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DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW

DRAPER – Akcesoria motoryzacyjne cz.2 
TEMAT: Oferta akcesoriów motoryzacyjnych marki Draper dostępnych w
firmie J.R. MOTOR SERVICES G.B. SP. Z o.o. 
Firma J.R. Motor Services wyłączny importer brytyjskich narzędzi marki Draper w Polsce posiada w swojej 
ofercie szeroką gamę akcesoriów do obsługi i pielęgnacji samochodów. Znajdziecie państwo między innymi 
mierniki grubości bieżnika, ciśnieniomierze do kół, pokrowce, szczotki, pasy i linki mocujące bagaż oraz 
wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z 2 częścią oferty.

Pokrowce     ochronne     na     przednią     szybę     i     lusterka  
Chronią przednią szybę pojazdu, lusterka i przednie boczne szyby przed szronem, lodem i śniegiem. 
Wykonane ze zmywalnego polipropylenu, posiadają paski mocujące do nadkoli lub kół.

Rozmiar S/M Rozmiar L
nr kat. 22603 nr kat. 22606

Pokrowce     ochronne     na     siedzenia
Wysokiej jakości z serii ExpertQuality, przeznaczone do vanów/pickupów na 
podwójne siedzenia pasażera. Chronią od błota, oleju, tłuszczu, słodyczy i innych 
lepkich substancji. Wykonane ze zmywalnego elastycznego poliestru, nie zawiera 
PVC, z otworami na dostęp do pasów bezpieczeństwa.
Występuje w 2 kolorach: Niebieski nr kat. 48407 oraz Czarny nr kat. 48406.
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Wysokiej jakości z serii ExpertQuality, przeznaczone dla 
pojedynczych siedzeń w samochodach i lekkich pojazdach 
dostawczych. Chroni od błota, oleju, tłuszczu, słodyczy i innych 
lepkich substancji. Zmywalny elastyczny poliester, nie zawiera PVC, 
z dojściem do regulacji foteli. Występuje w 2 kolorach: Niebieski nr 
kat. 48408 oraz Czarny nr kat. 48409.

Wysokiej jakości z serii ExpertQuality, przeznaczone dla pojedynczych 
siedzeń w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych 
wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Chroni od błota, oleju, tłuszczu, 
słodyczy i innych lepkich substancji. Zmywalny poliester, nie zawiera PVC, z 
paskami do zabezpieczenia na siedzeniach i otworami na poduszki powietrzne 
boczne. 
Występuje w 2 kolorach: Niebieski nr kat. 48411 oraz Czarny nr kat. 48410.

Pokrowce przeznaczone dla pojedynczych siedzeń w samochodach osobowych i lekkich pojazdach 
dostawczych wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Chronią od błota, oleju, tłuszczu, słodyczy i 
innych lepkich substancji. Wykonane ze zmywalny poliestru, z paskami do zabezpieczenia na siedzeniach i 
otworami na poduszki powietrzne boczne.

Nr kat. 22595 Nr kat. 22596 Nr kat. 22597

Lejki
Nr kat. 43853 – Zestaw 4 lejków, każdy w innym rozmiarze:
50, 75, 100 i 115mm średnicy.

Nr kat. 56141 – Lejek elastyczny wykonany z PVC z 
wymienną elastyczną końcówką lejka. W zestawie z  filtrem, 
średnica wlotu lejka 110mm.
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Nr kat. 69674 – Lejek dwuczęściowy wykonany z PVC, 
do prostego lub kątowego napełniania. 
Wyposażony w filtr. Rozmiar 125 x 210mm. 

Nr kat. 46598 – Lejek do nalewania oleju do silnika. Utrzymuje 
kwadratowe i prostokątne butelki oleju. Pomaga w skutecznym ich 
opróżnianiu.

Wysokiej jakości lejki z serii Expert Quality, wykonane z półprzezroczystego polipropylenu z klapką 
zamykającą zapobiegająca dostawaniu się brudu gdy lejek jest nieużywany. Posiadają kołnierze 
zapobiegające rozlewaniu się płynów, filtr z siatki drucianej w podstawie, aby zapobiec przedostawaniu się 
ciał obcych. Model 24771 wyposażony w złącze gwintowane umożliwiające osadzenie lejka w beczce.

Nr kat. 24771 Nr kat. 24774
Pojemność 1.7L Pojemność 3.0L

Pasy     mocujące     z     napinaczem     wykonane     z     taśmy     poliestrowej  

Nr kat. 49485
Wymiar 50mmx5M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg
Nr kat. 49486
Wymiar 50mmx8M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg
Nr kat. 49487
Wymiar 50mmx10M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg

Nr kat. 49488
Wymiar 50mmx5M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg
Nr kat. 49489
Wymiar 50mmx8M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg
Nr kat. 49490
Wymiar 50mmx10M
Wytrzymałość 
naciągu 2500 kg
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Nr kat. 64216
Wymiar 25mmx4.5M
Wytrzymałość 
naciągu 375 kg
Nr kat. 64217
Wymiar 50mmx5.4M
Wytrzymałość 
naciągu 500 kg
Nr kat. 64218
Wymiar 50mmx8M
Wytrzymałość 
naciągu 2000 kg

Zestaw     pasów     mocujących     z     napinaczem   –   
nr     kat.     45279  
Wymiar 4.5Mx 25mm
Wytrzymałość naciągu 375 kg / pas

Pasy     mocujące   –   nr     kat.     64215  
Wymiary 25mmx4M
Wytrzymałość naciągu 60 kg

Siatka     zabezpieczająca   –   nr     kat.     89202  
Wyprodukowana zgodnie z GS/TUV i BSEN 12125-2. 
Wykonana z elastycznej gumy z 12 stalowymi hakami. 
Do bezpiecznego przechowywania ładunków podczas 
przewożenia. Wymiary całkowite 750 x 750mm.

Zestaw     akcesoriów     do     zabezpieczenia     bagażu     16     elementowy   –   nr     kat.     03249  
Pudełko różnego typu użytecznych pasów, linek ogólnego zastosowania w warsztacie, aucie i domu. 
Zawartość: 
2 grzechotkowe pasy mocujące z hakami w kształcie litery 'S' 
25mm x 3.5m 
2 pasy do bagażu z klamrami - 25mm x 3.5m
2 pasy elastyczne o regulowanej długości - 130-360mm  
4 pasy elastyczne o długości 520mm  
6 elastycznych linek mocujących dla pokrowców brezentowych 
z mocowaniami 'kulkowymi'

Linki     holownicze  
Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą BS AU 187. 
Dobrze widoczny żółty kolor zwiększający bezpieczeństwo, 
polipropylenowa lina o długości 3.7M ze znakiem "Na holu" i 
flagą ostrzegawczą. Posiada pętle na jednym końcu i 
ocynkowany hak na drugim.
Nr kat. 63410 do 2000 kg
Nr kat. 65297 do 4000 kg

Zaprojektowana i wykonana zgodnie z normą BS AU 187. Lina elastyczna z 
hakami na obu końcach wykonana z szesnastu włókien polietylenowych w 
kolorach biało-czerwonych. Nr kat. 67256
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G  ąbka   –   nr     kat.     40418  
Idealna do zmywania ścian przed malowaniem, dekorowaniem 
lub do mycia pojazdów. Wymiar 215x120mm

Gąbka   –   nr     kat.     07009  
Idealna do usuwania martwych owadów i inne 
zanieczyszczeń ze szkła, powierzchni malowanych oraz 
pojazdów. Wymiar 180x95mm

Ścierka     ircha  
Do czyszczenia okien, lakieru samochodowego i innych 
podobnych powierzchni. Dostępna w 3 rozmiarach.
Nr kat. Rozmiar 
44250 S
44251 M
44252 L

Szczotki     do     mycia  
Idealne do różnych zastosowań w domu jak 
i pojazdach. Miękkie włosie z lekką 
rękojeścią z tworzywa sztucznego. 
Dostępne 2 długości – 
nr kat. 44246 = 210mm, 
nr kat. 44247 = 490mm

Zestaw     akcesoriów     do     mycia     aut     4     elementowy   –   nr   
kat.     61206  
Konstrukcja z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, 
wszystkie części posiadają złącza, które są zgodne z systemem 
nawadniającym Draper. 
Zawartość: 
szczotka o długości 300mm, 
ściągaczka wody o szerokości 200mm, 
zraszacz pistoletowy o 4 wzorach rozprysku z dźwignią sterowania, 
złącze do węża 1/2"

Ściągaczka     do     wody   –   n  r     kat.     76482  
Do usuwania nadmiaru cieczy z odpornych na zadrapania 
powierzchni takich jak okna, karoseria pojazdów itp. 
Powierzchnia gumowo-silikonowa 300mm z miękkim 
uchwytem.

Ściągaczka     do     wody   –   nr     kat.     60207  
Do usuwania nadmiaru cieczy z odpornych na zadrapania 
powierzchni takich jak okna, karoseria pojazdów itp. Powierzchnia 
gumowo-neoprenowa 300mm z dodatkową ząbkowaną krawędzią.
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Ściągaczka     teleskopowa     do     wody     z     gąbką   –   nr     
kat.     73860  
Idealna do czyszczenia samochodów, przyczep 
kempingowych, okien, ścian itp. Neoprenowe ostrze 
gumowe na jednej stronie i gąbka piankowa po drugiej. 
Blokada rękojeści po przekręceniu uchwytu. 
Długość 460 – 725mm.

T  eleskopowa     szczotka     do     mycia     ze     skrobaczką     
–   nr     kat.     12094  
Idealna do usuwania śniegu, lodu i liści z samochodów 
osobowych, dostawczych itd. Posiada możliwość obrotu 
o 90º dla łatwiejszego dostęp do dachu samochodu. 
Odpinany skrobak do lodu i szczotka ze ściągaczką. 
Długość 980 – 1250mm.

Teleskopowa     szczotka     do     mycia   –   
nr     kat.     74190  
Szczotka do mycia pojazdów, łodzi, 
powierzchni malowanych, szklarni itp. 
Posiada zatrzaskowe złącze węża zgodne z 
systemem nawadniającym Draper oraz 
włącznik on/off wody. Długość 1.2 - 1.8M.

Mopy
Mop wielofunkcyjny do woskowania i odkurzania w domu, biurze, jak i w pojazdach.

Nr kat. 44248 Nr kat. 44249
220mm 600mm

S  zczotka     do     mycia     alufelg   –   nr     kat.     40156  
Giętka szczotka nie rysująca powierzchni felg z
możliwością kształtowania, aby dostosować ją 
do mytego kształtu.

Zamówienia należy kierować bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta 
w Gdyni – (58) 661-25-87, gdynia@jrmotors.pl , www.draper.pl

Marcin Rak

GSM: +48 515-032-492, 
E-mail: marcin.rak@jrmotors.pl
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