
Kat. číslo Názov Popis

Pracovný rozsah: 0- 650 mm

Pracovný stôl nastavovateľný 8 pozícii

Rozmery (vxšxh):  1320x510x500 mm

Pracovný rozsah: 0- 1080 mm

Pracovný stôl nastavovateľný 8 pozícii

Rozmery (vxšxh): 1570x610x560mm

Pracovný rozsah: 0 -910 mm 

Pracovný stôl nastavovateľný 8 pozícii

Dvojstupňový posuv piesta 1 mm, 2 mm 

Rozmery (vxšxh): 1800x820x700mm

Pracovný rozsah: 25 -930 mm

Pracovný stôl nastavovateľný 6 pozícii

Zdvojená pumpa

Rozmery (vxš): 1800x560 mm 

Pracovný rozsah: 25 -930 mm 

Pracovný stôl nastavovateľný 6 pozícii

Manuálny aj pneumatický pohon lisu 

Rozmery (vxš): 1800x560 mm 

Hydraulické lisy

REDTOOL 

Hydraulický lis 

12T

RT-1012

REDTOOL 

Hydraulický lis s 

tlakomerom 20T - 

2st.pumpa

RT-1320

REDTOOL 

Hydraulický lis s 

tlakomerom 30T - 

zdvojená  pumpa

RT-1530

RT-1220

REDTOOL 

Hydraulický lis  

20 T

RT-1530-set

REDTOOL 

Čerpadlo a piest 

hydraulického 

lisu 30T

Opravná sada čerpadlo, piest, manometer 

pre  REDTOOL Hydraulický lis s tlakomerom 

30T - zdvojená  pumpa

REDTOOL Lis 

hydraulicko-

pneumatický 30T

RT-1630

REDTOOL 

Čerpadlo a piest 

hydraulického 

lisu 20T

RT-1320-set

Opravná sada čerpadlo, piest, manometer 

pre  REDTOOL Hydraulický lis s tlakomerom 

20T - 2st.pumpa

Opravné sady pre Hydraulické lisy



7 zásuvkový vozík s bočnou skrinkou

Rozmery pracovnej dosky: 765x453mm

Rozmery (hxšxv): 453x 840 x 977mm

REDTOOL Sada 

čerpadlo+piest 

hydraulického 

lisu 30T-

manuálny a 

pneumatický 

pohon

Opravná sada čerpadlo, piest, manometer 

pre  REDTOOL Lis hydraulicko-pneumatický 

30T

RT-1630-set

                        

REDTOOL 

Dielenský vozík 

6+1 zásuvkový 

156 ks náradia v 

penových 

moduloch

Uzamykateľný 6 zásuvkový dielenský vozík s 

bočnou skrinkou. Prvé 4 zásuvky  sú 

vybavené 156 ks Cr-V náradia. Náradie 

obsahuje gola-sadu, kľúče,bity, torx, ibus, 

kliešte. Skrutkovače. Vozík je ideálny pre 

každú gráž, dielňu, servis. 

RT-5106-156

Vybavenie dielenských vozíkov

Vložka gola sada 

1/4", 1/2" 89ks 

REDTOOL

WT01Y0259

Penová vložka gola sada  1/4", 1/2" pre 

dielenské vozíky. Gola sada je vyrobená s 

vysoko kvalitnej CR-V ocele 

REDTOOL Sada 

čerpadlo+piest 

hydraulického 

lisu 50T-

manuálny a 

pneumatický 

pohon

RT-1850-set
Opravná sada čerpadlo, piest, manometer 

pre  REDTOOL Hydraulický lis s tlakomerom 

50T + pneumat

Dielenské vozíky

RT-5207
REDTOOL 

Dielenský vozík 7 

zásuvkový

Vložka račňových 

kľúčov 30ks 

REDTOOL

WT01Y0065

Penová vložka 30 račňových kľúčov pre 

dielenské vozíky. Kľúče sú vyrobené s vysoko 

kvalitnej Cr-V ocele 



Vložka predĺžené 

kliešte 11ks 

REDTOOL

WT01Y0611

Penová vložka s predĺženými, oblými 

predĺženými a poistnými kliešťami. Kliešte sú 

vyrobené s CR-V ocele

Vložka sada 

klieští a dlát s 

kladivom 

REDTOOL

RT-6007-6 Penová vložka s 10 ks. klieští, 6 ks. dlát a 

kladivom. Náradie je vyrobené s Cr-V ocele 

Vložka sada 

dlhých 

imbusových T-

kľúčov REDTOOL

RT-6007-5
Penová vložka dlhých imbusových T-kľúčov 

pre dielenské vozíky. Kľúče sú vyrobené s Cr-

V ocele

Vložka T-kľúče 

10ks REDTOOL
WT01826

Penová vložka nástrčných T-kľúčov pre 

dielenské vozíky. Sú vyrobené s Cr-V ocele

Vložka T 

skrutkovače 18ks 

REDTOOL

WT01Y0254 Penová vložka T-skrutkovačov pre dielenské 

vozíky. Skrutkovače sú vyrobené s Cr-V ocele

Vložka 

skrutkovače 23ks 

REDTOOL

WT01Y0037
Penová vložka skrutkovačov plochých, 

krížových, Torx  pre dielenské vozíky. 

Skrutkovače sú vyrobené s Cr-V ocele

Aku Rázové uťahováky

Elektrický rázový 

uťahovák 18V 

REDTOOL 

BRUSHLESS

WT03880

Bezuhlíkový motor s maximálnym 

uťahovacím momentom 350 Nm.  Kapacita 

batérie 1500 mAh balenie obsahuje 2 ks. 

Veľkosť pripojenia  1/2˝    

Vložka kliešte, 

kladivá, sekáče 

11ks REDTOOL

WT01824
Penová vložka obsahuje 6 ks. klieští, 2 ks. 

sekáčov a 2ks. kladív.  Náradie je vyrobené s 

Cr-V ocele     



Zdviháky

Držiaky motora

REDTOOL 

Skladateľný 

držiak motora 

900kg

RT-06009
Stojan je určený pre akékoľvek práce 

súvisiace s motorom. Maximálna nosnosť 

držiaka 900 kg. 4 bodové uchytenie motora s 

možnosťou 360° otáčania  

REDTOOL 

Adaptér pre 

hydraulický 

zdvihák 

prevodoviek 0,5t

RT-21005-

adaptor

Ideálna pomôcka pre montáž a demontáž 

prevodovky, motora, spojky ... Maximálna 

nostnosť: 500 kg 

Dielenský žeriav - 

žirafa 2T 

REDTOOL

Žeriav -žirafa je vybavený 1,5 m 

nastaviteľným ramenom s nostnosťou 2t.  

Rameno je možné fixovať v 4 plohách 

RT-0102

Vyvažovací 

nosník 750kg - 

hákyRT-07009

Vyvažovací nostník je ideálny doplnok k 

dielenskému žeriavu s nostnosťou 750 kg. 

Nosník je vybavený reťazami s hákmi

Pneumatické vankúšové zdviháky

REDTOOL 

Pneumatický 

vankúšový 

zdvihák 2T

RT-2202

Pneumatický vankúšový zdvihák s 

nostnosťou 2t a maximálnou výškou 40 cm. 

Maximálny pracovný tlak je 8 Bar. Zdvihák je 

vystužený a je vyrobený zo silných platní má 

Nájazdové rampy

REDTOOL 

Nájazdová 

rampa 2T

RT-2302

Nájazdová rampa s nosnosťou 2t a max. 

zdvihom 38 cm.  Rampa je široká 32 cm a 

dlhá 1,14 m. Balenie obsahuje 2 ks rámp

Dielenské žeriavy - žirafa



Podpery

RT-2403

REDTOOL 

Podpery 

prestaviteľné s 

nosnosťou 3T

Nastaviteľné podpery dodatočne 

zabezpečujú zdvihnutý predmet . Majú 10 

pozícii nastavenia výšky. Maximálna výška je 

425 mm a minimálna výška je  425 mm. 

Nostnosť až 3 tony  Sú balené v pároch po 2 

ks 

Goly súpravy

REDTOOL Gola 

sada v pene 

108ks. 1/2", 1/4" 

CRV

RT-54108

Kombinovaná gola sada v pene s ktorá je 

umiestnená v odolnom kufríku. Náradie je 

vyrobené z kvalitnej Cr-V ocele. 72 zubová 

celopoplastovaná račňa

Hydraulické rozpery

Hydraulická rozpera je vybavená silným hydr. 

čerpadlom a môže vykonávať zdvíhanie, 

uťahovanie, ohýbanie, rovnanie...

REDTOOL 

Hydraulická 

rozpera 10T

RT-2410

Zberné nádoby na olej

REDTOOL 

Pneumatická 

zberná nádoba 

na olej 80L s 

odsávaním

RT-3280

Pneumatická zberná nádoba na olej s 

kapacitou 80 l možnosťou odsatia oleja a 10 l 

odmernou nádobou . Sací výkon 1 - 6,5 

l/min. Teplota oleja pri odsávaní 40-60°C .  

Spotreba vzduchu 150l/min 

Pneumatická zberná nádoba na olej s 

kapacitou 70 l a  možnosťou odsatia oleja. 

Sací výkon 1 -6,5 l za min. Teplota oleja pri 

odsávaní 40 - 60 °C.  Vstupný tlak 6 -8 Bar a 

spotreba vzduchu je  150 l/min

REDTOOL 

Pneumatická 

zberná nádoba 

na olej 70L

RT-3170



Strihací strojček pre ovce

Elektrický strojček na strihanie oviec, kôz a 

po výmene hlavy je vhodný aj pre hovädzí 

dobytok a kone. Vysoký výkon 350 W, 

robustná konštrukcia a čepele BEIYUAN A-LB 

zabezpečia dlhú životnosť. 

REDTOOL 

Elektrický 

strihací strojček 

pre ovce 350W

RT-9350W

REDTOOL     Sada 

kľúčov  PEMIUM 

Cr-V 

očkovidlicové 19 

ks 6 - 27 mm

Sada obsahuje očko-vidlicové kľúče z Cr-V 

ocele profesionálnej kvality DIN 3113, ktoré 

sú naviac tvrdené kované.  Kľúče sú 

pochrómované a balené sú v praktickom 

puzdre s okami na zavesenie.

RT-719226

REDTOOL Kľúče

RT-76228

REDTOOL Sada 

kľúčov Cr-V 

vidlicové 8 ks   6-

22 mm

 Sada obsahuje vidlicové kľúče z Cr-V ocele 

top kvality DIN 3113. S rozmermi 6x7, 8x9, 

10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 

20x22mm. V praktickom puzdre.

REDTOOL    Sada 

kľúčov PREMIUM 

Cr-V očkové 

vyhnuté 8 ks 6 - 

22 mm

Sada obsahuje očkvé vyhnuté kľúče z Cr-V 

ocele top kvality DIN 838. S rozmermi 6x7 

mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 

mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm.  

Kľúče sú pochrómované a balené v 

praktickom puzdre

RT-78228


