
Zestaw 21 przyrządów.Zestaw 8 przyrządów. Zestaw 36 przyrządów.

NTools PDR Basic NTools PDR Standard NTools PDR Expert
NTools nr 351805 NTools nr 351810 NTools nr 351815

Zestawy przyrządów przeznaczonych do bezlakierowego usuwania wgnieceń metodą wypychania po wypukłej stronie wgniecenia. 
Zawierają przyrządy o różnych grubościach i kształtach końcówek – zaokrąglone, płaskie, w kształcie płetwy, zagięte w literę U – 
dobieranymi odpowiednio do kształtu wgniecenia, umożliwia pracę na wszystkich elementach karoserii.

Zestawy NTools PDR Standard i NTools PDR Expert składają się z zestawu PDR 
Basic poszerzonego o dodatkowe przyrządy precyzyjnie dopasowane do kształtu 
oraz miejsca uszkodzenia. 

Wzrost liczby narzędzi w zestawie umożliwia szybszą i skuteczniejszą naprawę 
uszkodzeń, dzięki uzyskaniu wygodniejszego dostępu lub uzyskaniu dostępu do 
większego obszaru występowania wgnieceń karoserii samochodowych.
Poniższy schemat ilustruje miejsca stosowania  przyrządów 
do wypychania wgnieceń NTools PDR Basic. 

Miejsca stosowania
przyrządów NTools PDR Basic



Jak dobrać narzędzie do rodzaju i miejsca naprawy?
HEBLE - narzędzia używane do pracy na elementach 
karoserii bez wzmocnień.  

PŁETWY - narzędzia używane do pracy w miejscu 
wzmocnień, wsuwane pomiędzy wzmocnienie 
i poszycie zewnętrzne.

Umożliwiają usuwanie wgnieceń na tych obszarach ele-
mentów, gdzie nie ma wzmocnień pod spodem. Pracują na 
zasadzie dźwigni.  Wymagają punktu podparcia uzyskiwa-
nego za pomocą akcesoriów PDR:  podwieszanego kółka 
lub łańcucha.

Umożliwiają usuwanie wgnieceń na tych obszarach ele-
mentów, gdzie pod spodem są wzmocnienia, ale we 
wzmocnieniach nie ma otworów technologicznych w po-
bliżu, pozwalających wprowadzić narzędzie pod uszko-
dzony obszar. Płetwy umożliwiają wejście pod wzmoc-
nienie w bezpośredniej bliskości wgniecenia. Pracują na 
zasadzie skręcania.

351821  BTM-70
351822  LB-90
351827  BT-60
351837  LB-60
351838  SB-60
351839  BT-90
351840  SB-90
351845  BBT-45

351826  WT-10-LG
351831  WT-30-MD
351832  HT-10
351843  WT-15-SM 
351844  MT-50



do WZMOCNIEŃ - narzędzia używane do pracy w 
miejscu wzmocnień, tam gdzie są otwory fabryczne.

do DRZWI - narzędzia używane do pracy w drzwiach 
i na pionowych powierzchniach karoserii.

Umożliwiają usuwanie wgnieceń na tych obszarach ele-
mentów, gdzie pod spodem są wzmocnienia, ale we 
wzmocnieniach są otwory technologiczne pozwalające 
wprowadzić narzędzie pod uszkodzony obszar. 
Pracują na zasadzie skręcania. 
Występują w wersji „prawe” i „lewe”.

Umożliwiają usuwanie wgnieceń na zewnętrznym poszy-
ciu drzwi oraz błotnikach przednich i tylnych. W drzwiach 
wsuwane pomiędzy szybę zabezpieczoną plastikową 
osłoną, a odchylone klinem poszycie. Pracują na zasadzie 
skręcania.

351851  BL-30
351852  BR-30
351853  BL-45
351854  BR-45
351855  BL-60
351856  BR-60
351823  SWL-25
351824  SWR-25
351828  SWR-40
351829  SWL-40

351825  HK-LG
351830  J-HAK
351841  HK-MO
351842  PB-60



WIELOFUNKCYJNE - narzędzia używane do pracy przy 
różnych powierzchniach, tam, gdzie inne dedykowane 
narzędzia nie mają dostępu.

351833  BLT-35
351834  W-45-1-30
351835  W45-3-30
351836  BT-35
351846  WR-1-30
351847  WR-3-30
351848  LB-35
351849  CB-35
351850  CD-85




