
GO WELL
Bezpieczeństwo i komfort jazdy
w każdych warunkach

CIESZ SIĘ 
DROGĄ!



Płyny i kosmetyki samochodowe Shell to pełna oferta wysokiej jakości 
produktów do całorocznej pielęgnacji samochodu. Obejmuje ona 
zarówno preparaty do czyszczenia szyb, wnętrza, karoserii, jak i 
preparaty techniczne, płyny eksploatacyjne, akcesoria samochodowe 
oraz AdBlue®.                  

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców  oraz prostych 
i jasnych instrukcji wystarczy kilka minut, by cieszyć się komfortem 
jazdy czystym autem.

Shell Car Care - Doskonały wybór!

BEZPIECZEŃSTWO
I KOMFORT JAZDY



PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

PREPARATY DO SZYB

PREPARATY DO WNĘTRZA

PREPARATY DO KAROSERII

PREPARATY TECHNICZNE

AKCESORIA

PŁYNY DO CHŁODNIC
PŁYNY HAMULCOWE 

ADBLUE®



PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
PRZEZ CAŁY ROK



LETNIE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY
Wysokiej jakości płyny przeznaczone do mycia szyb i reflektorów samochodowych. Efektywnie i szybko 
usuwają brud i osad drogowy. Skutecznie rozpuszczają i usuwają ślady po owadach oraz odchody 
ptaków i pyłki roślin. Nie pozostawiają smug i zacieków. Bezpieczne dla chromu, lakieru, części gumowych 
i plastikowych oraz reflektorów poliwęglanowych. Pozostawiają przyjemny zapach. Do stosowania przy 
temperaturze powyżej 0°C. Nie zawierają metanolu.

Dostępne opakowania:
super koncentrat 250 ml /12szt:    AS34R  5901060122600
gotowy ‘pouch’ 2L /4szt:        AS209  5901060012284*
gotowy 4L /4szt:          AS37A  5901060011560

ZIMOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY
Wysokiej jakości płyny przeznaczone do mycia szyb i reflektorów samochodowych. Skutecznie i szybko 
usuwają brud, osad drogowy, zabrudzenia z soli i oleju. Zabezpieczają przed oblodzeniem i uszkodzeniem 
dysz spryskiwacza. Zawierają składniki spowalniające odparowywanie alkoholu, redukując tzw. „efekt 
zimnej szyby”. Przywracają doskonałą widoczność, bez smug i zacieków. Bezpieczne dla chromu, lakieru, 
części gumowych i plastikowych oraz reflektorów poliwęglanowych. Można stosować w samochodach 
wyposażonych w dysze wachlarzowe. Pozostawiają przyjemny zapach. Nie zawierają metanolu.

Dostępne opakowania:
koncentrat 1L /12szt: AS11E 5901060010013  ochrona do - 55°C
koncentrat 4L /4szt:   AS11A 5901060010020    ochrona do - 55°C
gotowy ‘pouch’ 2L /4szt:  AS208  5901060010112  ochrona do - 20°C*
gotowy 4L /4szt:   AS10A  5901060010105  ochrona do - 21°C

PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

*W trosce o środowisko o 65% mniej plastiku wykorzystywane jest do produkcji worka ‘pouch’.
Opakowania w pełni podlegają recyklingowi.



DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

BEZPIECZNA JAZDA, 
NIEZALEŻNIE
OD POGODY



ODMRAŻACZ DO SZYB
Szybko i skutecznie usuwa lód i szron z szyb 
samochodowych oraz reflektorów. Skutecznie 
uwalnia przymarznięte pióra wycieraczek, 
bez ryzyka ich uszkodzenia. Nie pozostawia 
smug. Bezpieczny dla gumy, lakieru oraz refle-
ktorów poliwęglanowych.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:
AT08I     5901060010174

ŚCIERECZKI DO SZYB
Skutecznie i szybko usuwają 
brud, tłuszcz i inne zabrudzenia 
z powierzchni szklanych. 
Poprawiają widoczność. Łatwe 
w użyciu i przechowywaniu.

Dostępne opakowania:
20szt /6szt:
AZ072     7041068138789

PŁYN DO SZYB
Wysokiej jakości produkt przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni szklanych i luster zarówno w samochodzie, 
jak i w domu. Skutecznie i szybko usuwa wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia, osad drogowy, odciski palców 
i nalot z dymu tytoniowego (zarówno na zewnętrznej 
powierzchni szyby, jak i jej wewnętrznej części). 
Nadaje połysk, nie pozostawia smug i zacieków. 
Zmniejsza osadzanie się pary na szybach. Nie 
zawiera amoniaku. Bezpieczny dla reflektorów 
poliwęglanowych, jak i przyciemnianych szyb 
samochodowych.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt: 
AC53I     5901060010846

PREPARAT
ANTYROSZENIOWY 
Skutecznie zapobiega parowaniu 
szyb i luster, zarówno w samochodzie 
(na wewnętrznych powierzchniach 
szklanych), jak i w domu.

Poprawia widoczność, bezpie-
czeństwo i komfort jazdy. Nie 
pozostawia smug. Szczególnie 
zalecany w okresie jesienno-zi-
mowym. Niezastąpiony podczas 
deszczowej pogody.

Dostępne opakowania:
130ml/20szt:
LAO65     5901060002407

PREPARATY DO SZYB



PREPARATY DO CZYSZCZENIA I ODŚWIEŻANIA WNĘTRZA

BĄDŹ ZAWSZE GOTOWY!



ZAPACHY SAMOCHODOWE PREMIUM
Wykonane z termoplastycznego i nietoksy-
cznego polimeru. Zawierają najlepszej jakości 
składniki i bezalkoholowe oleje zapachowe. 
Odświeżają, subtelnie uwalniając zapach 
przez 45 dni.

fruit cocktail
green tea
sweet shake 
tonic

PREPARAT DO SKÓRY
Uniwersalny produkt do czyszczenia 
i konserwacji skóry oraz powierzchni 
winylowych. Formuła o potrójnym działaniu, 
doskonale czyści, chroni, pielęgnuje oraz 
odnawia zarówno powierzchnie skórzane, 
jak i winylowe. Szybko schnie i nie pozostawia 
tłustych plam. Przywraca naturalny blask. 

Dostępne opakowania:
500 ml/ 6 szt:
AC58V 7041068136624

PŁYN DO TAPICERKI
Skutecznie czyści i odświeża materiały tekstylne. 
Odpowiedni także do materiałów delikatnych typu 
alkantara. Unikalna formuła wnika w głąb włókien, 
skutecznie usuwając brud i uciążliwe plamy z tkanin, 
tapicerki i dywanów zarówno w samochodzie, jak 
i w domu. Odświeża kolor i eliminuje nieprzyjemne 
zapachy. Nie zawiera rozpuszczalników. Aktywne 
składniki ulegają biodegradacji.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:  AC54I  5901060010884

ŚCIERECZKI DO KOKPITU
Skutecznie i łatwo usuwają 
zabrudzenia z elementów 
wykonanych z winylu, tworzywa 
sztucznego i gumy. Odświeżają 
i pogłębiają oryginalny kolor. 
Łatwe w użyciu i przechowy-
waniu.

Dostępne opakowania: 
20szt /6szt:
AZ070   7041068138772

PREPARAT DO KOKPITU DELIKATNY POŁYSK
Czyści i konserwuje deskę rozdzielczą oraz elementy wnętrza 
wykonane z winylu, tworzywa sztucznego i gumy. Usuwa 
odciski palców, plamy i inne zabrudzenia. Skutecznie 
ożywia i pogłębia oryginalny kolor czyszczonej 
powierzchni. Pozostawia delikatny połysk i świeży 
zapach. Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu. 
Odpowiedni do powierzchni gładkich, jak i z fakturą. Nie 
pozostawia smug i tłustych osadów. Zalecany do odnowy 
winylowych walizek, foteli i kanap.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt: AC51I  5901060010228

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I ODŚWIEŻANIA WNĘTRZA

ŚCIERECZKI DO SKÓRY
Skutecznie i szybko czyszczą, 
odświeżają i zabezpieczają 
gładkie powierzchnie 
skórzane. Zawierają naturalne 
woski. Łatwe w użyciu 
i przechowywaniu.

Dostępne opakowania:
20szt /6szt:
AZ074   7041068138819

ODŚWIEŻACZ
DO KLIMATYZACJI
Wysoce skuteczny i szybko działający. 
Odświeża wnętrza, systemy 
cyrkulacji powietrza i klimatyzacje 
samochodowe w zaledwie 10 minut. 
Eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
Pozostawia przyjemny, świeży zapach. 
Łatwy w użyciu.

Dostępne opakowania:
150 ml/ 6 szt: AC59T  7041068136983

AEROZOL DO KOKPITU MATOWA POWIERZCHNIA
Czyści i konserwuje deskę rozdzielczą oraz elementy wnętrza 
wykonane z winylu, tworzywa sztucznego i gumy. Usuwa odciski 
palców, plamy i inne zabrudzenia. Skutecznie ożywia i pogłębia 
oryginalny kolor czyszczonej powierzchni. Pozostawia matowo-
satynową powierzchnię i świeży zapach. Zawiera naturalny wosk 
pszczeli i filtr UV. Ogranicza gromadzenie się kurzu. Odpowiedni 
do powierzchni gładkich, jak i z fakturą. Nie zawiera silikonów. 
Nie pozostawia smug i tłustych osadów. Zalecany do odnowy 
winylowych walizek, foteli i kanap.

Dostępne opakowania:
300ml /6szt:  AC63F  5901060122587

ZAPACHY SAMOCHODOWE
Wyjątkowo trwałe. Odświeżają, subtelnie 
uwalniając zapach przez 45 dni. 

ocean splash
black velvet
new car
vanilla
strawberry
royal tea

AL610
AL61B
AL61C
AL61A
AL65S
AL65A

AL63F
AL63G
AL63S
AL63T

ZAPACHY SAMOCHODOWE
Intensywne kolory i przyjemne kompozycje 
zapachowe w kształcie muszelki. Odświeżają, 
uwalniając zapach przez 30 dni.

vanilla lovers 
fruit coctail
walk on the beach
energy reload

AL53A
AL53B
AL53C
AL53D



PREPARATY DO CZYSZCZENIA KAROSERII

ODROBINA BLASKU
MAKSYMALNA OCHRONA



PREPARATY DO CZYSZCZENIA KAROSERII

PŁYN DO USUWANIA OWADÓW
Szybko i skutecznie zmiękcza i usuwa zaschnięte ślady po owadach, 
odchody ptaków, pyłki roślin oraz inne zabrudzenia drogowe 
z szyb i karoserii samochodowych. Produkt w pełni bezpieczny dla 
lakieru, chromu, części gumowych i plastikowych oraz reflektorów 
poliwęglanowych. Nie pozostawia smug i tłustych plam. Idealny 
do zastosowania przed skorzystaniem z myjni samochodowej.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:  AC55I  5901060012055

PŁYN DO FELG
Skutecznie i aktywnie czyści, zmieniając kolor 
produktu na ciemno-czerwony. Dociera do trudno 
dostępnych miejsc rozpuszczając i usuwając silne 
zabrudzenia, pył hamulcowy, kawałki gumy i osad 
drogowy.
Produkt o gęstej konsystencji i neutralnym pH. Nie 
zawiera kwasów. Bezpieczny dla felg i układu 
hamulcowego. Przeznaczony do wszystkich 
rodzajów felg i kołpaków, w tym aluminiowych.

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:  AC56K  5901060123362

WOSK NA MOKRO
Skuteczny i łatwy w użyciu wosk na mokro o potrójnym działaniu (3 w 1). Woskuje, zapewnia głęboki 
połysk i ochronę lakieru. Usuwa ślady po kroplach, pozostawiając gładką powłokę z efektem perlenia 
wody. Nie pozostawia smug i nalotów. Tworzy warstwę ochronną, zabezpieczając lakier przed 
działaniem czynników zewnętrznych. Idealny do regularnej pielęgnacji lakieru, elementów chromowanych, 
plastikowych jak i dachów kabrioletów. Nie stosować do reflektorów. Zawiera naturalny wosk Carnauba. 

Dostępne opakowania:
0,5L /6szt:  AC33R  5901060122570

PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA OPON 
Szybko i skutecznie przywraca oponom oryginalny kolor, 
wydobywając ich naturalną barwę i pozostawiając 
efekt „mokrej opony” dzięki specjalnie dobranym 
dodatkom nabłyszczającym. Łatwy w użyciu. Nie 
wymaga wycierania. Produkt całoroczny. Odpowiedni 
do wszystkich rodzajów opon.

Dostępne opakowania:
400 ml/ 12 szt:  AC60T 7041068136617

SZAMPON Z WOSKIEM
Wysoce wydajny i skuteczny koncentrat szamponu z woskiem  o potrójnym działaniu. Doskonale 
czyści, nabłyszcza i chroni czyszczone powierzchnie (3 w 1). Przeznaczony do mycia wszystkich 
rodzajów lakierów oraz wyrobów z metali, tworzywa sztucznego i gumy. 
Skutecznie usuwa nawet najtrwalsze zabrudzenia, pozostałości owadów oraz osady 
powodujące korozję. Pozostawia woskową warstwę ochronną i połysk - bez plam i zacieków. 

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:  AC30J  5901060011607



PŁYNY DO CHŁODNIC, PŁYNY HAMULCOWE

BEZPIECZNE PODRÓŻE 
MAŁE I DUŻE... 
POSTAW NA 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ



PŁYNY DO CHŁODNIC PREMIUM, PREMIUM LONGLIFE, ANTI-FREEZE
Wysokiej jakości płyny do chłodnic Premium 774 C (typ G11), Premium Longlife o wydłużonym okresie 
eksploatacji 774 D-F (typ G12 i G12+) i Anti-Freeze. Przeznaczone do wszystkich rodzajów chłodnic. 
W pełni mieszalne z innymi płynami do chłodnic na bazie glikolu monoetylenowego (MEG). Spełniają 
i znacznie przekraczają wymogi większości międzynarodowych norm i standardów.
Zaaprobowane przez: VAG, MAN, MB, DAF.

Dostępne opakowania:
P koncentrat 1L/12szt:      PBT72F 5901060010242 4L/4szt:  PBT72B 5901060010259
P gotowy 1L/12szt:         PBT74F 5901060010327 4L/4 szt: PBT74B 5901060010334
P Longlife konc 1L/12szt: PBT75F 5901060010280 4L/4szt:  PBT75B 7041063600519
P Longlife got 1L/12szt:   PBT78F 5901060122556 4L/4szt:  PBT78B 5901060122563
AF koncentrat 1L/12szt:  AT03E   5901060010266 5L/3szt:  AT03A   5901060010273
AF gotowy 1L/12szt:      AT01E   5901060010297 5L/3szt:  AT01A   5901060010303

PŁYN HAMULCOWY DOT 4, DOT 4 ESL (LV, ESP) O OBNIŻONEJ LEPKOŚCI 
Wysokiej jakości, zaawansowany technologicznie płyn hamulcowy DOT4 ESL, o obniżonej lepkości. Zapewnia 
długi czas eksploatacji i bardzo dobre własności niskotemperaturowe, szczególnie wymagane w układach z ABS 
oraz elektroniczną kontrolą trakcji i hamowania, DSC. 
Zastosowanie standardowego DOT-4 w systemach hamulcowych z ABS i DSC może powodować  opóźnienia 
w reakcji po ich aktywacji.  
Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
Spełnia i znacznie przekracza międzynarodowe normy SAEJ1703, SAEJ1704, FMVSS 116, ISO 4925 oraz 
PN-C-40005. 

Dostępne opakowania:
DOT 4 ESL 0,5L /12szt:  AT59H 5901060010488 - minimalna temperatura wrzenia płynu zawodnionego=170°C 
     5L /3szt:  LAO21 5901060000496 - minimalna temperatura wrzenia płynu zawodnionego=170°C 
DOT 4 455g /12szt:  AT59R 5901060123461 - minimalna temperatura wrzenia płynu zawodnionego=160°C

RELEASED
TO VW
TL 774C

G11

RELEASED
TO VW

TL 774D-F
G12&G12+

MB-Approval 325.3

PŁYNY DO CHŁODNIC, PŁYNY HAMULCOWE



PREPARATY TECHNICZNE

SPOKOJNA I BEZPIECZNA 
PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ
OD SPRAWNEGO AUTA 



PREPARATY TECHNICZNE

ODMRAŻACZ /OLIWA DO 
ZAMKÓW
Skutecznie odmraża, smaruje i absorbuje 
wilgoć (3 w1). Ułatwia otwieranie 
zamarzniętych zamków. Regularne 
stosowanie zapobiega korozji i zamarzaniu 
zamków.

Dostępne opakowania:
50ml/12szt:  AT07T  5901060122594

SZTYFT DO USZCZELEK
Łatwy w użyciu sztyft do uszczelek Shell zapewnia 
elastyczność gumowych elementów, konserwuje i 
chroni je przed pękaniem. Przedłuża żywotność 
gumy. Skutecznie zapobiega przymarzaniu 
uszczelek w oknach i drzwiach. Do stosowania przez 
cały rok zarówno w samochodzie, jak i w domu.

Dostępne opakowania:
38g/12szt:   AC57Z   7041063960019

STARTER
Skutecznie wspomaga rozruch silników 
benzynowych i diesla w trudnych warunkach 
pogodowych tj. niskie temperatury i duża 
wilgotność powietrza. Zalecany do rozruchu 
kosiarek, łodzi, pomp, agregatów itp. Zapobiega 
nadmiernemu zużyciu akumulatora i rozrusznika.

Dostępne opakowania:
200ml /12szt:  AT08S  7041068126977

ŚRODEK DO PŁUKANIA SILNIKA
Produkt przeznaczony do stosowania w 
silnikach benzynowych i diesla. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia, szlam, osad oraz 
nagar z wewnętrznych części silnika. 
Szybko dociera do trudno dostępnych 
miejsc w silniku, udrażnia kanały olejowe i 
przemywa pierścienie tłokowe. Bezpieczny 
dla uszczelek gumowych.

Dostępne opakowania:
480 ml/12szt:  AC42M  5901060123119

PREPARAT DO NAPRAWY OPON
Wysoce skuteczny produkt do naprawy opon, który jednocześnie 
pompuje i uszczelnia uszkodzoną oponę, bez zdejmowania koła. 
Umożliwia kontynuowanie jazdy do warsztatu bez potrzeby 
korzystania z pomocy drogowej. Posiada specjalny adapter 
pozwalający uszczelnić oponę szybko i bez wysiłku. Bezpieczny 
dla opon. Do stosowania w samochodach osobowych z oponami 
bezdętkowymi. Może zastępować koło dojazdowe.
NR 1 W TESTACH!

Dostępne opakowania:
400ml /12szt:   AT61B  7041068124621

AEROZOL WIELOFUNKCYJNY
Wysokiej jakości preparat przeznaczony do zastałych 
ruchomych części mechanicznych i elektrycznych 
zarówno w samochodzie, motorze, jak i w domu. Głęboko 
penetruje i skutecznie rozpuszcza rdzę, tłuszcz, smar i 
zapiekły brud. Smaruje, konserwuje i zabezpiecza przed 
korozją oraz powstawaniem innych nalotów. Poluzowuje 
zardzewiałe i zastałe elementy oraz części mechaniczne. 
Usuwa wilgoć i poprawia przewodność na stykach. Nie 
zawiera silikonu. Bezpieczny dla gumy i części metalowych. 

Dostępne opakowania:
200ml/12szt:  LAO93 5901060123478

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKA
Błyskawicznie dociera do trudno dostępnych 
miejsc usuwając oporne zabrudzenia, smar 
i olej. Działa szybko i skutecznie. Można 
stosować również do czyszczenia narzędzi i 
mechanicznych części urządzeń. Bezpieczny 
dla uszczelek gumowych, tworzyw 
sztucznych oraz przewodów elektrycznych. 
Wydajny i łatwy w użyciu.

Dostępne opakowania:
0,5L/12szt:  AT62I  5901060011904

APLIKATOR
SMART 
STRAW



PREPARATY TECHNICZNE 

PROFESJONALNE 
WSPARCIE W 
ZASIĘGU RĘKI 



PREPARATY TECHNICZNE

PREPARAT DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW I 
SPRZĘGŁA
Skuteczny i szybko działający preparat czyszczący do 
usuwania smaru, oleju, brudu i pyłu hamulcowego z części 
hamulca i sprzęgła. Oczyszcza hamulce tarczowe i bębnowe 
oraz części sprzęgła z kurzu, oleju, smaru oraz brudu. 
Odpowiedni do stosowania na tarczach hamulcowych, 
bębnach, klockach, cylindrach i zaciskach. Szybkoschnący. 
Nie pozostawia osadu. 

Dostępne opakowania:
0,5L /12szt:
AT647I 7041068136303

PŁYNNY SMAR WIELOFUNKCYJNY
Wydajny, wielofunkcyjny smar adhezyjny do stosowania 
w otwartych układach mechanicznych. Odpowiedni 
do smarowania łańcuchów, otwartych kół zębatych, śrub 
wyrzucic i kabli. Chroni przed wnikaniem wody. Zapewnia 
doskonałą odporność na zużycie, wysokie ciśnienie oraz 
siły odśrodkowe działające na mechanizmy o dużym 
obciążeniu.

Dostępne opakowania:
400ml /12szt:
AT648I 7041068136297

ODRDZEWIACZ  
Błyskawicznie wnika i rozpuszcza rdzę z czyszczonych powierzchni. Penetruje 
skorodowane i zardzewiałe zastałe części takie jak: łączniki rur, nakrętki / 
śruby, zawory, zawiasy, zamki, zamki błyskawiczne, narzędzia, sprężyny, 
zębatki, otwarte łańcuchy i punkty zwrotne maszyn. Smaruje i pozostawia film 
ochronny, zabezpieczając przed ponownym tworzeniem się rdzy. Wypiera 
wilgoć. Odpowiedni do większości materiałów. Zawiera disiarczek molibdenu, 
który wzmacnia właściwości penetrujące, polepsza smarowność i wykazuje 
duże powinowactwo do podłoży metalowych. Odpowiedni przy ekstremalnych 
obciążeniach. Eliminuje zatarcie, poślizgnięcie i odkształcenie wciskane.

Dostępne opakowania:
400ml /12szt:
AT650I 7041068136327



ADBLUE®

CIESZ SIĘ PODRÓŻĄ,
ŚWIADOMY,
ŻE PRZYCZYNIASZ SIĘ
DO ZMNIEJSZENIA EMISJI 
SZKODLIWYCH TLENKÓW 
AZOTU (NOx)
NAWET DO 80%



ADBLUE®

ADBLUE® SPEŁNIA NORMĘ ISO 22241-1
Wysokiej czystości, nietoksyczny, bezwonny i bezbarwny płyn stanowiący mieszankę mocznika (32,5%) i wody (67,5%). 
Redukuje emisję szkodliwych tlenków azotu (NOx) zawartych w spalinach nawet do 80%, co pozwala spełnić surowe 
wymagania dotyczące emisji spalin. 
Przeznaczony do samochodów z silnikami diesla z technologią selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
Produkt spełnia wszystkie wymagania normy ISO, w tym ISO 22241-4 i posiada licencję VDA (Verband der Automobilindustrie).

Opakowanie 3,5L wyposażone jest w unikalny system dozowania, który umożliwia kierowcom samochodów osobowych 
bezpieczne dolewanie płynu AdBlue® , bez ryzyka rozlania. Opakowanie wyposażone jest w plombę i plastikową blokadę 
zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem oraz przycisk start/ stop umożliwiający precyzyjne dozowanie.
Opakowania 4,7L, 10L i 20L wyposażone są w lejek ułatwiający napełnianie zbiornika. 

Dostępne opakowania:
3,5L /4szt:    BT35U  7041068135481
4,7L /3szt:    BT47U  7041068134279
10L /1szt:     BT69U  5901060013007
20L /1szt:     BT70U  5901060013014
4L pouch /4szt:        BT40P 7041068139045* *W trosce o środowisko wyprodukowane zostało nowe opakowanie 

do uzupełniania AdBlue® , które zawiera 65% mniej plastku niż 
standardowa butelka tej wielkości. 



AKCESORIA

PRZYGOTOWANY
I BEZPIECZNY
GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ



AKCESORIA

KANISTER NA PALIWO 
Wyposażony w specjalny lejek umożliwiający 
precyzyjne wlewanie paliwa do baku. 
Posiada bezpieczną nakrętkę, która chroni przed 
przypadkowym otwarciem przez dzieci. Większa 
waga (580g) i zwiększona grubość ścianek nie 
przepuszczają oparów paliwa. Posiada atest 
do przechowywania i transportu paliwa / herme-
tyczny. Przeznaczony na 5L paliwa.

AX012    7041068123013

LINKA HOLOWNICZA 
Wyposażona w dwa haki. Umożliwia 
holowanie auta o masie max. 2000kg.

AX015    7041068135894

KABLE ROZRUCHOWE 
300 cm, 16 mm2. Zgodne z normą DIN 72553-16, posiadają 
certyfikat TUV GS. Odpowiednie do wszystkich akumulatorów. 
Posiadają w pełni izolowane, wykonane z wytrzymałego 
plastiku zaciski oraz elastyczny kabel. Przeznaczone dla 
samochodów z silnikami benzynowymi o pojemności do 2500 cm3 
oraz z silnikami diesla o pojemności do 2000 cm3. Maksymalne 
natężenie prądu: 400A.

AZ045    5901060122488

UNIWERSALNY KOREK WLEWU PALIWA
Pasuje do wlewu paliwa wszystkich samochodów 
osobowych. Wygodny i łatwy w użyciu.

AX018    7041068135788

ŚCIERKA Z IRCHY NATURALNEJ 
Wykonana z prawdziwej skóry, miękka i wyjatkowo 
chłonna. Doskonale czyści i poleruje pozostawiając 
powierzchnię błyszczącą i bez smug. Odpowiednia 
do mycia i polerowania elementów chromowo - 
niklowych w autach i motocyklach oraz polerowania 
armatury łazienkowej.

Powierzchnia ścierki 0,14 m².
AZ030  7041068135740

GĄBKA Z IRCHY SYNTETYCZNEJ
Wysokiej jakości, miękka i chłonna. 
Skutecznie i szybko oczyszcza 
zaparowane i zabrudzone szyby. Nie 
pozostawia smug i meszków. Nie rysuje 
czyszczonej powierzchni.

Wymiary gabki:
5cm x 10cm x15cm
AZ018  5901060012505

ŚCIERKA Z IRCHY SYNTETYCZNEJ
Wyjątkowo skuteczna dzięki swej unikalnej strukturze. 
Absorbuje wielokrotność własnego ciężaru, co zapewnia 
doskonałe rezultaty. Przeznaczona do osuszania 
powierzchni po myciu m.in. karoserii i szyb samochodu, 
łodzi, okien, luster i wszelkiego rodzaju szkła. Nie 
pozostawia zacieków, meszków i smug. 

Powierzchnia ścierki 0,14 m2.
AZ034  7041068135757

GĄBKA SAMOCHODOWA JUMBO 
Duża, trwała i chłonna. Umożliwia dokładne 
usunięcie silnych zabrudzeń i zacieków, nie 
rysując czyszczonej powierzchni. Idealna 
do mycia i czyszczenia karoserii samocho-
dowych, felg aluminiowych, reflektorów.

Wymiary gabki: 7cm x 12cm x 22cm.
AZ026  7041068123075

ŻARÓWKA SAMOCHODOWA
H7 12V/55W
filtr UV, halogen

MO28H   5901060122877

ŻARÓWKA SAMOCHODOWA
H4 12V/60W/55W
filtr UV, halogen

MO14H    5901060122860
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