
Îngrijirea automobilului  
Instrumente şi mijloace pentru  

îngrijirea automobilelor noi şi folosite 

Cărucior de lucru mobil ce se 
închide  
Numărul comenzii: B2000-Wagen 

Maşină de lustruit FLEX 
originală, electronică 
Numărul comenzii: B2000-FLEX 

Farfurie de schimb pentru buretele 
de lustruit – FLEX metal 
Numărul comenzii: B2000-Teller 

Burete de schimb ∅ 160x50 mm 
moale 
Numărul comenzii:  
B2000- Schwamm1 

Burete de schimb ∅ 160x25 mm 
moale 
Numărul comenzii:  
B2000- Schwamm1a 

Burete de schimb ∅ 160x50 mm  
dură 
Numărul comenzii:  
B2000-Schwamm 2 

Burete de schimb ∅ 160x25 mm  
dură 
Numărul comenzii:  
B2000-Schwamm 2a 

Disc de lustruire din lână de oaie  
cu ajutaj 160 mm 
Numărul comenzii:  
B2000-Lammfell 160 

Înlocuire Disc de lustruit 
ø 160x25 mm paielor 
Bestellnummer: B 2000-Schwamm3 

Maşină de şlefuit cu excentru 
Numărul comenzii:  
B2000-Exzenter 

Huse-ajutaje de schimb pentru  
maşina de lustruit  
Numărul comenzii: B2000-Pol-Kappe 



Lumina de interior pentru 
pregătirea mașinii 
Numărul comenzii:  
 B 2000-Innenleuchte 

  

Compactor mixt albastru două straturi, 
perforate, 380 m lungime, 38 cm lățime, 
aproximativ 1000 de coli 
Numărul comenzii: B 2000-132441 

De curățare mop de praf pentru vehicul 
Numărul comenzii:  B 2000-Mopp 

Dispozitiv pentru pulverizare 
SUPER 
Numărul comenzii: B2000-Extrakt 

Aspirator Clean Fix 
Numărul comenzii:  
B2000-Staub1 

Aparat pentru uscarea salonului  
Numărul comenzii: B2000-Heizung 

Suport pentru ruloul de hârtie 
Numărul comenzii: B2000-211000 

Suport de perete pentru ruloul de 
hârtie 
Numărul comenzii: B2000-217010 
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Accesoriu pentru spații înguste 
pentru aspiratoare și extractor 
Numărul comenzii:  
                        B 2000-Fugendüse 

scaun PROFESIONALĂ  
Numărul comenzii: B 2000-Hocker 

Platformă de lucru pentru  
MPV-uri 
Numărul comenzii: B 2000-Stiege 
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Acoperire de protecţie pentru 
volan 
Numărul comenzii: B2000-Lenkrad Husă de protecţie pentru 

banchete 
Numărul comenzii: B2000-Sitz 

Acoperire de protecţie pentru 
covoraşe 
Numărul comenzii:  
B2000 – Boden1 

Sticlă pentru lichid de lustruit cu 
pulverizator pentru 500 ml şi 1000 ml 
Numărul comenzii:  
B2000- Politur 500 ml  
B2000- Politur1 1000 ml 

Sticlă cu pulverizator cu  
loc pentru logotip 
Numărul comenzii:  
B2000-Spruhfl. 1000 ml 

Pistol pulverizant Jumbo  
pentru sticle 
Numărul comenzii: B2000-Spruher1 
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Sticlă pentru prelucrarea 
suprafeţei cu lichid sub presiune  
Numărul comenzii: B2000-
Pumpflasche 

Ajutaj superior pentru sticlă pentru 
lucru cu lichid sub presiune 
Numărul comenzii:  
B2000-Pumpflasche E 

Spumă pompa flacon 200 ml 
Numărul comenzii: B 2000-Schaum 



Pâlnie de umplere cu cabluri 
Numărul comenzii:  
B 2000-Trichter 

Robinete pentru canistre de  
10 şi 25 litri 
Numărul comenzii:  
B2000-Abblass-25 
B2000- Abblass-10 

Răzuitoare pentru sticlă cu lame 
suplimentare 
Numărul comenzii: B2000-
Schaber 
                               B2000-Klingen 
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Sticla de pompa de presiune 
tratament pentru 5 lt.  
Numărul comenzii:  
B 2000-Pumpflasche 1 

Lance spumă pentru spuma activa 
Numărul comenzii:  
B 2000-Schaumlanze 

Găleată goală cu capac, 10 litri 
Numărul comenzii:  
B 2000-10000K 

Suport de perete pentru perii și perii 
Numărul comenzii:  B 2000-Leiste 1 Bandă de perete pentru sticle mici 

Numărul comenzii: B 2000-Leiste  



Perie pentru curăţirea crăpăturilor 
rotundă 
Numărul comenzii: B2000-Pinsel 3 

Perie pentru curăţirea motorului lată, 
plată 
Numărul comenzii: B2000-Pinsel 5 
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Plasteline curățare 
Numărul comenzii : B 2000-Knete 

3 racletă de apă straturi 
Numărul comenzii : B 2000-Wasser 

Cazul lustruire profesionale 
Numărul comenzii : B 2000 – Profikoffer 

Operate cu aer comprimat curățare pistol cu ventuză. Ideal pentru 
greu pentru a ajunge la locatii: sub capota, tablouri de bord, guri de 
aerisire, scaune, șine scaun, etc. 
Numărul comenzii : B 2000 - Tornado 
 



Perie pentru curăţirea discurilor 
cu microfibre 
Bestellnummer: B 2000-Bürste2 

Perie pentru curăţirea discurilor 
Numărul comenzii:  
B2000-Burste 

Perie pentru curăţirea banchetelor 
Numărul comenzii: B2000-Autobu-1 

Perie pentru înlăturarea blănii de 
animale aus Gummi 
Numărul comenzii: B2000-Burste 1 

Perie cu mâner pentru spălarea 
automobilului cu mâner 
Numărul comenzii: B2000-Autobu 

Pânză de lustruit specială 
Numărul comenzii:  
B2017 -024 1 buc.  
2 în set В 2017-030 2 buc.  

Pânză cu microfibre pentru 
prelucrarea suprafeţelor acoperite  
cu lac 
Numărul comenzii:  
B2017 - 028 1 buc.   

Pânză cu microfibre pentru 
prelucrarea suprafeţelor din 
sticlă 
Numărul comenzii:  
B2017 - 029 1 buc.  
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Esenţă contra fumului 
Numărul comenzii: B2014-020 

 

Pânză din piele pentru 
prelucrarea geamurilor 
Numărul comenzii:  
B2017 - 026 1buc.  

Perie pentru înlăturarea 
insectelor 
Numărul comenzii:  
B 2018 - 024 1 buc.  

Burete din piele  
Numărul comenzii:  
B2018 – 025 1 buc.  

Pânză pentru îngrijirea  
automobilului 
Numărul comenzii:  2017 – 027 1 buc.  

Lichid pentru înlăturarea 
mirosurilor 

Numărul comenzii: B2027-500 

Creion de silicon 
Numărul comenzii: B2009-100 
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Burete pentru automobil mare 
Numărul comenzii:  
B2000-Autoschwamm 
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