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NYHETER!
MM6237001000
Digital trycktester upp till 70 bar! Med denna digitala enhet kan ni testa vilket tryck ni önskar 
upp till 70 bar. Allt från oljetryck, bensin motorer, diesel motorer, kompressorer,
cylinder läckage tester (tillsats behövs dock för detta se MM6237001002 nere i hörnet)

Ni kan som sagt testa vilket tryck ni vill så länge ni har adapter mellan er enhet samt mätaren. 
Vi har idag adaptrar till dom flesta bensin samt diesel motorerna!

Fördelarna är många med denna enhet, för att nämna några:
- Digital enhet som snabbt och exakt visar trycket!
- Ni kan spara upp till 12 värden i enheten innan ni kopplar den till er dator.
- Behöver bara denna enhet! Tidigare analoga enheter med diagram blad, 1st för bensin,
1st för diesel 10-40 bar & 1st för diesel 10-60 bar. (Dessa enheter finns självklart kvar!)
- Ni behöver ingen extra hårdvara utan kan använda er befintliga utrustning.
- Tydliga utskrifter där ni kan lägga in er företags logga samt vem som utfört testet, proffsigt!
- Enkel och användarvänlig enhet.
- Tysk kvailté på allt, kablar, enhet och framförallt sensorn! Det finns billigare enheter på
markanden men dom är inte tillverkade för att hålla utan endast för att vara billiga! Plus att du 
där även behöver köpa till hårdvara för att kunna skriva ut.

Det finns idag inget bättre alternativ än MOTOMETER! Ett seriöst företag som funnits i mer än 
100 år!

Teknisk data:

- Mätområde - 4 upp till 70 bar
- Nogranhet +/- 1 %
- Tryckbortfall +/- 20 mbar
- Anslutning USB 2.0
- Systemkrav: Windows 2000 / 
XP / Vista / Windows 7

Ingår i satsen:

- 1st handenhet med tillhörande gummiskydd.
- 3st förlängare, 70mm, 140 mm samt en vinklad 70°.
- 2st gummikoner, 30° samt 63°.
- 1st trycksensor.
- 1st tryckslang.
- 1st mjukvara för PC med manual.
- 1st USB kabel.
- 1st batteri 9V.

Allt en tålig väska med anpassat innerfoam.

MM6237001002
Tillsats för cylinderläckage test till enheten MM6237001000.

Ingår i satsen:

- 1st Y - koppling.
- 2st kopplingar för tryckluft.

- 1st tryckregulator.
- 1st spiral tryckluftsslang.

- 1st koppling med avstängnings vred.
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STE97215
Chassistetoskop skickar signaler till handenheten via 4st trådlösa hörselkroppar.
Ni kan söka efter bl.a. karroseriljud, lokalisering av missljud i lager under
testkörning. Klamporna kan fästas på fjädrar, stötdämpare, karosseri, bromsar, m.m.
Fungerar även på tyngre och längre fordon eftersom ni inte begränsas utav sladd 
mellan enhet och hörselkroppar.
PRIS: 3990:-

902010/902020/902025
Mutterdragare som är otroligt smidiga
och välbalanserade.
Kommer i tre olika modeller/fattningar och 
alla är av fantastisk kvalité!
PRIS:
902010 Mutterdragare 1/2” 1600Nm 2590:-
902020 Mutterdragare 3/4” 2600Nm 5690:-
902025 Mutterdragare 3/8”   680Nm 2590:-

902100
Tryckluftslang 3/8” med hög synlighet för 

att minimera risken för olyckor. Ersätt nu era 
luftslangar så att dom syns klart och tydligt!

Max tryck 20 Bar
Temp - 40° till + 65° C

10 meter
PRIS: 495:-

NYHETER!

PT1000
Damaskverktyg som tar damasker mellan
20 - 125mm.
Passar över 95% av dagens personbilar samt 
4WD. Tillverkat utav stål samt aluminium! 
Drivs med tryckluft 6 - 8 Bar vikt ca 3Kg.
PRIS: 2695:-

PT11-10
Damasker universal 10-pack stretch 
inklusive klammer & fett.
PRIS: 1950:-

PT22-10
Damasker universal 10-pack stretch 
4WD inklusive klammer & fett.
PRIS: 2450:-

PTRB002-2
Styrväxeldamasker universal 2-pack stretch 
inklusive klammer & monteringsstrumpa.
Passar ca 90% av dagens personbilar!
PRIS: 650:-

AT31012
12V RELÄTESTARE

Testar snabbt och exakt 3 kategorier av terminala elektromekaniska reläer 
som används på de flesta bilar idag.

Du växlar enkelt mellan 4 pins eller 5 pins reläer.
Du kan med detta verktyg avläsa och se om ett relä är skadat eller inte. 

Detta visas tydligt med antingen en röd eller grön lampa, där grön lampa 
indikerar ett fungerande relä.

• Kontaktresistans tröskel: 200 milliohm
• Använd endast Relä och inte Plint

PRIS: 395:-



NYHET!
SATS FÖR LÅSBARA HJULMUTTRAR ÄVEN VOLVOS 

MED RING!

AJ2415
Denna sats med demonterings verktyg för låsbara hjulbultar tex Volvos hjulbult med ring ett känt problem 

sedan lång tid tillbaka!

Tar även andra låsbara hjulbultar på marknaden Audi, VW, BMW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, mfl

En utförlig manual samt förteckning över de olika hjulbultarna medföljer så att ni vet vilket verktyg ni ska
använda på respektive bult.

Förbrukningshylsor:

AJ2415-3
(En sats med 3st hylsor för bla Volvo, enligt bild ovan mellan slagmejsel och dorn)

AJ2415-10
(En sats med 10st hylsor som ovan)

AJ2415-1
Tillsats verktyg för att ta nya låsbulten på Volvo 13- m.fl, se bild:
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NYHETER!

AT12015
En stor satsför priming samt luftning utav diesel system.
Ni kan enkelt se om det finns kvar några luftbubblor genom 
dom transparanta slangarna. Stor tidsbesparing med detta kit, 
passar: VW, Mercedes, Renault, Fiat, Opel, Rover, Ford, m.m
PRIS: 2495:-

AT33003
En komplett läckage sökare som är perfekt för AC läckage.
Den tar även missljud i t.ex. motorn eller andra delar på bilen 
genom att fungera som ett stetoskop. Den klarar även av att hitta 
luftläckage mellan dörr och bil, däckläckage, m.m.

Enheten levereras i en väska med mottagare, sändare,
2 olika sonder, hörlurar samt 9V batterier.
PRIS: 1795:-

AT21036
En otroligt tunn (13mm)

laddningsbar lampa.
3.7v 1800mAh,

3 timmars laddningstid.
Fullt laddad så har ni 8 timmars 

lystid i 50% läget och 4 timmars 
lystid vid 100%.

PRIS: 795:-

AT41039
Universal sats för rengöring utav spridar hålen. Ni får ett rent och snyggt 
spridar hål innan ni monterar den nya på plats.

Satsen innehåller:
2st metall borstar 20mm samt 25mm för spridar hålet
2st borstar för spridar sätet
1st förlängning
2st pluggar för att skydda spridar hålet från smuts
1st plugg hållare för att montera och demontera skyddspluggen
1st slipsats
PRIS: 750:-

1.

3.

2.

4.
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VI HAR ROPE RATCHET I FYRA STORLEKAR!

RR10001 1/8”  PRIS: 149:-
RR10010 1/4”  PRIS: 169:-
RR10020 3/8”  PRIS: 265:-
RR10030 1/2”  PRIS: 395:-
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VIDEO ENDOSCOPE
AT622 AT623

5,5mm
Forward
4990

4,9mm
Switch
5490

Denna enhet erbjuder sikt rakt fram med en 
forward probe på 5,5mm (AT623-4 ingår)

Denna enhet erbjuder sikt rakt fram och sidan 
med en switch probe på 4,9mm (AT623-1 ingår)

AT623-1

AT623-3

AT623-2

AT623-4

4,9mm
Switch

3,9mm
Forward

3,9mm
Side

5,5mm
Forward

PROBES/TILLBEHÖR:

AT622/AT623

° Stöttåliga och icke bländande glas linser som ej repas lika 
lätt så som plast linser

° Probes, IP67 klassade, vätskeresistenta (vatten,
kylvätska, olja, bromsvätska, mm.)

° Unik ergonomisk design där proben ansluts i
nederkant

° Stor och tydlig 3,5” skärm

° Digital zoom 2x, 3x, 4x samt 5x

° Spegel samt Roteringsfunktion

° Ta foton samt spela in (sparas på minneskort, inkluderas) 

° Drivs med AA batterier (inkluderas)

° Med enkel knapptryckning kan ni ljustera ljusstyrkan på 
lampan vid linsen, ni kan även välja mellan 22 olika språk

Normal Spegel 180° Spegel
+

180°

3475:-

3475:-

3875:-

3875:-

:- :-

Nya endoscope av högsta kvalité samt olika probes 
som tillbehör på ENDAST 3,9mm!
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AT71123
En sats för att demontera samt montera pinnbultar utan att skada 
gängorna. Snabbt, effektivt och säkert!
Passar de vanligaste pinnbultarna, ett verktyg för montering 
samt ett verktyg för demontering. 
Insexnyckel för montering ingår även i satsen.

Storlekar:
- M6x1.0
- M8x1.25
- M10x1.25
- M10x1.5
PRIS: 925:-

AT1850
Med denna sats på fem delar kan ni ta frostpluggar 
mellan 18-50mm. (med undantag för 40-42mm)
PRIS: 3825:-

OM0648
Med denna sats kan ni rensa gängor 

på drivaxlar samt drivknutar med 
dimensionerna:

M20 x 1.25, M20 x 1.50, M22 x 1.00,
M22 x 1.50, M24 x 1.50, M24 x 2.00,

13/16” x 20 UNF samt
3/4” x 20 UNF.

Arbetet kan utföras antingen på plats 
eller i skruvstäd.

PRIS: 1695:-

MM6240031025
En liten och smidig däcktrycksmätare som mäter 
mellan 0.5 - 4.5 bar. Får enkelt plats i fickan och är 
av hög kvalité.
PRIS: 480:-

AT32650
Detta support verktyg är 
till stor hjälp när man vill 
uppnå en plan, balanserad 
och säker arbetsposition 
t.ex. vid hjullagerbyten satt 
i press.
PRIS: 3300:-

AT12009
Turbosystems tester 9-delar,
35 - 90mm.
Detta verktyg tillåter Er att
trycksätta hela turbo och
inloppssystemet för att snabbt
lokalisera läckor.
PRIS: 1395:-

GM125166
Torkararmsavdragare med 
fjäderbelastade klor som tar 
mellan 15 - 34mm.
Eftersom klorna går att justera 
i sidled passar denna
avdragare många torkararmar 
på marknaden idag.
PRIS: 1995:-
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087304V2
Med denna sats tar ni dom främre bussningarna på 
Volvo samt Ford i bakvagnen. Verktyget fungerar 
både för montering samt demontering.

Passar följande bilar:
- Främre Ford Mondeo 2007-
- Ford Mondeo (länkarm) Estate 00 - 07
- Ford S-Max & Galaxy 2006-
- Volvo XC70 & V70 2007-
- Volvo XC60 2008-
- Volvo S60 & V60 2010-
PRIS: 4995:-

GM450008
Med denna sats kontrollerar ni flödet på upp till 8st common rail 
injektorer! Tidigare har det endast funnits utrustning som klarat 
av 6st injektorer.
Medföljande adaptrar:
- 8st adaptrar för Bosch injektorer
- 8st adaptrar för Siemens injektorer
- 8st adaptrar för Delphi injektorer
- 8st adaptrar för Denso injektorer
Samt klämmor och slangar.
PRIS: 3495:-

AT100
Kamverktygssats för Renault 16V.

Passar följande bilar:
Clio/Sport, Megane/Scenic, Vel Satis, Avantime, Kangoo, Laguna & Escape (98-04)
Motorer:
1.4, 1.6, 1.8 & 2.0 (Bensin) 1.5dCi (Diesel)
Motorkoder:
K4J/K4M/F4P/F4R/K9K
PRIS: 195:-

SPECIALPRIS AT100, SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

SC350/SC250
Nu har vi återigen dom kända skraporna med “ryss stålet”.
SC350 levereras med 1st skär SC3530 10x21x2.

PRIS: SC350 760:- / SC3530 435:- 
 
SC250 levereras utan skär, 
SC2530 30x15x2 är det mest populära.
Det finns även större skär om detta
inte skulle räcka till!
Fråga oss om de olika storlekarna.

PRIS: SC250 755:- / SC2530 845:-
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AT31019
Ett tidsbesparande verktyg som testar 
varje säkring utan att behöva ta bort 
den ifrån hållaren. 
Då tar ni även bort problemet med 
att ta en “frisk” säkring i onödan och 
nollställa något på bilen.

Ni kan enkelt felsöka om det drar 
någon tjuvström någonstans och 
därefter åtgärda felet.
Verktyget känner av så lågt som 
0.005Amp.
PRIS: 1395:-

AT695
HELT NY larmnyckel tester, arbetar mellan
frekvenserna  300 - 950 Mhz samt IR.
Denna nyckel tester klarar de flesta
larmnycklarna på marknaden idag. Finns i 
dagsläget ingen annan enhet som klarar av 
lika mycket!
Ni kan enkelt och snabbt kontrollera ifall 
nyckeln fungerar eller ej innan ni påbörjar 
en eventuell felsökning på bilen.
Levereras med svensk bruksanvisning, 
kräver 2st AAA batterier (inkluderas ej)
PRIS: 1995:-

AT34021
En booster pack samt reservladdare för din dator, telefon 
eller annan elektronisk utrustning.

Enheten använder ett högefekts batteri på 18000mAh som 
är effektivt och snabb laddat!

Mått:230mm x 85mm x 28mm
Vikt:700gram
Start:300A
Peak:600A
Kapacitet:66.6Wh
Medföljande kit till höger:

PRIS: 1975:-

AT71180
Toyota oljefilter verktyg.

Det finns idag 3st filterhylsor för att kunna  lossa oljefilter på 4, 6 samt 8 cylindriga Toyota/Lexus motorer.
Detta verktyg klarar av samtliga!

Det följer även med en slang för att dränera oljan från filtret för att minimera risken för onödigt spill.
Hylsan kan antingen användas med en 24mm hylsa eller 1/2” fattningen. 

PRIS: 395:-
AT71185
VAG oljefilter sats.
Denna sats klarar av att losssa nylon filterhusen 
som ibland kan sitta oerhört hårt. Utan att glida och 
skada dessa filterhus.
Verktyget för avtappningspluggen används för att 
enkelt demontera samt montera den utan att skada 
pluggen.
Det följer även med en slang för att dränera oljan 
från filtret för minimera risken för onödigt spill.
Passar:
Alla VW modeller 2007- 2.5L diesel samt alla
VW/Audi modeller 2005- 2.0L diesel motorer.
PRIS: 935:-

NYHETER!


