobá antikorózna ochrana.

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0893 60

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0893 61

Kontakt SW

Kontakt SL

Čistí silne znečistené elektrické prístrje,
dosky plošných spojov, elektronické
konštrukčné elementy, relé a zástrčkové
vedenia. Odstraňuje zvyšky kolofónie.
Čistí silno znečistené komponenty.

Izoluje drôtové a zástrčkové spojenia.
Chráni pred skratmi v obvodoch vysokého i
nízkeho napätia. Tesní pri vnikajúcej vlhkosti.

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0893 65

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0893 70

Sprej na kontakty

Ochrana
batériových pólov

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy
so zapaľovaním. Používa sa ako preventívne
opatrenie na zabránenie problémom
pri zapaľovaní spôsobených vlhkosťou vo
vozidlách a iných nízkonapäťových
zapaľovacích systémoch.
Obsah: 300 ml
Obj.č. 0890 100

Vytvorený modrý, trvanlivý a teplotne 		
odolný film chráni póly batérií, prístrojové
zdierky a konektory pred koróziou, poveternostnými vplyvmi a batériovými
kyselinami. Zabraňuje prechodovému odporu a poklesom napätia, a tým predlžuje
životnosť akumulátora.
Obsah: 150 ml
Obj.č. 0890 104
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Sprej so stlačeným vzduchom

Silikónová vazelína

Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest. Vždy
pohotovo pripravený na použitie, nezávislý od kompresora,
napájania a rozvodu stlačeného vzduchu. Dlhá rozprašovacia
trubička umožňuje presnú aplikáciu. Vysoký tlak a hustota.

 hodná na mazanie otočných kĺbov, posuvných koľajníc, pántov
V
dverí, ako aj na mazanie vypínačov, elektrických spojov a iných
citlivých miest. Extrémne mazacie vlastnosti a vodoodpudivý účinok.
Teplotná odolnosť: od -40°C do +300°C.
Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 223

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0893 620 200

Kvapalný bután

Zmrazovací sprej

Vysoko kvalitný butánový plyn na dopĺňanie spájkovacích jednotiek, zapaľovačov a pod. Na plnenie plynovej spájkovačky WGLG
100 nezávislej od siete, ako aj všetky ďalšie aplikácie, ktoré možno
napĺňať univerzálnym plynom (zapaľovače atď.)

Na univerzálne použitie pri opravách a montážach a na riešenie
problémov. Nehorľavý! Na obvodoch nízkeho napätia podľa
normy VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)),
môže sa používať aj pod napätím.

Bal./ks 6/24
Obsah: 100 ml
Obj.č. 0893 250 001

Obsah: 200 ml
Obj.č. 0890 001 200

Tuk na batériové póly
Červená, priľnavá a vode odolná pasta. Trvalo chráni póly
batérií a zdierky pred oxidáciou. Dôkladne mechanicky vyčistite
póly akumulátora a potom aplikujte a naneste tuk na póly akumulátorov.
Obsah: 100 ml
Obj.č. 0890 104 1
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Stykové spojky zatláčacie zmrštiteľné teplom

Styková spojka zatláčacia zmrštiteľná teplom
Polopriehľadná zmršťovacia hadička.Jednoduchá optická kontrola
spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka
teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre konektory
a izoláciu vedenia. Elektrická prierazná pevnosť: 30 kV/mm.

Prierez drôtu

Farba

Obj. č.

0,2-0,5 mm
4-6 mm2

priehľadná
žltá

0555 510 0
0555 510 4

2

Prstencový jazýček zatláčací zmrštiteľný
teplom
Polopriehľadná zmršťovacia hadička.Jednoduchá optická kontrola
spoja. O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka
teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre
konektory a izoláciu vedenia. Vyhovujúci požiadavkám RoHS.
Balenie: 50 ks. Elektrická prierazná pevnosť: 30 kV/mm.
Prierez drôtu min./max. 4-6 mm2
Farba: žltá
Obj.č. 0555 511 410

Puzdro krimpovacieho konektora
zmršťovaného teplom

Tepelne zmrštiteľná krimpovacia styková
spojka v tvare Y

Polopriehľadná zmršťovacia hadička.Jednoduchá optická kontrola
spoja.O 40% rýchlejšia reakcia pri zmrštení. Úspora času. Nízka
teplota zmrštenia +100°C. Nepatrné riziko poškodenia pre
konektory a izoláciu vedenia. Vyhovujúci požiadavkám RoHS.
Balenie: 50 ks. Elektrická prierazná pevnosť: 30 kV/mm.

Odbočné spoje z jedného na dve vedenia rovnakého prierezu
vedenia.Priehľadná zmršťovacia hadička. Jednoduchá optická
kontrola spoja. Štíhla konštrukcia. Menšia potreba miesta. Miera
zmrštenia 4 : 1. Široké spektrum aplikácie.

Prierez drôtu

Farba

Obj. č.

0,2-0,5 mm2
4-6 mm2
4-6 mm2

priehľadná
modrá
žltá

0555 512 100
0555 512 200
0555 512 400
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Prierez drôtu min./max. 1,5-2,5 mm2
Farba: modrá/žltá
Balenie: 25/50 ks
Obj.č. 0555 616 2

Spájkovacia spojka zmrštiteľná teplom
Styková spojka HIGH-END
Zmršťovacia hadička 3M s dvojitou stenou pre vyššiu mechanickú
zaťažiteľnosť a prieraznú pevnosť. Jednotlivé pramene nemôžu
preniknúť cez zmršťovaciu hadičku. Väčší vnútorný priemer
zmršťovacej hadičky. Balenie: 50/100 ks.
Prierez drôtu
0,35-0,75 mm2
0,5-1,5 mm2
1,5-2,5 mm2

Farba
biela
červená
modrá

Obj. č.
0555 810 0
0555 810 1
0555 810 2

Styková spojka zmrštiteľná teplom uznaná UL
Priehľadná zmršťovacia hadička.Jednoduchá optická kontrola spoja.
Teplota zmrštenia min. 200 °C. Oblasti využitia: Prachotesné spoje
odolné proti vlhkosti. Balenie: 25/100.

Obj. č.

Dĺžka

Ø zväzku

0555 923 1

42 mm

2,7 mm

0555 923 0
0555 923 2
0555 923 3

Zásuvkový kontakt, séria Solid
Deutsch DT

Kolíkový kontakt, séria Solid
Deutsch DT

Neizolované. . Rozmer kontaktu: 1,6 mm.
Materiál: meď. Povrch: poniklovaný

Neizolované. . Priemer kolíka:1,59 mm.
Materiál: meď. Povrch: poniklovaný

Prierez kábla min./max.: 1,3-2,1 mm2
Balenie: 100 ks
Obj.č. 0558 203 004

Prierez kábla min./max.: 1,3-2,1 mm2
Balenie: 100 ks
Obj.č. 0558 203 104

26 mm

1,7 mm

42 mm

4,5 mm

42 mm

6 mm

Farba
biela

červená
modrá
žltá

Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5
Tesnenia pre jednovodičové vedenia.

Prierez kábla min./max.: 0,75-1,5 mm2
Balenie: 50/100 ks
Obj.č. 0558 995 81
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Spajkovacie náradie

Spájkovacia
pištoľ Turbojet

Samozažíhacia
plynová spájkovačka WGLG 100

Piezoelektrické zapaľovanie plameňa.
Nastaviteľný prívod plynu. Aretácia ovládacích tlačidiel pre režim trvalej prevádzky.
Teplota plameňa: 500 - 1950°C. Sada
obsahuje: cyklónový horák (mäkké a tvrdé
spájkovanie), 2 plynové fľaše, stojan, systémový kufrík ORSY a návod na obsluhu.

Praktická a multifunkčná - funguje ako spájkovačka i ako horúcovzdušná pištoľ. Na spracovanie voskov, spájkovanie,
zmršťovanie, zváranie, pocínovanie, atď.
Obj.č. 0984 990 100
Technické parametre:
Výkon: 30 -100 W • Teplota so spájkovacou špičkou/rezacím nožom/horúcovzdušnou
dýzou: 250 ~ 500°C • Teplota bez násady (horák): 1300°C • Kapacita objemu butánu:
20 ml • Čas použiteľnosti (pri strednom nastavení): cca. 120 min

Obj.č. 5964 098 490
Označenie

Obj.č.

Počet

Rukoväť Turbojet

0707 984 201

1

Náhradná patróna pre spájkovaciu
0984 900 12
pištoľ Turbojet
Cyklónový horák pre spájkovaciu pištoľ
0984 900 4
Turbojet
Systémový kufrík 8.4.2

5581 011 000

2
1
1

*Jednotlivé súčasti možno kúpiť aj samostatne

Sada nástrojov svoriek pre zasúvateľné
kontakty, 19-dielna
Na uvoľnenie svoriek z automobilových zástrčiek a konektorov,
káblových zástrčkových a zásuvkových spojov, aj keď sú ťažko
prístupné. Profesionálna a bezpečná práca. Šikovný
a ergonomický dizajn modrých eloxovaných hliníkových rukovätí.
Ľahko ovládateľné nástroje. Vhodné pre: Audi, BMW, Ford,
Mercedes, Opel/Vauxhall, Renault, Seat, VW

Obj.č.
5997 545 834
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Spájkovacia špička,
kužeľovitého tvaru, 1,6 mm
Obj.č. 0984 990 110

Uvoľňovací nástroj
Na spojovacie prvky a puzdrá so zaisťovacím
jazýčkom. Originálne nástroje na demontáž
Zebra sú vyvinuté v úzkej spolupráci s
výrobcami konektorov a vyrábajú sa v
najvyššej možnej kvalite.

Uvoľňovací nástroj pre MicroTimer II a III 1,6 mm
Pre konektory s dvomi symetricky
usporiadanými zaisťovacími jazýčkami
Kvalita OEM. Vyrobené v Nemecku.

Autokábel FLRY
DIN/ISO 6722. Vonkajšie opláštenie z PVC.
Menovité napätie: U∼ = 50 V, U– = 60 V.
Teplotná odolnosť: trieda A, – 40 °C do +
85 °C. Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

Pre MQS/mikročasovač I
a teleso ABS
Obj.č. 0713 558 201

Farba čierna,
prierez drôtu, 0.5 mm²
Obj.č. 0770 050

Pre pre ploché zásuvné kontakty
s jednou západkou 1,6 mm
Obj.č. 0713 558 240

Farba červená
prierez drôtu, 0.5 mm²
Obj.č. 0770 050 1

Obj.č. 0713 558 311

Fólia Packfix

Vodotesné teleso konektora

Na používanie vo vonkajšom prostredí - odolné voči UV žiareniu
a poveternostným vplyvom. S plastovým jazýčkovým uzáverom.
Tepelná odolnosť -40°C až +85°C. Farba čierna.

Oblasť použitia: Automobily, nákladné vozidlá, stavebné
a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.
Doklad o výkone (Pub). Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050
IP 67.

Rozmer
3,6 x 240 mm
3,6 X 280 mm
4,8 x 280 mm
4,8 x 360 mm
7,8 x 360 mm

Obj. č.
0502 131
0502 135 1
0502 151
0502 161
0502 181

ks
1000
1000
1000
1000
1000

Počet kontaktov Obj. č.
2 ks
3 ks

0555 102 2
0555 103 2

ks
100
100
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Elektrická
izolačná páska
Bezpečná izolácia a označovanie
pri elektroinštalačných prácach. Na
izolovanie, označovanie elektrických káblov,
zabezpečovanie káblových zväzkov atď.
Rozmer: 10 m x 15 mm
Obj.č. 0985 101

Systémový kufrík 4.4.2
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov,
strojov a náradia spolu so spotrebným
materiálom. Kompatibilita a flexibilita vďaka
rozmerom mriežky. S viacerými funkčnými
prvkami. Integrované elastomérové tesnenie
chráni obsah pred dažďom. Jednoduché
otváranie a zatváranie pomocou uzáverov
so zapustenými rukoväťami. Sekcia
na etiketu pre lepiace alebo vkladané
etiketyVeľmi pohodlné.
Obj.č.
5581 021 000
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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.
11/2022℅akcia123
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.

