
importer i dystrybutor wiodących 
marek środków smarnych

Katalog materiałów promocyjnych



importer i dystrybutor wiodących 
marek środków smarnych



Premiujemy zakupy produktów ENEOS 
w sieci dystrybucji JP Oils. 

Dokonaj zakupu produktów ENEOS w okresie 
od 15.02.2018 r. do 30.04.2018 r. 

i wybierz nagrody z katalogu. 

Wybrane nagrody, zostaną przekazane poprzez dystrybutora do 14 dni 
roboczych po zakończeniu promocji*. W przypadku wyczerpania nagród, 
organizator promocji zastrzega sobie prawo do dostarczenia ich odpowiedników.

*Promocja nie łączy się z umowami bonusowymi.
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Zestaw narzędzi 
TOPTUL GCAT0801
Zestaw narzędzi do wózka 
narzędziowego zapakowanych 
w wytłoczkę z tworzywa. 
W skład zestawu wchodzą wybijaki.

80 litrów

Napełniacz 
do oleju ręczny

Dozownik typu strzykawka 
pojemność: 1l lub1,5l, do napełniania 

skrzyń biegów i przekładni 
(napełniacz, strzykawka).

80 litrów

Zestaw narzędzi 
TOPTUL GTC08020
Zestaw narzędzi do wózka 
narzędziowego nowego typu 
zapakowanych w wytłoczkę z 
tworzywa. W skład zestawu wchodzą 
klucze T z rączką z tworzywa.

85 litrów
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Klucz dynamometryczny 
HANS 3/4” 100-500 Nm

 Firma HANS to producent, którego 
produkty wybierane są przez najlepsze 

serwisy motoryzacyjne. Narzędzia tej fi rmy 
to dokładność oraz precyzja wykończenia, 

które są chyba najistotniejszymi czynnikami 
wpływającymi na sukces dokonywanych 

napraw. lucze HANS to gwarancja pewnej 
i bezpiecznej pracy oraz właściwego 

pomiaru siły dokręcanych śrub.

180 litrów

Zestaw narzędzi 
TOPTUL 1/2”, 43 sztuki
Zestaw narzędzi na trzpień 1/2”. W skład 
zestawu wchodzi 43 elementów. Całość 
zapakowana w metalowe pudełko. 
Narzędzia TOPTUL produkowane 
są z myślą o najbardziej wymagających 
pracach. Precyzyjnie dobrane materiały, 
wysoka dokładność wykonania oraz 
odporność na odkształcenia i pęknięcia 
decydują o ich ogromnej popularności 
i świetnej renomie. W połączeniu 
z wyjątkowym wykończeniem powierzchni.

160 litrów

Zestaw narzędzi mieszanych 
TOPTUL GCAI9602
TOPTUL zestaw narzędzi, liczba 
narzędzi: 97,1/4” i 1/2”,nasadki 
12k,grzechotki, nasadki trzpieniowe, 
HEX, wkrętaki, Torxy, szczypce etc. 
w plastikowym pudełku.

240 litrów
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Zestaw narzędzi TOPTUL 1/4” 1/2” 
80 sztuk
Zestaw 80 sztuk narzędzi w rozmiarach 1/4”, 1/2”. 
Narzędzia TOPTUL produkowane są z myślą 
o najbardziej wymagających pracach. 
Precyzyjnie dobrane materiały, wysoka 
dokładność wykonania oraz odporność 
na odkształcenia i pęknięcia decydują o ich 
ogromnej popularności i świetnej renomie. 
W połączeniu z wyjątkowym wykończeniem 
powierzchni.

280 litrów

Zestaw narzędzi udarowych 
TOPTUL 1/2”

 Zestaw zawiera klucz udarowy w rozmiarze 1/2” 
z krótkim czopem i maksymalnym momentem 

obrotowym 813 Nm, nasadki udarowe i olejarkę. 
Ilość elementów w zestawie 27. Narzędzia TOPTUL 

produkowane są z myślą o najbardziej wymagających 
pracach. Precyzyjnie dobrane materiały, wysoka 

dokładność wykonania oraz odporność na 
odkształcenia i pęknięcia decydują o ich ogromnej 

popularności i świetnej renomie. W połączeniu 
z wyjątkowym wykończeniem powierzchni.

405 litrów

Zestaw narzędzi 
pneumatycznych CHICAGO 
PNEUMATIC 0XCPSET02
ZCP zestaw narzędzi pneumatycznych: klucz 
udarowy 1/2” CP7749 (moment max. 983Nm) 
+ klucz kątowy CP886HP + zestaw nasadek 
14szt. CPSS4114 + rękawice CP

550 litrów
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Zlewarko-wysysarki
ZPROFITOOL zlewarko-wysysarka 
ze zbiornikiem kontrolnym, pojemność 
zbiornika głównego: 90l, pojemność zbiornika 
kontrolnego: 8l, opróżnianie pneumatyczne, 
komplet sond do wysysania.

555 litrów

Wózek narzędziowy 
TOPTUL 227 elementów

 Wózek narzędziowy w kolorze zielonym 
z 7 szufl adami wyposażony w 227 sztuk 
narzędzi. Wymiary wóżka (szerokość x 

głębokość x wysokość): 687 x 459 x 995 
mm. Narzędzia TOPTUL produkowane 
są z myślą o najbardziej wymagających 
pracach. Precyzyjnie dobrane materiały.

1570 litrów

Wózek narzędziowy TOPTUL 
275 elementów
Wózek narzędziowy z serii Pro-Line 
w kolorze czerwonym z 7 szufl adami 
wyposażony w 275 sztuk narzędzi. 
Wymiary wózka (szerokość x głębokość 
x wysokość): 687 x 459 x 995 mm. 
Narzędzia TOPTUL produkowane są 
z myślą o najbardziej wymagających 
pracach. Precyzyjnie dobrane materiały.

1740 litrów
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