
Zbudowane na bazie ze stali specjalnej z gwintowanym w pełni  

przewierconym wałkiem. Elementy regulacyjny i centrujący 

wykonane ze stopu lekkiego z wygodnym pokrętłem. Te 

narzędzia służą do zahaczania i wyciągania każdego typu 

uszczelniacza z przekładni listwowych w prosty i bezpieczny 

sposób bez narażania na uszkodzenia części metalowych. 

Zarysowań miejsca mocowania uszczelniacza powinniśmy 

unikać za wszelką cenę, ponieważ radykalnie skracają 

żywotność przekładni.

Built on a central base in special steels and with a 

threaded, completely bored rod. Centering and 

adjustments in light alloy with avional knobs. This tool 

was designed to hook and extract any kind of oil seal, 

even in tanks of varying lenght, removing them rapidly 

and simply without damaging the exterior of the oil 

seal housing. Damage to the oil seal housing must be 

avoided al all cost because a scratched housing will 

limit life of power steering.

Ściągacze do uszczelniaczy z listwy

Rack removers for seals
 Extracteur pour joints d'étancheité de la cremaillère
  Extractor para retenes de la cremallera

Demontagewerkzeuge für Dichtringe
 Приспособление для демонтажа внутренних сальников гидроцилиндра рулевой рейки
  Estrattori per paraoli cremagliera

Z-09003

Modello “Tirel Fora”
Model “Tirel Fora”

Ø 20/30 Ø 30/40 Ø 40/50
11139
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Zbudowany na bazie ze stali specjalnej z gwintowanym w pełni  przewierconym wałkiem. Elementy 

regulacyjny i centrujący wykonane ze stopu lekkiego z wygodnym pokrętłem. To narzędzie służy do 

zahaczania i wyciągania każdego typu uszczelniacza z przekładni listwowych w prosty i bezpieczny 

sposób bez narażania na uszkodzenia części metalowych. Zarysowań miejsca mocowania 

uszczelniacza powinniśmy unikać za wszelką cenę, ponieważ radykalnie skracają żywotność 

przekładni. To narzędzie doskonale sprawdza się także przy  wyciąganiu różnego rodzaju tulei i 

łożysk z rozdzielacza, jest wyjątkowo wygodny dzięki swym niewielkim rozmiarom.

Built on a central base in special steels and with a threaded, completely bored rod. 

Centering and adjustments in light alloy with avional knobs. This tool was designed 

to hook and extract any kind of oil seal, even in tanks of varying lenght, removing 

them rapidly and simply without damaging the exterior of the oil seal housing. 

Damage to the oil seal housing must be avoided al all cost because a scratched 

housing will limit life of power steering. This tool is also used to remove bearings 

and bushings for any kind of pignon, and it’s particularly comfortable due to its small dimensions.

Ściągacze do uszczelniaczy z rozdzielacza

Seal removers for pinion
 Extracteurs pour les joints d'étancheitées du distributeur
  Extractor para retenes del distribuidor

Demontagewerkzeuge für Drehschieber
 Приспособление для демонтажа внутренних сальников распределителя рулевой рейки
  Estrattori per paraoli distributore

Z-09004

11578

Set completo  
Complete set

Prodotto    
Product code

Ø     
min

Ø     
MAX

Ricambio    
Spare code

  Z-09000 20,00 30,00 Z-09000A
  Z-09001 30,00 40,00 Z-09001A
  Z-09002 40,00 50,00 Z-09002A

Codice       
Code

Z-09000/05

Z-09003

Descrizione per utilizzo                 
Use remarks

asta filettata per estrattore Z-09000 Ø9, filetto M16, 
lunghezza 450

Cod. prodotto  
Product code

Cod. ricambio  
Spare code

Z-09004 Z-09004A



                     1                             2                                   3                      4                           5                     6

                                               7                           8                      9                                 10                        11

Są to specjalistyczne narzędzia, dzięki którym możemy ściągnąć i założyć koło pasowe lub kołnierz pompy wspomagania. 

Zaprojektowane w sposób zabezpieczający ściągana rolkę przed uszkodzeniem. Ściągacze wykonane z doskonałej jakości materiału 

można zamawiać w komplecie i pojedynczo.

These are special and essential tools to pull out and set the pump pulley. They have been studied to avoid damages and the breaking of the 

pulley. Every tool is marked with a code which corresponds to the one of the photos and it can be ordered with this code in case of breaking.

11140

Ściągacze do kół pasowych pomp wspomagania

Remover for pump pulleys
 Extacteur pour poullie de la pompe
  Extractor para poleas de bombas

Demontagewerkzeuge für Riemenscheiben
 Комплект приспособлений для монтажа и демонтажа приводных шкивов и ступиц насосов гидроусилителя
  Estrattori per pulegge pompa

Z-09200
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Codice      
Code

Min 
Ord

Descrizione per utilizzo                                                      
Use remarks

  Z-09200 1 kit montaggio e smontaggio pulegge pompa completo

  Z-09200/01 1 ricambio estrattore pompa parte 1

  Z-09200/02 1 ricambio estrattore pompa parte 2

  Z-09200/03 1 ricambio estrattore pompa parte 3

  Z-09200/04 1 ricambio estrattore pompa parte 4

  Z-09200/05 1 ricambio estrattore pompa parte 5

  Z-09200/06 1 ricambio estrattore pompa parte 6

  Z-09200/07 1 ricambio estrattore pompa parte 7

  Z-09200/08 1 ricambio estrattore pompa parte 8

  Z-09200/09 1 ricambio estrattore pompa parte 9

  Z-09200/10 1 ricambio estrattore pompa parte 10

  Z-09200/11 1 ricambio estrattore pompa parte 11

 Z-09201 1 ricambio estrattore pulegge a disco con 3 fresature a 120 °+ 1 intermedia universale

 Z-09202 1 piastra universale con fresature per estrattore pompe
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Dobijak z poliamidu

New special P.A. injectors

Z-09700
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12142

Ten nowy dobijak Z-09700 został zaprojektowany, aby ułatwić osadzanie niektórych 

typów uszczelniaczy. Praktyczne mocowanie umożliwia prawidłowe ułożenie 

uszczelniacza na końcówce; stożkowe prowadzenie pozwala odpowiednio 

wprowadzić uszczelniacz do każdego rozmiaru obudowy i umieścić go w 

wyznaczonym miejscu.

The brand-new special injector Z-09700 has been studied to ease the installation for some kinds 

of seals. The practical housing allows the seal to be placed the in the proper seat on the injector 

itself; the conical shape of the centering device works with any kind of tube, so that the seal placed 

in the front part of the injector can properly move till the installation point.

Stożek centrujący
Centering device

Nakładka do uszczelniacza
Seat for seal

D

00232

12152

Set completo  
Complete set

Pezzo singolo 
Single item

D Descrizione per utilizzo                   
Use remarks

Z-09700A asta universale in acciaio cromato per immettitore Z-09700

Z-09700B cono di centratura per immettitore Z-09700

Z-09700N alloggiamento in poliammide speciale per F-00739

Z-09710N 30,00 alloggiamento in poliammide (grezzo da lavorare)

Z-09720N 35,00 alloggiamento in poliammide (grezzo da lavorare)

Z-09730N 40,00 alloggiamento in poliammide (grezzo da lavorare)

Z-09740N 45,00 alloggiamento in poliammide (grezzo da lavorare)

Z-09750N 50,00 alloggiamento in poliammide (grezzo da lavorare)

Z-09700
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Uniwersalne imadła do montażu

Universal vices
 Etau universelle
  Morza universal

Universal Druckluftschraubstock
 Универсальные тиски
  Morse universali
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Codice   
Code

Descrizione per utilizzo                                         
Use remarks

  Z-12000

Ile razy część zaklinowała się w tradycyjnym imadle, ile razy poprawiałeś obudowę w imadle nim jej 
położenie okazało się najdogodniejsze? To pneumatyczne imadło obraca się o 360 stopni i, w 
przeciwieństwie do tradycyjnych imadeł można je przemieszczać względem stołu roboczego. 
Można obracać część umieszczoną w tym imadle aż do uzyskania najodpowiedniejszego położenia i 
widoczności  naprawianej części umożliwiając rozbiórkę i montaż przekładni bez uszkodzeń i 
oszczędzając czas.                                                                                                                                      
How many times a piece gets locked in a vice, or you turn around the shock absorber to work at best? 
This vice rotates on itself for 360° and, unlike traditional vices, you can move it sideways the bench; 
in addition, it is articulated and adjustable in the effort. You can have the piece rotated till it reaches 
the most comfortable position to see what you are doing, in order to assemble and disassemble 
causing no damages and obtaining better results in less time.

11080
Z-12000A Guarnizione cilindro pistone per morsa pneumatica Z-12000 / 99-012

 Z-12001

Nowe imadło mechaniczne 'Hulk'                                                                                                         
To nowe imadło charakteryzuje się dużą siłą ścisku. Można je bardzo łatwo zamocować na stole 
roboczym. Obraca się we  wszystkich kierunkach, pozwala na dogodny wgląd w naprawiana część.     
New mechanic universal vice model 'Hulk'                                                                                          
This brand new mechanic vice allows to reach even higher levels in resistance and solidity. You can 
easily install it onto Emmetec work benches in stainless steel and can be adjusted in 6 different 
positions for maximum comfort.


11826

Z-12001A Molla rinforzata per morsa meccanica HULK   Enforced spring for mechanic vice 'Hulk'

 Z-12003

Nowe imadło do naprawy układów elektronicznych                                                                          
To nowe imadło nie jest zamocowane w jednej pozycji, co pozwala lutować i rozlutowywać w łatwy 
sposób podzespoły elektroniczne.                                                                                                            
New universal vice for electric circuits                                                                                                  
This new vice is unknoted, and therefore allows to perform welding and unmounting operations on 
electronic components.

 



Momentometr

Torque meters
 Torsiomètre
  Torsiómetro

Drehmomenttester
 Измеритель крутящего момента
  Torsiometri

Z-10000

Momentometr to narzędzie niezbędne przy naprawach i przeglądach wszelkiego rodzaju 

przekładni listwowych i sektorowych. Wysoka czułość i dokładność tego urządzenia pozwoli 

na dobór nadwymiarowych kulek przed demontażem całej przekładni i pozwoli wyregulować 

odpowiednią siłę oporu na całej długości, na której porusza się wałek. Nasz momentometr 

pozwoli skalibrować przekładnię w jednakowy sposób. Doświadczenie naszych techników pozwoliło 

na stworzenie urządzenia pozwalającego w pełni wyregulować przekładnię pod względem mechanicznym.

The torquemeter is an essential tool to revise and overhaul every kind of rack and sector power steering. The centesimal sensibility will let 

you choose the correct raised ball before disassembling all and settle the right contrast pressure of regulation along the bar travel. Our 

torquemeter will enable you to balance and calibrate yr. power steering in a homogeneous way, obtaining a highly technical product. Our 

technicians' experience let us realize this product which will help you to set up perfect power steering from a mechanical point of view 

(balanced and with no clearances and tensions).
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Tak jak podstawą pracy chirurga jest stół chirurgiczny, tak dla mechaników naprawiających 

przekładnie podstawą jest niezawodny stół roboczy. Jesteśmy przekonani, że należy zawsze 

rozpocząć od przygotowania jak najbardziej wygodnego i ergonomicznego miejsca pracy. 

Komfort podczas pracy umożliwia technikowi zaoszczędzić czas i zachować zawsze 

uporządkowane miejsce pracy. W całości wykonany z nierdzewnej stali stół w swej centralnej 

części posiada kratki do których spływa cały płyn wydostający się z naprawianych części. Kulki i 

wiele innych drobnych elementów, a także brudne oleje już  więcej nie znajdą się na podłodze 

Waszego warsztatu, zatrzymane w specjalnym zbiorniku.

The surgical table for a surgeon is the base of his work. The working table for you, technicians and overhaul-teams is the daily bread. We 

are convinced that you need to start from making the work more pleasant and practical to reach a technical and ameliorative product. The 

comfort while working, compared with the productivity of a bench offering futuristic performances, enables the technician to save time 

and to have always a tided up working place. Completely manufactured in stainless steel, it has the central area which receives all the 

working fluids on a specific grate, thanks to the upper part which leans to the centre. Balls and little items will no more follow and oil will no 

more follow to the ground but it will be collected in the foreseen tanks under the grates, which will be emptied when needed.

11081

Stół roboczy ze stali nierdzewne

Work bench in stainless steel
 Table inox
  Banco de trabajo en acero inoxidable

Werkbank aus Inox
 Рабочий стол механика
  Tavoli inox

Z-14000

Codice    
Code

Ø Descrizione per utilizzo        
Use remarks

Codice    
Code

Ø Descrizione per utilizzo        
Use remarks

  Z-10000 Torsiometro con comparatore centesimale Z-10016 14,50 Ricambio: Blocchetto per millerighe

  Z-10011 Ricambio: Volantino Z-10017 16,80 Ricambio: Blocchetto per millerighe

  Z-10012 Ricambio: Impugnatura Z-10018 17,50 Ricambio: Blocchetto per millerighe

  Z-10013 Ricambio: Porta blocchetto millerighe Z-10019 18,60 Ricambio: Blocchetto per millerighe

  Z-10014 Ricambio: Comparatore Z-10020 24,00 Ricambio: Blocchetto per millerighe

  Z-10015 10,00 Ricambio: Blocchetto per millerighe grezzo Z-10021 25,50 Ricambio: Blocchetto per millerighe



To urządzenie zostało zrobione z myślą o przeprowadzaniu testów przekładni pod równomiernym regulowanym symetrycznie w obie strony 

obciążeniem. Składa się z tłoka pneumatycznego , manometru z regulacją ciśnienia i klamry do mocowania przekładni listwowych.

This equipment has been planned to test under stress the excellent balancing conditions of the rack power steering and the constancy in 

movement. You simulate the assembling on the equipment and, at the same time, you test the delivery and return pressures, before the 

disassembling and the revision to get a complete analysis. Only after having found the damages and carried out this fixed operation, you can 

proceed with the hydraulic test. The equipment is made up of a pneumatic piston and a manometer with a pressure governor and a universal quick 

connection for the rack hooking.

Urządzenia do testów wysiłkowych

Equipments for effort test
 Outillage pour tester l'effort
  Utillaje prueba de esfuerzo

Krafttester
 Пневмоцилиндр со станиной
  Attrezzature prova di sforzo

Z-16000
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Codice    
Code

Descrizione per utilizzo                    
Use remarks

 

11144

Z-16000 Tester wysiłkowy

 

11669

Z-16001
Urządzenie do demontażu i montażu przekładni ZF nowego 
typu jak np. Alfa 159

Codice      
Code

d1 d2 D h1 H Descrizione per utilizzo                          
Use remarks

  Z-16000/07 20,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/10 21,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/11 22,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000

  Z-16000/12 23,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000

  Z-16000/13 24,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000

  Z-16000/08 25,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/14 26,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/15 27,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/09 28,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/16 29,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)

  Z-16000/17 30,00 45,00 60,00 4,50 25,00 boccola in P.A. per Z-16000 (2 pezzi)



Jest to szperacz z lampą, który umożliwia dostanie się do korpusu przekładni i najdalszych otworów. Wyposażony jest w specjalną 

baterię do niezależnego oświetlenia;  zakres 600mm., zewnętrzna średnica przewodu 8mm. Specjalne soczewki umożliwiają 

dostrzeżenie nawet najmniejszych pęcherzyków; co więcej, można zamontować przejściówkę do bocznego widoku. Jest to świetne 

narzędzie bardzo pomocne w diagnozie przekładni i prawidłowym osadzaniu podzespołów.

It’s a spyglass with supple light, that allows to get into tubes and most remote hollows. It is equipped with a special battery for independent 

lightning; operative lenght: 600 mm; tube exterior diameter: 8 mm. Specific opticals allow to easily see even very small blisters; moreover, it 

can install a 90° deflector for lateral sight. This is a must-have tool for seal extraction and installation into their seats.

Urządzenie do zaglądania wewnątrz naprawianej części

Spyglass tools
 Outils congue-vue
  Equipos a catalejo

Spezialmikruskop
 Оптическое оборудование
  Attrezzature a cannocchiale

Z-19000

11554

11651

Jest to narzędzie podobne do poprzedniego produktu prezentowanego wcześniej (Z-

19000), ale poszerzone o monitor o wysokiej rozdzielczości, który pozwala uzyskać 

doskonały obraz. Używając dodatków można także nagrywać i transferować filmy do 

komputera. Narzędzie, które daje pewność.

This tool has similar features to the previous product presented (Z-19000), but enhanced 

with a high-definition monitor for an even better image quality. Using the add-in kit, you 

can also perform recordings and transfer video files to a computer. This is a must-have tool 

for seal extraction and installation into their seats.

Urządzenie do zaglądania wewnątrz naprawianej części z kamerą

Spyglass tool with camera
 Outils congue-vue
  Equipos a catalejo

Spezialmikruskop
 Видеозонд с камерой
  Attrezzatura a cannocchiale con telecamera

Z-19001
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Codice    
Code

Descrizione per utilizzo   
Use remarks

Codice    
Code

Descrizione per utilizzo   
Use remarks

  Z-19000 Attrezzatura a cannocchiale  

 

11556

Z-19000A
Occhiali tecnici per attrezzatura a 
cannocchiale

11555

Z-19000B Lente a 90° per attrezzatura a 
cannocchiale

Codice    
Code

Descrizione per utilizzo                              
Use remarks

  Z-19001 Cannocchiale con telecamera

  Z-19001A
Cannocchiale con telecamera, possibilità di zoom e trasferimento dati su PC - 1h di 
registrazione



To narzędzie, które z całą pewnością można nazwać rewolucyjne. Składa się z kompaktowej 

nagrywarki i kamery z własną lampą i protokołem bezprzewodowego przesyłu danych. 

Pozwala nagrywać cały proces naprawy , obserwować wykonywaną pracę na żywo z odległości 

do 100 metrów. Wszystko można zgrać na komputer..

This revolutionary tool is formed by a very compact digital camcorder, with internal light and a 

wireless transfer protocol; this allows users to recorder a variety of technical processes, including 

shock absorber or power steering inspection, and then download videos into a PC.

11650

Bezprzewodowe urządzenie do monitorowania i nagrywania procesu naprawy

Wireless recording and monitoring tool
 Set de enregistrement et monitorage wireless
  Kit de registro y monitorización sin cables

Drahtloses Videokontrollwerkzeug
 Беспроводная камера с возможностью видеозаписи
  Kit di registrazione e monitoraggio senza fili

Z-19002

Videozoom 120

Zoom equipment Videozoom 120
 Dispositif pour agrandir Videozoom 120
  Dispositivo para agrandar Videozoom 120

Video Microscope Videozoom 120
 Устройство для увеличения Videozoom 120
  Dispositivi di ingradimento Videozoom 120

Z-19500

11977

To narzędzie pomaga powiększać podzespoły elektroniczne, pozwala odczytywać 

najdrobniejsze symbole I oznaczenia oraz ułatwia lutowanie I rozlutowanie płytek.

This tool helps magnifying electronic components, allowing technician to weld and 

unsolder microchips of eletronic plates that need to be repaired.
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Codice    
Code

Descrizione per utilizzo                                  
Use remarks

Z-19500 Videozoom 120 abbinare sempre al monitor Z-19501

Z-19501 Monitor per Videozoom Z-19500


