
KOCH, SERVISNA OPREMA, d.o.o.
Špruha 42, 1236 Trzin
aleksander.presekar@koch.si
leon.pintar@koch.si

www.koch.si

Tel.: 01 56 44 770
Fax: 01 56 44 772
Gsm: 041 638 609
Gsm: 051 609 990

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 1236 TRZIN

Najboljši hiti ta hip

Tester avtodiagnostike BOSCH KTS 540
Wireless blutooth diagnostično orodje za kontrolo 
vseh krmilnih enot na vozilu za osebni in tovorni 
program z vgrajenim enokanalnim multimetrom. 
Diagnostično orodje za svoje delovanje potrebuje 
računalnik.

Cena kompleta

Tester avtodiagnostike BOSCH KTS 570
Wireless blutooth diagnostično orodje za kontrolo 
vseh krmilnih enot na vozilu za osebni in tovorni pro-
gram z dvokanalnim multimetrom in osciloskopom. 
Diagnostično orodje za svoje delovanje potrebuje 
računalnik.

Analizator izpušnih plinov BOSCH BEA 350
Merilni modul RTM 430 za meritev dimnosti dizelskih 
motorjev, pribor za meritev temperature olja v mo-
torju, pribor za meritev vrtljajev motorja preko 
valovitosti napetosti alternatorja, vgrajen tiskalnik,
tipkovnica, programska oprema v slovenskem jeziku,
IR daljinski upravljalec.

Tester injektorjev BOSCH EPS 200 
Na napravi BOSCH EPS 200 lahko preizkušamo običajne 
injektorje z eno ali dvema vzmetema, unit injektorje 
(UI), common rail injketorje (CRI) ter tudi injektorje 
gospodarskih vozil (CRIN). Na napravi BOSCH EPS 200 
lahko poleg BOSCH-evih injektorjev preizkušamo tudi 
injektorje ostalih proizvajalcev kot so Denso, Delphi, 
Siemens ter tudi shranjujemo podatke o delovanju 
injektorja in jih shranjujemo v svojo bazo. 

Testna steza NUSSBAUM NTS 800
Vključuje zavorne valje, tester stekanja in  
tester vzmetenja.

Vulkanizerski set BEISSBARTH 
MT 865 ADT / MS 65 RAC.NG
Premontirka: zunanje objemanje platišč 
premera 10” / 26”; fleksibilno in varno  
opravljanje z dvostopenjsko hitrostjo.
Centrirka: video prikazovalna centrirka za 
osebna vozila, lahka dostavna vozila in motor-
na kolesa. Kolesa do premera 26”, teža kolesa 
do 70 kg, primerna za visok delovni pretok s 
težkimi kolesi.

Zavorni valji NUSSBAUM BT 300 
Nosilnost 3,0 t z odobritvijo tipa merila
Urada za meroslovje RS Slovenije.
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Leasing servisne 

opreme

Aleasing*: 2.070,00 € +

60 obr. x 103,75 €
Aleasing*: 1.616,40 € +

36 obr. x 123,64 €

Aleasing*: 6.150,00 € +

60 obr. x 306,09 € Aleasing*: 5.550 € +

60 obr. x 279,24 €

Aleasing*: 2.750 € +

+ 36 obr. x 212,20 €

Aleasing*: 2.160 € +

36 obr. x 167,25 €

Aleasing*: 1.278,00 € +

36 obr. x 97,75 €

+
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SUPER PONUDBA
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* Ob podpisu pogodbe stranka plača: znesek pologa + stroške obdelave posla + stroške zavarovanja posla + DDV. Obstaja možnost odloga plačila DDV-ja do 90 dni. 
Ponudba je informativna in ni obvezujoča. Natančen izračun za lizing se naredi po predložitvi vseh dokumentov in finančnih izkazov lizing jemalca.
Potrebne obrazce najdete na www.koch.si pod rubriko Plačilo na obroke. 
Ponudba velja do 31.12.2009 oz. odprodaje zalog. Veljajo le pisna naročila. Za morebitne napake v prospektu se opravičujemo in ne odgovarjamo. Slike so simbolične.

WERTHER 301
Dvostebrno elektromehansko eno-motorno 
asimetrično dvigalo z verižnim pogonom. 
Tehnični podatki: kapaciteta 3000 kg, teža  
680 kg, dvig/spust  55 s, dvižna višina 1890 mm.

WERTHER VENUS SA 20 IT 2V
Super avtomatska premontirka koles s pnevmat-
skim stebrom, podporno in potisno roko. Diameter 
obroča 10” - 22”. Maks. premer kolesa: 940 mm. 
Maks. širina kolesa 280 mm. 

WERTHER PULSAR 2 
Balansirni stroj pulsar s 15 inčnim ekranom. Samoka-
libracija in samodiagnostika, statično programsko 
motorno kolo, merjenje razdalje in premer kolesa, 
ALU in ALU S funkcija, ALU SPLIT funkcija.

NUSSBAUM  SMART LIFT 2.30 SL
Dvostebrno asimetrično elektro-hidravlično dvigalo. 
Tehnični podatki: nosilnost 3000 kg,  čas spuščanja/
dviganja 40 s,  dvižna višina 2010 mm. 

WERTHER SATURNUS 45 
Elektrohidravlično škarjasto dvigalo. Hidravlično 
sinhronizirana platforma in dvižna miza. Varno 
stikalo proti preobremenitvi. Varnostna zaklopka 
v primeru nenadnega padca pritiska.

WERTHER SEROS 3000C
Avtooptika za avtomobile in lahka dostavna vozila. 
Operacijski sistem osnovan na Windows XP, 17” LCD 
ekran, 8 ccd senzorjev, 4 senzorji za reduciranje 
teže in dimenzije, z integriranimi komandami, 
podatki za več kot 1500 vozili. 
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Aleasing*: 943,20 € +

36 obr. x 72,14 €

Aleasing*: 2.826,00 € + 

60 obr. x 141,63 €
Aleasing*: 6.199,20 € +

60 obr. x 308,54 €

Aleasing*: 1.069,20 € +

36 obr. x 81,78 €

Cena kompleta

Cena kompleta


