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Ref.55.44002
Alcoolímetro digital
. Determina a quan dade álcool no
sangue através da respiração
. Mede de 0,00 a 1,9 g/L
. Usa 2 x “AAA” pilhas alcalinas (não
incluídas)

Ref.55.70137
Carregador de bateria «Easy 2
Start»
. Carrega baterias de carros até
2700cc em 15-20 minutos
. U liza as ﬁchas de isqueiro dos
veículos
. Incluí cabo com 5M

Ref.55.39032
Interruptor de 3 funções 12-50V
. Universal
. Mul voltagem
. Max. 200A

Ref.55.38991

Ref.55.41504

Adaptador de 13 para 7 polos
. Para sistemas de reboque
. 13 polos macho para 7 polos
fêmea
. Incluí cabo com 40cm

Luz de Matricula LED SMD 10-30V
. Mul voltagem
. Dimensões: 72x40x50mm

Ref.55.70163
Power-Pack P18-Pro
. Poderoso booster para carros, motas,
suvs e carrinhas
. Carrega disposi vos através das duas
portas USB incluídas
. Lanterna LED e display digital
. Recarregável por 230V ou 12V (1A)
. Inclui cabos de ligação ao isqueiro,
transformador 230V e pinças para
ligar à bateria.
. Com bolsa de transporte
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Ref.55.74130
Lanterna de emergência 3 em 1
. Lanterna LED em alumínio
. Ponta quebra-vidros
. Lâmina corta-cintos
. Inclui bolsa de transporte

Ref.55.40249
Antena de tecto « po Peugeot» 30cm
. Aplica-se a carros Peugeot com base de
antena de origem
. Aplica-se também a todos os carros com
antena de tecto

Ref.25.LKANT4
Antena de Guarda-Lamas
. Antena Guarda-Lamas Universal c/4
Adaptadores
. Adapta-se a todos os veículos, com
especial destaque para os Mercedes 190
(W201) 1982 >, 200 (W124) , C (W202)
1993 > 2001 , C (W203) 2000 > 2007

Ref.55.72519
Suporte de tablet para encosto de cabeça
. Fixa aos ferros do encosto de cabeça
. Direcção ajustável
. Suporte an -choque e vibração

Ref.25.1004E
Topo de alavanca c/Indicação de
velocidades
. em pele preta sinté ca
. Com placa superior de indicação de
velocidades intermutável (3 pos de grelha
disponibilizados)
. Adaptadores para manetes com ou sem
ga lho
. Acessórios de montagem incluídos

Ref.55.37355
Pincel de limpeza de tablier 2 em 1
. Ponta com pincel para limpeza de grelhas
e detalhes do tablier
. Ponta em borracha para facilitar a
limpeza de zonas de mais di cil acesso
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Ref.55.54300
Esteira «Taxi-Driver» Preta
. Universal
. Compa vel com Air Bag lateral
. C/Sistema de refrigeração

Ref.55.19914 - Branco
Ref.55.19915 - Azul
Tampas para parafusos de matrícula
. Embalagens de 100 unidades

Ref.55.37642
Ambientador «Animal Farm» Baunilha
. Sor do em forma de animais (Ovelha,
Porco, Pato, Cão, Vaca, Burro)
. Expositor 12 Unidades

Ref.55.02030
Protector de pintura em ﬁta - 50M
. Protege as extremidades das portas
contra riscos
. Largura: 15mm - Espessura: 0,3mm

Ref.55.SBBL001T2

Ref.55.15030 «Raparigas»
Ref.55.15027 «Cavalos»
Ref.55.07220 «Pegadas»
Ref.55.07205 «Mascara»

Sistema para cinto de segurança
.Guia de cinto de segurança traseiro para
crianças e adultos de baixa estatura
. Posiciona o cinto de forma correcta
. Fácil de instalar
. Universal

Emblemas autocolantes 3D
.Acabamento cromado para uso exterior
. Fácil de instalar
. Universal
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Ref.55.205400201 - Tam. S
Ref.55.205701601 - Tam. M
Ref.55.206200801 - Tam. L

Jogo de Lonas para Neve
. Subs tui as correntes de neve
. Disponíveis para várias medidas de pneus
(Tabela de aplicações sob consulta)

Ref.55.60098
Ponteira de escape dupla oval TS-47
. Dimensões: Ø 32-50 mm

Ref.55.65394
Bloqueador an -roubo para pedais
. Universal com ajuste para vários modelos
. Prende os pedais , evitando o roubo

Ref.55.60077
Ponteira de escape dupla redonda TS-23
. Dimensões: Ø 36-54 mm

Ref.55.72081
Máquina de polir proﬁssional «Orbital»
220V
.Inclui 3 discos de subs tuição (24cm)
.Recargas dos discos vendidas em
separado (Ref. 55.72082)
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