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Grattis KGK 75 år!

I 75 år har vi levert relevante produkter
med høy kvalitet og lang levetid.
I 75 år har vi gjort forretninger og vært kunnskapsrike
og en langsiktig partner for våre kunder.
I 75 år har vi ført mennesker fremover.
Det kommer vi til å fortsette med.
I minst 75 år til.

KGK fyller 75 år!
Siden 1946 har KGK vært et smøremiddel i kjøretøysbransjen i Skandinavia. Vi er et selskap som tror
på langsiktige relasjoner, dedikerte medarbeidere og pålitelighet. Våre kunder setter pris på vårt
engasjement og KGK har vokst til å bli en ledende aktør i bransjen. Med avdelinger i Norge, Sverige,
Finland og Baltikum har vi vært gjennom en fantastisk reise i 75 år og vi planlegger for nye 75 år i en
bransje som er i stor endring. Bli med på reisen videre med KGK!

KGK Norge AS
Strømsveien 177,
0664 Oslo
+47 22 88 46 80
firmapost@kgk.no
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Christian Salvesen
Key Account Manager,
Handels KGK Norge AS
+47 452 82 771
christian.salvesen@kgk.no

Christian Mejlænder-Larsen
Key Account Manager,
Handels KGK Norge AS
+47 917 64 317
christian.larsen@kgk.no

Håvard Solgaard
Salgssjef,
Handels KGK Norge AS
+47 419 03 001
havard.solgaard@kgk.no

Våre varemerker
Stor har blitt større! Vi gikk inn i 2021 med over en halv million nye artikler i sortimentet fra en lang
rekke anerkjente varemerker og produsenter. Vår produktbredde gjør at vi kan være en komplett
leverandør, og at du som kunde kan være trygg på at KGK kan levere rett produkt til rett applikasjon.
Alkolås/alkotestere

Elbillading

Reservedeler

Tilhengerdeler

• DRÄGER

• CHARGE AMPS – ladestasjoner/

• BREMBO – bremsedeler

• AL-KO

• HELLA PAGID – bremsedeler

• KOBER

• LEMFÖRDER – for/bakstillingsdeler

• GRÜNE

• MANN FILTER

• KNOTT

• WALKER EKSOS

• BPW

Arbeidsbelysning/
utvendig belysning
• HELLA
• VIKLIGHT

ladekabler

• PHOENIX CONTACT – ladekabler
• CTEK

Elektrisk varme
• CALIX

• NGK/NTK – tennplugger/lamdasonder

• SPRINT – sitteputer

Fester til data/skjermer

• BOSCH – startere/dynamoer

• SPARKETREKK

• RAM

Barn i bilen

Batteriladere/omformere

• ZIRKONA

/glødeplugger/coiler

• DENSO – tennplugger/lambdasonder
• VARTA – batterier

• UNISYNK

• GSP – drivaksler

• CALIX

Gummimatter
• NOVLINE

• SACHS – clutch

• CMP

• CTEK

Bilstereo/Media/
Navigasjon

• PEBE

• SKF – hjullagersatser
• KLOKKERHOLM

Tilhengerfester/RMC-kit
• BRINK

Transporttilbehør
• SMARTVAN – innredning og
takstativer til varebiler fra Van
Guard

Verktøy
• KAMASA TOOLS

• HANSEN RACING

Ryggekamera/
overvåkingssystem/DVR

• HAZET

• BLAUPUNKT

Installasjonsmateriell

• MXN

• CONTINENTAL

• INGERSOLL RAND

• HELLA

• CONTINENTAL – 360°

• FLUKE

• LITTLEFUSE

• MOBILEYE

• FLEX TOOLS

• VALEO

• BLAUPUNKT

• ALENTEC & ORION

Setetrekk

Vinterprodukter

• CALIX PEBE

• SPRINT

Takbokser

Visker- og spylerutstyr

• CALIX

• SWF

Brannvern
• PRESTO
• BLAZECUT

Dobbelkommado pedaler
• VEIGEL

Drivstoffdunker
• NEVER STOP

• AE INDUSTRIES

Lyspærer
• PHILIPS

Olje/kjemi

• KNIPEX

• LIQUI-MOLY

• BOSCH

• TOTAL

• VALEO

• AROM-DEKOR

• DENSO

• RED LINE OIL

Coronasituasjonen i Norge
Hele vår bransje har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene
og denne utviklingen ble enda mer gjeldende i Mars 2020 når Covid-19
kom. Svært krevende situasjoner i hele verdenssamfunnet satte oss alle
på prøve og muligheten og viljen til å tilpasse seg ble enda vanskeligere. Nye behov kom for dagen og alle var nødt til å endre strategier
og tankesett. KGKs langsiktige planer og tette relasjoner til våre kunder
ga oss gode muligheter til å omstille oss raskt og tre inn i denne «nye
normalen». Våre ansatte ble flyttet til hjemmekontor, møter og forretningsutvikling ble flyttet fra fysiske møter til Teams og videokonferanser. Hele vår organisasjon prioriterte anbefalte restriksjoner og vi har
nå kommet godt gjennom pandemien så langt. Hverdagen kommer til
å bli en annen enn den var før pandemien og KGK er forberedt. Takk til
alle våre kunder som har vært med på denne reisen og vi ser frem til å
ta fatt på denne reisen videre sammen med dere!
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Nye takbokser fra
Calix Roof Boxes
Calix Aero Loader
– tenk utenfor boksen
Vi kan nå introdusere den nye takboksen,
Aero Loader. Den første takboksen utviklet
spesielt for elbileiere. Takboksen er utviklet
med fokus på elbiler, og designet gir mindre
luftmotstand sammenlignet med en vanlig
takboks. I tester gjennomført gir boksen en
økt rekkevidde på 7% på en el-bil og tilsvarende mindre forbruk på en bil med fossilt
drivstoff.

Når feil likevel blir rett
Inspirert av svenske Peter Fritzons oppdagelse, da han monterte sin takboks feil vei
og målte en reduksjon i forbruket på over
16% tok Calix grep for å følge opp dette.
Gjennom en intens utviklingsprosess har vi
nå utviklet takboksen som snur opp-ned, eller bak-frem om du vil, på takboksmarkedet.
à Volum: 425 liter
à Vekt: 20 kg
à Lengde: 225 cm
à Bredde: 81,6 cm
à Høyde: 42 cm
à Maks skilengde: 210 cm
Svart høyglans 1-AL-GB-QG2
Hvit høyglans

5 996,-
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1-AL-GW-QG2

Calix Nordic Loader Premium
Calix Nordic Loader Premium er utviklet
med fokus på kvalitet, design, stabilitet,
sikkerhet og brukervennlighet. Denne takboksen er markedets mest stabile sideåpnede takboks tilvirket i ABS-plast. Den lave,
strømlinjeformede designet følger bilens
linjer og skaper en integrert følelse mellom
takboks og bil.
For å forenkle bruken er takboksen konstruert med sideåpning fra begge sider (Dual
Opening), integrert håndtak i ”ny look” i
børstet aluminium og lav lasteterskel. Lengst
frem er Nordic Loader Premium utrustet
med vår egenutviklede og patenterte Safety
Nose for maksimal sikring av lasten. Calix
Nordic Loader Premium har også innebygd
LED-belysning og vår nye Quick Grip 2.0
som gjør monteringen rask og enkel.
à Volum: 430 liter
à Vekt: 30 kg
à Lengde: 225,3 cm
à Bredde: 93,8 cm
à Høyde: 28,3 cm
à Maks skilengde: 210 cm
Svart høyglans 1-NLP-GB-QG2
Hvit høyglans
1-NLP-GW-QG2

7 916,-

Calix M22F

Calix H18

Calix M22F er en tilsvarende boks som M22,
bare at bunnen er rett slik at den bygger
litt mer i høyden over taket. Dette gjør at
festemuligheten til takstativ blir mer fleksibel
og boksen er lettere å montere på flere biler
og takstativer. Calix M22F er produsert i ABS
plast, konstruert med sideåpning fra begge
sider (Dual Opening) med lås som er beskyttet mot vanninntrengning. Boksen er lett og
tåler godt slag, varme og sollys.

Nye Calix H18 er en høyere og kortere
takboks, med et lastevolum på 440 liter. Den
nederste delen av takboksen er designet for
fleksibel posisjon på bilen, og har håndtak
for enkel åpne/lukke-funksjon. Calix H18
er utstyrt med ny og forbedret Quick Grip
2.0, med nesten 5 ganger bedre grep mot
lastestativet delvis på grunn av innebygd
momentnøkkel.

à Volum: 400 liter

à Lengde: 174,9 cm

à Lengde: 224,8 cm

à Vekt: 17 kg

à Vekt: 23 kg

à Bredde: 90,1 cm

à Bredde: 81 cm

à Høyde: 42,6 cm

à Høyde: 34,9 cm

à Maksimal skilengde: 160 cm

à Volum: 440 liter

à Maksimal skilengde: 210 cm
Svart høyglans 1-M22F-GB-QG2
Hvit høyglans
1-M22F-GW-QG2
Svart matt
1-M22F-MB-QG2

Svart høyglans 1-H18-GB-QG2
Svart matt
1-H18-MB-QG2

4 796,-

5 036,-
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Komplett
smøremiddelleverandør
KGKs samarbeid med Total og Ligui Moly baner vei for et uslåelig smøremiddelkonsept. Begge leverandørene kompletterer hverandre på en
utmerket måte. Total er det store, globale oljeselskapet og Liqui Moly
leverer en enorm bredde produkter til bil, MC, ATV og snøscooter. Til
sammen gjør det at vi kan levere et komplett smøremiddelkonsept, med
produkter til alle tenkbare behov. Alt fra forpakningsstørrelser tilpasset
vårt marked til de bransjespesifikasjoner som kreves for å være en komplett leverandør.
I vår produktportefølje finner du smøremidler innen bilhandel, lastebil/
buss og OFF-highway kun fra anerkjente produsenter. Med vår produktbredde innen smøremidler kan du som kunde føle deg trygg på at KGK
kan levere rett produkt til rett applikasjon.
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Liqui Moly + MC = Sant
Liqui Moly har gjennom mange år hatt fokus
på produkter til MC. Dette har resultert i en
omfattende produktserie til alle typer MC.
Enten du kjører motorsykkel, skuter, moped,
firehjuling, trehjuling eller gokart. Enten du
kjører 2- eller 4-taktsmotor. I produktserien MOTORBIKE, finner du alt på ett sted:
i tillegg til motoroljer og tilsetningsstoffer,
finner du her også giroljer, luftfilterolje,
gaffelolje, pleie- og reparasjonsprodukter,
kjederens, kjedeolje og til og med rengjøringsmiddel til hjelmvisiret og skinnpleie til
dressen.

Total Rubia
Lastebil eller buss, gravemaskin eller traktor
– uansett bransje, vi vet hvor viktig det er at
alle kjøretøy fungerer optimalt. Totals sortiment med oljer til dieselmotor er utviklet for
dagens behov til større maskiner og endrede kjøremønster. KGK kan levere produktene
du trenger til ditt kjøretøy eller maskin. Vi
hjelper deg å finne produktet som sørger for
optimal og økonomisk drift.

Rubia TIR 9900 FE 5W-30 5l
Syntetisk Premium "Low SAPS" motorolje
spesielt egnet for Euro 6-motorer fra DAF,
Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo, kan til
og med brukes i Gass-motorer fra enkelte
produsenter.
TO-213981

Rubia Works 1000 15W-40 5l
Høyytelses mineralisk motorolje beregnet
for motorer med eller uten turbolading i
skaft-, konstruksjon- og gruvemaskiner fra
hele verden.
TO-213820
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Komplett varebilsortiment
RAM MOUNTS FESTESYSTEMER
Med våre festesystemer fra RAM Mounts kan
du sikre at nettbrett, PC eller mobiltelefon du
bruker i kjøretøyet er forankret på en trygg
måte og alltid er klart til bruk. Systemet er
modulbasert med kuleledd og spesifikke
festebraketter som kan bygges sammen til
en løsning som passer ditt bruk.

Toughwedge X-Grip
12" nettbrettholder
RAM B407HOLUN11

2 327,-

X-Grip mobilholder
RAM HOLUN7BCU

508,-

Laptop-feste
RAM VB129SW1

3 800,-

LED-BAR VIKLIGHT YMER
Ymer er en smal og lett LED-bar, som
gjør den enkel å montere under eller over
bilskiltet. Ymer utvider ditt eksisterende
fjernlys og med en buet polykarbonatlinse
beskytter den lakken mot steinsprut og

letter vanndrenering. LED-baren har to ulike
medfølgende monteringssystemer, som
letter montering; en trinnløs skinne i barens
bakkant og L-formede metallføtter for montering på kortsidene.

VLY10EM

272 mm

VLY14EM

353 mm

VLY20EM

515 mm

1 436,1 820,2 588,-

VÅRE BESTSELGENDE SETETREKK ER
OPPDATERT MED NYTT DESIGN
01. februar 2021 ble våre bestselgende setetrekk Stark og Stark Art oppdatert med
nytt design. Stark NG eller Stark Art NG
er lagerført til de mest vanlige varebilene
i Norge og har sin fordel i at de har svært
god passform, raske å montere, slitesterke og rimelige. Stark NG serien (Next
Generation) har et design med dekorative
sømmer i sølv. Setetrekket er tilpasset
kjøretøy med sideairbag og leveres med
slitesterkt trekk med skai på siden og bak,
samt med vevd stoff (Stark NG) eller med
skai (Stark Art NG) i sittesonen. Prisen på
disse to alternativene er den samme.
Priseksempel på skreddersydde setetrekk:
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1+1 Stark Art NG

72-904534

1+2 Stark NG

72-884550

1 690,2 091,-

Stark Art NG

Stark NG

LASTSIKRING- OG INNREDNINGSLØSNINGER
Skreddersydde løsninger på innredning og utvendig lastsikring til din varebil.
Det naturlige valget for utstyr til den profesjonelle varebil.

Laststativ
Praktisk lastestativ som leveres helt komplett til bilen. De er enkle å montere, gir lav
luftmotstand og lager lite lyd. Lastbøylene
sikrer at lasten får god støtte og passer til
de fleste varebiler. 55 kg lastekapasitet per
bøyle. Leveres som 2, 3 og 4 bøyler.
Priseksempel 2 bøyler. Ford Transit fra feb. 2014
(L2/L3-H2)

2 100,-

V-VG153-2

Stigelås
Smidig lås for å låse fast stigen på taket.
Låsen er i galvanisert stål. 2 hengelåser
medfølger. Passer også for andre lastebærersystem.
V-VG103

759,-

Sidebar
SmartVans sidebarer gir bedre beskyttelse
mot skader. Produktene er laget av 2 mm
rustfritt stål og er videre bøyd for å oppnå
større styrke ved støt.
Priseksempel VW Caddy 04- L1
V-SB2941X

5 349,-

Lastrulle
Slitesterk lastrulle som beskytter varebilens
tak mot riper og bulker, i tillegg til å lette
lastingen. Passer til de fleste varebiler.
Priseksempel. Crafter TGE-17 (H2/H3).
V-VGR-29

1 529,-
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Ny alkotester
fra Dräger
Så er du helt sikker på at kvelden i går er over!
Med den samme teknologien som de profesjonelle alkotesterne
fra Dräger, som brukes av politiet over hele verden, kan du være
sikker på at testen du nettopp gjorde faktisk stemmer.

Dräger Alcotest 4000
En kompakt alkotester for privat bruk
– med profesjonell standard!
Nye Dräger Alcotest 4000 er det riktige valget for deg som
ønsker en sikker alkotester for privat bruk. Den er akkurat like
sikker som alle de øvrige alkotesterne fra Dräger, men den nette
utformingen og det skjulte munnsstykket gjør at den enkel å ha
med seg. Dräger Alcotest 4000 oppfyller standarder for både
privat (EN16280) og profesjonell (EN15964) bruk.
Dräger Alcotest 4000 starter raskt og er klar når du vil bruk
den, i temperaturer ned til -5°C og opptil +50°C. Takket være
det kompakte designet får testeren enkelt plass i lommen eller
vesken. Du kan diskret ta målinger når som helst og hvor som
helst, og være sikker på et riktig måleresultat. Dräger Alcotest
4000 er produsert i Tyskland og oppfyller de strengeste kvalitetskravene. Alkotesteren skal kalibreres en gang i året for å
sikre at instrumentet måler riktig. Dette gjøres enklest hos våre
forhandlere. Alcotest 4000 er utstyrt med et batterideksel, slik
at du enkelt kan bytte batteri når det er tomt.
•

Leveres i tøypose med 3 munnstykker, visuell brukerinstruksjon,
norsk bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon.

•

Høyde: 133 mm Bredde: 50 mm Dybde: 29 mm Vekt: 130g

•

Beskyttelsesklasse: IP 52 Batteri: utskiftbart CR123A

KI D3706318
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2 396,-

Alltid fulladet batteri

NYHET!
CTEK 120

CTEK Batterilader MXS 10 CIC 12V

En avansert 120 A batterilader og
strømkilde, konstruert for å oppfylle de
aller mest ekstreme strømforsyningskravene. Med avansert design, teknikk og
funksjoner er den det perfekte valget
når batterier skal lades, vedlikeholdes
eller overhales i dagens profesjonelle
feilsøkingsverksteder.

MXS 10 er en helautomatisk 8-trinns lader
som leverer 10 A til 12 V batterier fra 20
- 200 Ah og er også egnet for vedlikeholdslading opp til 300 Ah. Den har også en
batteridiagnostikk for å avgjøre om batteriet
kan motta og beholde en ladning, en Recond-modus for gjenoppliving og rekondisjonering av lagdelte og dypt utladede batterier,
et vinterprogram for lading i kaldt vær og et
alternativ for AGM-batteri som maksimerer
holdbarheten av de fleste start / stopp-batterier. MXS 10 har også en temperatursensor
for optimalisert lading, og den kan også
brukes som strømkilde for 12 V-utstyr.

CT 40230

CTEK PRO 60 med veggfeste
En ny generasjon verkstedladere. Kan
brukes til alle typer batterier, også litium.
Adaptiv lading for batterier fra 10–1800
Ah. Automatisk modus når du lader i
henhold til valgt batteritype. Strømforsyning 12,6–14,8 V med 0,1 V intervaller.

CT 40215

CT 4015040187

CTEK CS Free
En bærbar batterilader med vedlikeholdslading og adaptiv boost-teknologi. Denne laderen kan du ha med deg overalt,
uten å være avhengig av en stikkontakt.
Med andre ord er det en 12 V strømbank
for bilen din, som fungerer med både
bly- og litiumsbatterier (12 V LiFePO4).
CTEK CS Free holder også bærbare
enheter fulladet, for eksempel telefoner,
bærbare datamaskiner og kameraer. Det
interne batteriet varer opptil et år når det
er fulladet, med CTEK CS Free kan du se
hvor lang tid det er igjen til batteriet er
fulladet. Dessuten er det mulighet for å
lade via et solcellepanel.
CT 40462

Calix Showroom-lader 30A
En stillegående, vifteløs, liten og kompakt
batterilader som er en perfekt lader for
bilsalgshallene. 12V 30A ladestyrke, polvendingssikring og kortslutningssikret.
Den kan stilles inn på ulike batterityper og
har Powersupply innstilling slik at den kan
benyttes som strømforsyning når bilen for
eksempel har lys tent i bilhallen.
CX 1753934
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KAMPANJE!
(t.o.m. 30/6 -21)

MONTERT & KLART
– LADEBOKS FERDIG
INSTALLERT
KGK tilbyr ferdige installerte ladebokser
fra Charge Amps, både til offentlige
ladestasjoner og hjemmelading. Selve
installasjonen kan gjøres av El-proffen, som
er Norges største elektrikerkjede.

Charge Amps AURA

Charge Amps HALO

En semi-offentlig ladeboks med to uttakk
som kan lade opptil 2x22 kW samtidig.
Skytjeneste, RFID og lastbalansering
mellom uttakene er noen av fordelene. Still inn valgfri ladestrøm hvis den
aktuelle installasjonen ikke kan håndtere
den maksimale strømstyrken. Kompatibel betalingsløsninger fra Easy Park,
Meshcrafts, samt Fortum Charge & Drive.

HALO Wallbox er en smart og meget brukervennlig ladeboks. Med skytjenesten får
du full oversikt og historikk over ladingen,
med mulighet for tidsinnstilling. RFID er
integrert i ladeboksen og gir mulighet for
uthenting av spesifikk ladehistorikk fra
ulike brukere.

HALO Wallbox, 3,7 kW, Type 2
Priseksempel på ferdig installert ladeboks:
AURA Wallbox, 2×22 kW, Type 2

Montert & Klart-pakken inneholder
à Valgfri ladeboks
à 10 meter kabling fra sikringsskap til
ledepunkt
à 2 gjennomboringer i trevegg
à Automatsikring og jordfeilbryter type A
à Installasjon og dokumentasjon
à 1 oppmøte og inntil 4 timer på stedet
à 25 km kjøring fra kontoret til installatør
(50 km t/r)
à Arbeid utover det som er inkludert i
Montert & Klart-pakken faktureres direkte
til kunden

Forutsetninger
à Installasjon er forbeholdt godkjenning
av lokalt nettselskap
à Prisen forutsetter at kunden har TN-nett
(de fleste IT-nett går greit)
à Normal tilkomst, kapasitet og plass til
sikring og jordfeilbryter i sikringsskap
à Installasjon av HALO 11kW forutsetter
3-fas der installasjonen skal gjøres
à Installasjon forutsetter at tilkoblingspunktet er beskyttet av et overspenningsvern
Eventuelle tillegg tilkommer.
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Priseksempel på ferdig installert ladeboks:

EL 101010INST4

35 000,- inkl. mva.

EL 100651INST1

15 490,-

(Veil. pris 16 500,-) inkl. mva.

NYHET!

CTEK Njord GO
NJORD GO fra CTEK er en slitesterk, lett
og bærbar alt-i-en EV-lader med type
2 kontakt og ladekapasitet på opptil
11 kW. En solid og holdbar 1,5 m lang
strømkabel og en EV-ladekabel på 5 m
er inkludert. Enheten kobles enkelt til
CEE-kontakten hjemme eller på jobben.

à Lademetode: Modus 2
à Kjøretøykobling: Type 2
à Stikkontakt: CEE 16A / 400 V 5P
à Antall faser: 3
à Jordfeilbryter: Jordfeilstrøm 30 mA
AC, 6 mA DC
à Jordfeilgjenoppretting: Automatisk
à Tilkobling: Bluetooth, Wifi
CT 40353

7 996,-

LADEKABLER

Ladekabler, Phoenix Contact

Ladekabel, BEAM

Ladekabel, RAY

Phoenix Contact leverer ladekabler av høy
kvalitet. Kablene oppfyller alle de kravene
vårt kalde nordiske klima stiller. Dette går
blant annet på UV-beskyttelse av plasten og
mykhet i kabelen.

Ladekabel for ladestasjoner og ladebokser.
Kabellengde 5 m. Strømstyrke 20 A. IP 67.
Spenning til 250 V.

For innkobling mot jordet vegguttak.
Schukokontakt med innebygd temperatursensor mot vegg. Så godt som vanntett.
Justerbar strømstyrke 6–16 A. Når du
legger hånden på kontakten lyser det en
lampe for foenklet innkobling i mørket.
Kabellengde 7,5 m. Strømstyrke 16 A. IP66.
Spenning til 230 V.

Priseksempel rett kabel
Type 1, 32 A, 4 m, 1-fas

EL 1623909

Type 2, 32 A, 8 m, 3-fas EL 1627999
Priseksempel spiral
Type 1, 32 A, 4 m, 1-fas

EL 1628021

Type 2, 32 A, 4 m, 3-fas EL 1627136

2 496,2 696,3 396,2 896,-

Type 1

EL EL 100642-1

Type 2

EL 100541B

1 936,2 392,-

Type 2 EL 100312

5 596,-
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Bilstereo fra Blaupunkt
Tyske Blaupunkt er kjent for sine funksjonelle og kvalitetssikre audioprodukter til bil. Blant vårt sortiment finner du de mest populære modellene
og alt av nødvendig tilbehør. Vi har plukket ut noen av våre favoritter.

Skagen 370 DAB

Denver 212 DAB BT

Camper 790 DAB

Bilstereo med DAB. Kort innbyggingsdybde,
uten CD-spiller. USB/MP3/BT med minnebackup og avtagbar front. Bluetooth®
for handsfree-kommunikasjon, tillgang
til telefonbok og streaming av lyd. Med
AUX-inngangen i front kan du enkelt koble
til eksterne kilder.

Robust Heavy Duty 12V radio med FM /
DAB-tuner designet for tunge kjøretøy. Kort
installasjons dybde, med store gummierte
knapper. Fjernkontroll inngår.

Multimediaspiller med innebygd DAB-radio,
CD, DVD og klar for navigasjon. 6.8» berøringsskjerm. Monteringsramme for innbygging i Fiat Ducato 2015- Citroen Jumer 2015og Peugeot Boxer 2015- inngår.

2001017123470

2001018000002

2 232,-

2002019000021

2 195,-

Bremen SQR46 DAB
Bilstereo med FM/DAB-mottaker i retrostil. USB, MP3, BT twinconnect, minnebackup. Bluetooth® for handsfree-kommunikasjon, tilgang til telefonboken og
direkteavspilling av lyd. Med AUX-inngangen på forsiden kan du enkelt koble til
eksterne kilder.
2001018000000
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4 792,-

5 432,-

Komplett på reservedeler
Vi har blitt større, og vi er nå komplette også på reservedeler til personbil. Når vi lanserte
vårt nye reservedelsprogram tidligere i år var det kun anerkjente varemerker som fikk
være med. En av våre viktigste verdier er å tilby reservedeler fra anerkjente produsenter
for du som kunde skal være trygg på høy kvalitet, god passform og lang levetid.
Vi tror på kjente varemerker!
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NYHETER!

Komplett sortiment av verktøy
og verkstedinnredning
Stor har blitt større, og vi har nå et komplett sortiment
av verktøy og verkstedinnredning. For at du som
kunde skal være trygg på høy kvalitet, finner du kun
produkter fra anerkjente produsenter i vårt sortiment.
Vi tror på kjente varemerker!

Verkstedinnredning
Verkstedinnredning fra Kamasa Tools med
3 moduler og treplate. Utstyrt med to skap
og en vogn. Det ene skapet har syv skuffer
og den andre har tre skuffer og en skapdel
med hylle. Det perforerte panelet har firekantshull for oppheng av verktøy.
K 11365

Momentnøkkel

Momentnøkkel
Momentnøkler med høy presisjon fra Kamasa
Tools. Robust og en nøyaktighet på ± 3%.
K 2760

1/4”

5–25 Nm

320 mm

K 2762

1/2”

40–210 Nm

540 mm

K 2764

3/4” 140–700 Nm

1030 mm

1 697,1 890,5 863,-

Ny serie momentnøkler fra Hazet.
Denne serien av momentnøkler trenger
ikke å løsnes etter bruk.
H-5111-3CT

3/8” 22–120 Nm

H-5122-3CT 1/2” 40–200 Nm

375 mm
513 mm

2 765,3348,-

Skralle
Ny serie skraller fra Hazet med 90 tenner
og 4 graders bevegelse.
H-863HP

1/4”

H-8816HP

3/8” 200 mm

H-916HP

1/2”

275 mm

H-916HPL

1/2”

415 mm

H-916HPLG

1/2”

414–614 mm

116 mm

774,942,948,1 548,2 148,-

Skrutrekkersats 6 deler

Muttertrekker, 20V

Verktøyvogn

Skrutrekkere fra Kamasa Tools med håndtak
laget av trekomposittmateriale som er miljøvennlig og kjemikaliebestandig. Håndtakene
gir veldig godt grep.

Skrutrekkere fra Ingersoll Rand.
Settet kommer nå i plasteske.

Solide verktøyvogner fra Kamasa Tools i stabil
dobbelvegget stålkonstruksjon. Skuffene er
fullt uttrekkvare med sterke kulelagre skinner.

K 63070

369,-

16 | KGK SELEKT NORGE • 1 – 2021

1/2"

750 Nm

IR-W5153-K22B-E

1/2"

2 040 Nm

IR-W7152-K22B-E

3/4"

2 040 Nm

IR-W7172-K22B-E

9 625,10 766,9 588,-

K 10359

uten verktøy

K 7626 S

227 verktøy inkludert

7 406,14 508,-

TRYKKLUFTVERKTØY

Skralle 3/8"
Ekstra lang skralle med ergonomisk design og kraftig
låsemekanisme, som eksempelvis egner seg for eksos og
koblingsarbeid. Lengde 390 mm. Dreiemoment 95 Nm.
K 9897

2 402,-

Nålhammer
Praktisk nålhammer fra Hazet for skånsom rengjøring av
skitne/rustne deler, som lar deg nå områder som ikke er lett
tilgjengelig. 13 nåler x 1,3 mm 3 000 slag/min. Vekt: 0,48 kg.
Lengde: 236 mm.

3 712,-

H-9035M-5

Filmaskiner med 6 mm chuck
Fleksible maskiner med justerbar kraft for arbeid med både detaljer
og større overflater. Spindellåsing for enkelt bytte av verktøy. Utstyrt
med innebygd hastighetsregulator.
Rett

25 000 varv/min

K 9833

Vinklet

20 000 varv/min

K 9834

1393,1 862,-

Muttertrekker 3/4 "Twin Turbo
Høyt dreiemoment med kompakt
design. 184 mm inkludert håndtak.
Maks. dreiemoment: 4 100 Nm.
Vibrasjon 10,69 m/s2.
H-9013TT

9 588,-

NYHETER FRA KNIPEX

Avisoleringstang
Enkel, presis stripping av fine
ledninger og solide runde
kabler med stor kapasitet fra
0,08 til 16 mm².
KX 1252195SB

1 439,-

Sideavbiter 110 mm

Polygriptang 100 mm
Verdens minste polygriptang.
Grepflater med spesialherdede
tenner, hardhet ca. 60 HRC.
Selvlåsende på rør og muttere.
Finjustering med 11 justeringsposisjoner.
KX 8700100

330,-

Håndtak med flerkomponentdeksel, forkromet.
KX 7015110

413,-
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Se bedre med
bilbelysning fra Hella
Hella er en ledende produsent av bilbelysning, blant annet ekstralys, arbeidsbelysning
og varsellys. Vi ønsker et større utvalg av Hella produkter til vårt sortiment. Besøk
Autokatalogen for å se hele utvalget av bilbelysning og tilbehør fra Hella.

EKSTRALYS LED-BARER
Hella leverer en rekke LED-barer, med moderne teknologi og kraftige
led dioder, som gir et svært godt lysbilde og lang lyslengde. Enkel og
fleksibel montering. Godkjent som ekstralys.
PRODUKT

LENGDE

HØYDE ART.NR.

LED-bar DLB-540

539 mm

86 mm

1FJ 360 002 502

LED-bar 350

350 mm

56 mm

1FJ 958 040 001

LED-bar 350

408 mm

57 mm

1FJ 958 040 072

LED-bar 470

528 mm

57 mm

1FJ 958 130 111

LED-bar 470 Spot

528 mm

57 mm

1FJ 958 130 011

LED-bar 470 Single

528 mm

57 mm

1FJ 958 130 301

PRIS

2 468,3 520,3 520,4 452,4 452,4 948,-

EKSTRALYS RALLYE 3003
Med fjernlys fra den populære Rallye 3003-serien får du moderne
lykter, både til personbil og større kjøretøy. Stabile og holdbare ekstralys med avansert reflekorteknologi og et flott lysbilde.

Rallye 3003 Halogen

Rallye 3003 LED

Fjernlys med High Boost reflektor, posisjonslys og klart glass. Et
referansetall på 37,5 gir et langt, bredt og jevnt fordelt lysbilde. ECE
godkjent. Lyslengde ved 1 lux: 490 meter. Diameter 222 mm, høyde
253 mm.

Hellas bestselger Rallye 3003 nå i LED-design med to ulike lysbilder.
High Boost reflektor, posisjonslys og klart glass. Med et referansetall
på 25 gir den et bredt men noe kortere lysbilde. Diameter 222 m,
høyde 253 mm, strømforbruk 14,5W.

1F8 009 797 021

1 440,-
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1F8 016 797 001

3 832,-

Skreddersydde kameraog førerassistentsystemer
Det er stadig økende behov for kameraløsninger som sikrer materiell og
personer som ferdes rundt kjøretøy i bevegelse. KGK leverer et bredt
sortiment av kameraløsninger og førerassistentsystemer fra blant annet
Continental og Mobileye. Sortimentet strekker seg fra enkeltkameraer
til spesialsystemer med flere kameraer, designet for tunge kjøretøy med
store og farlige blindsoner.

Mobileye ADAS Kamerapakke

Mobileye 360 system

Førerassistanse for busser og andre tunge
kjøretøy. Mobileye Shield + er et kollisjonsforebyggende førerassistentsystem som er
spesielt designet for å håndtere blindsoner,
kjøretøyets behov for stor svingradius og
andre farer som stadig lurer på rundt tunge
kjøretøy i tung bytrafikk. Kabler i forskjellige lengder selges separat. Installasjon av
systemet må gjøres av en sertifisert montør.

Ulykkesforebyggende førerassistanse,
ADAS (Advanced Driver Assistant System)
for ettermontering i kjøretøy. Systemet består av et hovedkamera og en skjerm. Dette
systemet gir kollisjonsvarsel med kjøretøy
foran, fotgjenger og syklist, i tillegg til kjørefeltvarsel og avstandsvarsel mot kjøretøy
foran. Installasjon av systemet må gjøres av
en sertifisert montør.

Tre kameraer og tre displayer, egnet for
lengre kjøretøy som ikke er leddet.

MO ME63000000

MO SHIELD+3
Fem kameraer og tre displayer, egnet for
lengre kjøretøy som er leddet.
MO SHIELD+5

Continental ProViu
Continental ASL 360 er et intelligent
kamerasystem. Med et fugleperspektivsystem kan føreren se 360 rundt kjøretøyet på
displayet. Omgivelsene kan sees ovenfra i
et fugleperspektiv. Det eliminerer dødvinkler
under kritiske og vanskelige manøvrer i ulike
trafikksituasjoner. Bildene fra kameraene
behandles og sys sammen i et 360 fugleperspektiv rundt kjøretøyets omgivelser.
Systemet passer til alle typer kjøretøy, fra
budbil til store anleggsmaskiner. Mulighetene er mange og derfor kan vi skreddersy en
løsning som passer kundens behov.
ProViu ALS 360 pakke med fire kameraer
RV A2C59516756
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NÅR VEIEN ER MÅLET

Detaljert informasjon om hvert produkt finnes på www.autokatalogen.no.
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. Med forbehold om prisendringer og trykkfeil.
KGK Norge AS | Strømsveien 177, 0664 Oslo | www.kgk.no

