
Dzięki narzędziom BQ350 i BQ351 można wykonać wszystkie popularne typu końcówek spęcznianych na rurkach 
z metalimiękkich  
(miedź, stop miedziowo-niklowy, aluminium) w zakresie średnic od 4,76 mm do 12,7 mm OD. 
Kielichowanie wykonywane jest wg standardów:
- SAE - kielich pojedynczy kulisty („Bubble”)
- DIN - kielich pojedynczy typu grzybek   („Mushroom”)
- SAE/DIN – kielich podwójny („Double”).

ZALETY:
• Dwie obrotowe karetki (zestaw BQ350) posiadające

razem szesnaście końcówek kielichujących
• Szybka praca i niewielka siła wymagana na dźwigni.
• Gładzie kamieni kształtujących nie uszkadzają

powierzchni rurek
• Czytelne oznakowanie przyrządów: w kielichowaniu

dwuetapowym OP-1 oznacza pierwszy etap a OP-2
drugi etap.

Zestaw BQ350 – do wykonywania kielichów 37° i 45° 
pojedynczych, podwójnych oraz DIN zawiera 14 par kamieni i 
16 końcówek na dwóch karetkach.
Rozmiary kielichowanych rurek:
45°: 3/16”, 1/4”. 5/16”, 3/8”, 1/2”.
mm: 4,75; 6,00; 8,00; 10,00.
37°: 3/16”, ¼”. 5/16”, 3/8”.
DIN: 3/16” (4,75 mm) i 1/4”
Zestaw BQ351 – wersja podstawowa narzędzia BQ350 
umożliwiająca wykonanie kielichów 45° pojedynczych, 
podwójnych oraz DIN; zawiera 5 par kamieni i 7 końcówek.
45°: 3/16”, 1/4”. 5/16”, 3/8”.
DIN: 4,75 mm.

SAE kielich kulisty    DIN „grzybek”         SAE podwójny

    („Bubble”)              („Mushroom”) („Double”)

PROSTOWNICA RUREK W ZWOJACH

Niewielka, niesamowicie praktyczna ekonomiczna 
prostownica rurek EziBend i innych niskoprofilowych - 
szybko przywracająca prosty kształt rurkom dostarczonym 
w zwoju.
• pełna regulacja
• prostowanie średnic od 3/16 (4,75mm) do 1/2” (12,7mm)
• bardzo łatwy przesuw (rolki łożyskowane)
• uchwyt do mocowania w imadle
• obsługa wszystkich materiałów (nawet stal nierdzewna).

KIELICHOWNICA DO RUREK Z METALI MIEKKICH   •   PROSTOWNICA

Kielichownice dostarczane 
są w poręcznych walizkach 
z pcv organizujących 
przechowywanie   
i transport elementów 
osprzętu - szczęk i stempli.

SZCZYPCE GNĄCE DO RUREK MIEDZIANYCH I METALOWYCH • TESTERY GWINTÓW

Maksymalny kąt zagięcia 
do 90°; możliwość zagięcia 
bezpośrednio przy samej 
końcówce przewodu.

zapewniają prawidłowe gięcie i uchwyt rurek: 
3/16” (4,75mm) i 1/4” (6,4mm) - najbardziej 
poręczne narzędzie w każdym serwisie 
hydrauliki samochodowej!

Wykonanie z gatunkowej, utwardzonej
stali stopowej dające najwyższą trwałość 
na rynku.

SZCZYPCE DO RUREK HAMULCOWYCH

Szczypce bardzo pomagają 
przy podłączaniu rurki 
zapewniając wygodny i nie 
uszkadzający chwyt. 

Prostopadła powierzchnia 
główki szczypiec zapewnia 
równe i prostopadłe odcięcie 
rurki brzeszczotem. 

Rozchylone krańce elementów 
kształtujących zagięcie chronią przed 
uszkodzeniem 
lub zarysowaniem 
miękkiej ścianki rurek. 
Promień gnący 
zapewnia ciasne zagięcie 
bez załamania rurki.

Promienie gięcia

   3/16” 1/4”

ZESTAW SPRAWDZIANÓW GWINTÓW

Natychmiastowa BEZBŁĘDNA IDENTYFIKACJA  99% gwintów spotykanych 
w połączeniach układów hamulcowych - minimalizuje ryzyko pomyłki i usuwa 
problem z uzyskaniem szczelności układu.
• Testery 16 rozmiarów gwintów zewnętrznych (męskich)

i wewnętrznych (żeńskich) używanych na całym
świecie w układach hamulcowych.

• Testowanie zarówno gwintów wewnętrznych
jak i zewnętrznych, calowych i metrycznych.

• Możliwość użycia testerów jako chwilowch zaślepek
• Hartowane oznakowanie, kody kolorystyczne

i poręczna walizka magazynowa.

Pojedyncze testery także dostępne w sprzedaży.
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PRZEWODY GUMOWE HAMULCOWE  •  NARZĘDZIA I AKCESORIA

Średnica wewnętrzna  średn. zewnętrzna 
węża: 3,3mm ÷ 3,5mm węża: 10,3 ÷ 10,7mm

• Zbrojenie przewodu: dwie warstwy oplotu z włókna syntetycznego
– parametry techniczne lepsze niż wymagane
w normach: SAE J1401 oraz FMVSS-106.

• Zakres temperatury pracy: - 50°C ÷ 121°C.

• Spełnia wymagania standardów międzynarodowych
DOT3 i DOT4.

• Bardzo wysoka odporność na zawilgocenie
i szkodliwość warunków zewnętrznych.

  Osłona sprężynowa (pakowane po 6 szt.) Klipsy do końcówek (opak. po 20 szt.)

     Śruby do uchwytów (opak. po 50 szt.) Osłona gumowa przewodów grubościenna, 
(pakowanie: odcinek 3m.)

Osłona gumowa przewodów cienkościenna,  Osłona sprężynowa z tworzywa sztucznego  
    (pakowanie: odcinek 15m.)     (pakowanie: odcinki 50 cm lub 6 m)

    OSłONA TERMOIZOLACYjNA 
(pakowanie: odcinki: 3m, 6m, 9m itd ...)
Doskonała izolacja przed stykiem  
z mocno rozgrzewającymi się elementami 
pojazdu.
Odporność na temperatury:
+260°C (na stałe);
+1650°C chwilowo.

CZARNA
SZARA

PRZECINAK PRZEWODÓW GUMOWYCH 
bardzo wytrzymałe narzędzie do gładkiego  
i prawidłowego przecinania przewodów giętkich.
Możliwość obracania ostrza.

BQ2101B  - wymienne ostrze.

BQ2102 
Ekonomiczny przecinak węży 
gumowych (z tw. sztucznego).

NARZĘDZIA

Rozwiertak - idealny do wstępnego przygotowania przewodu teflonowego 
przed osadzeniem końcówki. Łatwo mocowany w głowicy wiertarki dzięki 
trójkątnemu przekrojowi.

Narzędzie do skrawania osłonki przewodu - precyzyjnie odcina osłonę pcv 
na końcu przewodu teflonowego - odsłaniając prawidłową długość oplotu 
do prawidłowego montażu końcówki - jednocześnie rozszerzając wnętrze 
węża dla łatwiejszego osadzenia końcówki.

PRZECINAK przewodów teflonowych - wersja wzmocniona ale 
jednocześnie lekka, umożliwia cięcie węży do średnicy 12,7mm max.

PRZECINAK przewodów teflonowych 
- wersja podstawowa, umożliwia cięcie 
węży w oplocie nierdzewnym bez jego 
szarpania.

Adaptery kolorowe - umożliwiają 
montaż standardowych końcówek na 
niskoprofilowych wężach BQ301/303;
dodają sportowej stylistyki.

model przekrój kolor osłony pcv

BQ301 1/8” ID - brak -

BQ303 1/8” ID bezbarwny

BQ303BK 1/8” ID czarny

BQ303BL 1/8” ID niebieski

BQ303RD 1/8” ID czerwony

PRZEWÓD 
TEFLONOWY 

w oplocie 
nierdzewnym,            

z  osłonką PCV

Osłonka zwiększająca 
średnicę
- umożliwia montaż 
tulejek środkowych na 
przewodzie bez  
osłonki pcv.
Odcinki 3m.

Osłonka zwiększająca 
średnicę - umożliwia montaż 
tulejek środkowych na 
przewodzie z   
osłonką pcv.
Odcinki 3m.

PRZEWODY TEFLONOWE W OPLOCIE STALOWYM NIERDZEWNYM • NARZĘDZIA

BQ251
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RURKI EZIBEND - MIEDZIANO-NIKLOWE  •  RURKI NIERDZEWNE •  AKCESORIA

  Model                      gwint                 rurka
KOŃCÓWKI GWINTOWANE MĘSKIE

Rurki EziBend2 
zastępują zwykłe rurki metalowe tworząc CAŁKOWICIE NIERDZEWNY przewód 
hydrauliczny, który:
• spełnia wszystkie wymagania norm międzynarodowych;
• nie koroduje, nie rdzewieje;
• łatwo się wygina i kielichuje;
• jest kształtowalny ręcznie, bezpośrednio w miejscu instalacji;
• stosowany jest fabrycznie w autach luksusowych;
• daje się polerować na wysoki połysk;
• zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i trwałość;
• dostępny w średnicach: 3/16” (4,75mm); 1,4” (6,3mm); 5/16” (8mm) i 3/8” (10mm).

symbol śr. zewn. (OD) grubość ścianki zwój (opak.)
T187-25SE 3/16” (4,75mm) 0,7mm 7,6m

T187-100SE 3/16” (4,75mm) 0,7mm 30,5m

T250-25SE 1/4” (6,4mm) 0,7mm 7,6m

T250-100SE 1/4” (6,4mm) 0,7mm 30,5m

T312-25SE 5/16” (8mm) 0,7mm 7,6m

T375-25SE 3/8” (9,5mm) 0,7mm 7,6m

KOŃCÓWKI GWINTOWANE ŻEŃSKIE

Osłony sprężynowe rurek

• Dostępne dla średnic OD: 3/16” (4,75mm)
oraz 1,4” (6,3mm)
Długość odcinka: 91cm

• Materiał - stal nierdzewna.
• Łatwe w docinaniu i montażu.
• Dają się polerować na połysk.

Uchwyty rurek

materiał: biały nylon.

RURKA NIERDZEWNA   - wypolerowana na połysk, w zwojach.

symbol śr. zewn. (OD) grubość ścianki zwój (opak.)
T187-25SS 3/16” (4,75mm) 0,7mm 6,1m

T250-25SS 1/4” (6,4mm) 0,7mm 6,1m

T312-25SS 5/16” (8mm) 0,7mm 6,1m

T375-25SS 3/8” (9,5mm) 0,7mm 6,1m

ADAPTERY GWINTOWANE - łĄCZKI RUREK I PRZEWDOÓW

ADAPTERY gWINTOWANE 
„MĘSKO” - „ŻEŃSKIE”
• gwinty metryczne i calowe
• stożki uszczelniające zwykłe i
odwrócone
ocynk jako zabezpieczenie 
antykorozyjne
Zestaw BQ7004 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

ADAPTERY gWINTOWANE
USZCZELNIANE ORINgIEM
- łączki układów wspomagania 
kierownicy i paliwowych.
• wysokotemperaturowe oringi vitonowe
• gwinty metryczne i calowe
ZESTAW BQ7003 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

ADAPTERY gWINTOWANE
(do gniazd odpowietrzników) 
- umożliwiają podłączenie do układu 
hamulcowego np. manometru, 
czujników itp.
• jeden koniec uszczelniany nakrętkami
standardowymi JIC.
• gwinty metryczne i calowe.
• ocynk dla antykorozji.
ZESTAW BQ7010 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

        Symbol A B C

        Symbol A B C

        Symbol           gwint męski gwint żeński           typ stożka A B

A                             B                             

C                             

A                             B                             

A                             B                             

C                             
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ODPOWIETRZNIKI  •  łĄCZKI  •  KOŃCÓWKI I ADAPTERY BANjO  NAKRĘTKI PłASKIE - PODKłADKI MIEDZIANE  •  BOLCE I KOŃCÓWKI BANjO

ODPOWIETRZNIKI
Łatwa reperacja dzięki tym solidnym 

elementom. 
• mocny sześciokąt zapewniający 

szczelny montaż w gnieździe.
• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 

antykorozyjne
Zestaw BQ7014 - gotowy pakiet 

adapterów w kasetce z pcv.

(małe)
(duże)

Symbol                    gwint

Symbol                    gwint                         stożek
stożek X              stożek Y

stożek X              stożek Y

łĄCZKI GWINTOWANE WEWNĘTRZNIE - DO RUREK

Symbol              gwint             stożek

łĄCZKI BANjO -  DO RUREK

Symbol                                      gwint

łĄCZNIKI RUREK
Prawidłowe i szczelne połączenie 

dwóch końców rurek (pewność i 
skuteczność). 

• stożki - zwykły (Y) i odwrotny (X)
• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 

antykorozyjne.

Zestaw BQ7009 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

GłOWKI BANjO
Łączenie rurek w systemie BANJO 

pod kątem 90° - skutecznie  
i szczelnie. 

• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 

antykorozyjne.

Zestaw BQ7001 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

łĄCZNIKI BANjO
Łączenie i zakańczanie rurek w 

systemie BANJO pod kątem 90° - 
skutecznie i szczelnie. 

• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 

antykorozyjne.

Zestaw BQ7001 - gotowy pakiet 
adapterów w kasetce z pcv.

ADAPTERY BANJO -  DO RUREK

Symbol                         gwint

PODKłADKI MIEDZIANE

łĄCZKI GWINTOWANE WEWNĘTRZNIE - DO RUREK

Symbol A B C D

BQ223 8mm 10mm 17mm 25mm

BQ224 10mm 10mm 18mm 25mm

bq225 10mm 7/16* 19mm 25mm

NAKRĘTKI MOCUjĄCE
Bardzo szeroki asortyment nakrętek 
mocujących płaskich.
• ulepszony materiał
• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 

antykorozyjne.

PODKłADKI MIEDZIANE
Twarde podkładki do prawidłowego uszczelniania 
wysokociśnieniowyh układów hamulcowych.
• rozmiary dopasowane do śrub BANJO
• zredukowana średnica zewnętrzna.
Zestaw BQ7000 - gotowy pakiet podkładek.

Symbol                             gwint

Symbol           średnica nominalna

ŚRUBY BANjO ( BOLCE)
Bardzo szeroki asortyment nakrętek 
mocujących płaskich.
• ulepszony materiał
• gwinty metryczne i calowe
• ocynk jako zabezpieczenie 
antykorozyjne.

Zestaw BQ7007 - gotowy pakiet śrub 
w kasetce z pcv.

Styl łebka: „R”         „H”
Symbol                    gwint                         styl łebka

Końcówki BANJO do lutowania na rurce 4,75mm  
(możliwość przeróbki także do rurki 6,4mm).

ŚRUBY BANjO ( BOLCE) TRÓjNIKI NA RURKI Z OTWOREM MONTAŻOWYM

Symbol                  gwint             stożek

Poręczne łączniki 3 rurek, z otworem montażowym.

Zestaw BQ7002 - gotowy pakiet trójników w kasetce z pcv.

Stożek X         Y
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