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Tillbehör

Reservdelar

MARIN
VI FÖR MÄNNISKOR FRAMÅT

Allt du behöver för din verksamhet

MARINA TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Punktliga och korrekta leveranser året om
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Välkommen till KGK!
Som samarbetspartner och kund hos KGK får du 
tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av 

marina produkter från världsledande varumärken.

Med eget och toppmodernt lager i Enköping servar vi dig med ett av Sveriges 
största sortiment inom marintillbehör och -reservdelar. Du kan göra alla dina 
beställningar från en och samma leverantör, och få en enda faktura. Vi har en 

sylvass logistik och en påläst support som finns här för att svara på dina frågor.

Vår e-handelsplats Autokatalogen är öppen och tillgänglig på dina villkor,  
oavsett när på dygnet du vill handla. Behöver du snabba svar på dina frågor  

eller föredrar den personliga kontakten slår du en signal till Säljsupport  
som hjälper dig med alla utmaningar som uppstår i vardagen.

Vi finns här för att stötta dig och din verksamhet.  
marinfritid@kgk.se 08-92 32 22.

KGK – vi för människor framåt.
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Illustrationer eller foton på Säljsupport 
och Teknisk support?

KGK Academy
Marin- och fordonsbranschen är under förändring. Det ställer höga krav på framtidens 
varv och verkstäder. Med över 70 år i branschen är vi stolta att kunna erbjuda ett brett 

utbud av utbildningar som tar din karriär och din verksamhet framåt. 

Hos oss får du kunskap och certifikat för att ta dig an ny teknik och användbara 
 verktyg för att leda den dagliga verksamheten i verkstaden.

Du hittar oss runt om i landet, men de flesta av våra kurser äger rum i moderna 
 utbildningsanläggningar i Sollentuna, Malmö och Göteborg. 

kgkacademy.se  08-92 30 00

Säljsupport
Vår säljsupport hjälper dig med att lägga order, hitta rätt produkt för dina 

behov och svara på frågor om leverans och tillgång. Du kan lösa mycket själv 
med hjälp av Autokatalogen men behöver du hjälp finns vi här för dig. 

marinfritid@kgk.se 08-92 32 22 
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Teknisk support
Som namnet antyder löser vår tekniska support de mer handgripliga frågorna. 
Om du har problem vid montering av våra produkter eller behöver hjälp med 

någon av våra tjänster, då finns vårt team ett mejl eller samtal bort. 
teknisksupport@kgk.se 08-92 34 00

Autokatalogen
Autokatalogen är KGK:s e-handelsplats med ett av marknadens bredaste sortiment.  

Här kan du som kund söka efter produkter genom artikelnummer eller varumärke och 
göra dina beställningar. Autokatalogen har över 500 000 artiklar idag, varav merparten 

av våra mest sålda produkter är lagerförda i vårt eget logistikcenter i Enköping.

Över 90 % av KGK:s försäljning sker genom Autokatalogen och det är ett av de viktigaste 
verktygen för många av våra kunder. För våra leverantörer betyder Autokatalogen att man 

får tillgång till en välfungerande marknadsplats med tillförlitlig logistik. Effektiv e-handel 
på dina villkor. Du hittar vårt välfyllda sortiment på autokatalogen.se
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VÅR PARTNER I BELYSNING

Belysning
KGK är Hella marines partner i Sverige och Baltikum. Hellas produktsortiment   
på 33 000 artiklar kombinerat med vår produkt- och marknadskunskap är en 
oslagbar kombination. Hella marines produkter är certifierade och används 
bland annat av Sjöräddningen. Tillsammans med Hella skräddarsyr vi också  

lösningar för ditt behov. Hos oss hittar du också lanternor från DHR och  
ett brett sortiment av belysningsprodukter från LED Lantern.  

BELYSNING
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EXTRALJUS

1FA 358 176 811

1FJ 358 176 401

https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3850167&nodeIdNo=22700505
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3850167&nodeIdNo=22700505
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3850159&nodeIdNo=22700505
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2413255&nodeIdNo=2603745
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BELYSNING

INTERIÖRBELYSNING

LANTERNOR

Modul 70

ARBETSBELYSNING

Euroled 95

Naviled PRO

DHR 80  DHR 300RCB

SÖKARLJUS

RokLUME 280 N CR

RokLUME 380 N LR

EasyFit
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Dubbellanterna

Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se

https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1466811&nodeIdNo=2650271
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1466811&nodeIdNo=2650271
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1466804&nodeIdNo=2650269
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1466804&nodeIdNo=2650269
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1321132&nodeIdNo=1663369
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2315031&nodeIdNo=1948131
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2315028&nodeIdNo=1948131
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1012455&nodeIdNo=1663375
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=159675&nodeIdNo=2577755
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=159675&nodeIdNo=2577755
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2551872&nodeIdNo=61195767
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2551872&nodeIdNo=61195767
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1864765&nodeIdNo=2577755
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1864765&nodeIdNo=2577755
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2659036&nodeIdNo=1663376
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2659036&nodeIdNo=1663376
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Multimedia
Inom multimedia möter vi upp med JL Audio och andra välkända 
leverantörer bland annat inom backkameror, skärmmontering och 

navigation. Produkterna är anpassade för marin miljö och det  
mesta går att anpassa efter kundens behov och önskemål.   

MULTIMEDIA

VÅRA LEVERANTÖRER AV MULTIMEDIA

8  |  KGK Selekt MARIN
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1061556155001

RAM 20224202

MULTIMEDIA

KGK Selekt  |  9 

RA2910000797900

M3-650X-S-GW

M3-770X-S-GM

MM50

RV MXN22CHDEX
RV 5DM22CHDEX

2001020000001

Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se

https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1215495&nodeIdNo=1306371
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1215495&nodeIdNo=1306371
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4066237&nodeIdNo=1306369
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4066237&nodeIdNo=1306369
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3923920&nodeIdNo=1306634
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3923920&nodeIdNo=1306634
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2646277&nodeIdNo=81355469
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2646277&nodeIdNo=81355469
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2548875&nodeIdNo=1306634
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2548875&nodeIdNo=1306634
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1811643&nodeIdNo=57529256
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1811643&nodeIdNo=57529256
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1800176&nodeIdNo=6689998
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1800176&nodeIdNo=6689998
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3547758&nodeIdNo=6689983
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3547758&nodeIdNo=6689983
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2220774&nodeIdNo=6689987
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2220774&nodeIdNo=6689987
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Strömförsörjning
Vi representerar bland annat WhisperPower med systemlösningar  

och komponenter som fokuserar på minimal ljudnivå och driftsäkerhet.  
Hos oss hittar du också flera andra kända varumärken för att  

bygga eller underhålla båtens elsystem.   

WhisperPower
WhisperPower ger dig säker strömförsörj-
ning ombord med elverk, laddning och 
batterier var du än befinner dig på vattnet. 
KGK tillhandahåller hela WhisperPower:s 
sortiment, från strömbrytare och busbars 
till kompletta system för att driva små 
fartygs elsystem. För servicevarven bistår 
vi gärna med nödvändiga service-detaljer 
för elverken och äldre system..

VÅRA LEVERANTÖRER AV BATTERILÖSNINGAR

STRÖMFÖRSÖRJNING



Koppla loss!

E n j o y  G r e e n  E n e r g yFrihet med extra frihet

WhisperPower ger dig säker strömförsörjning ombord med elverk, laddning och batterier, 
var du än befinner dig på vattnet.

För komplett sortimentet och för att hitta närmsta återförsäljare besök www.kgk.se/
whisperpower eller scanna QR-koden.
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STRÖMFÖRSÖRJNING

Varta och Optima
Med dessa två varumärken erbjuder vi ett brett sortiment av fritids-
batterier av hög kvalitet. Batterierna finns i olika storlekar och även av 
olika typer av batteriteknik. Välj ett klassiskt bly-syra batteri, ett EFB 
batteri eller ett AGM batteri, beroende på applikation och önskemål.

Skanbatt
Litiumbatterier är lättare, laddar snabbare, lever längre och har 

större kapacitet än standardbatterier. Skanbatts produktprogram 
har tagits fram av Skandinavisk Batteriimport som har många års 

erfarenhet av litiumbatterier till båtar. Batterierna är anpassade för  
nordiska förhållanden och finns i flera utföranden för att passa 

många olika behov.

12  |  KGK Selekt MARIN
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Calix
Calix landströmssystem är med sina fasta och täta 
anslutningar ett säkert, enkelt och flexibelt system.

STRÖMFÖRSÖRJNING

CMP
CMP tillverkar högkvalitativa invertrar som omvandlar 12V eller 24V 
till 230V i fordon. Detta så att du kan ladda dina 230V-verktyg, 
köra en mikrovågsugn eller annat som behöver 230V.

CTEK
Maximizing Battery Performance är inte bara en slogan  
– det är kärnan i allt CTEK gör och alla produkter som tillverkas.  
CTEK:s innovativa batteriunderhållslösningar är både säkra  
och enkla att installera och använda. 
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Värme & kyla
Ända sedan år 1972 har KGK varit generalagent för Webasto i Sverige  

och sedan början på 90-talet även för Finland, Estland, Lettland och Litauen. 
Webasto i sin tur är en ledande tillverkare av värme-, kyla- och soltakssystem 

som också är anpassade för marin miljö och båtar i alla storlekar.

VÅRA LEVERANTÖRER AV VÄRME & KYLA

VÄRME & KYLA

Luftvärmare 
Med marknadens kanske minsta, 
tystaste och snålaste värmare kan 
vi erbjuda trygg värme även under 
de kallaste och mest krävande 
situationer i den hårda miljö du 
befinner dig i. 

14  |  KGK Selekt MARIN

Vattenvärmare 
För ökad komfort och värme  

precis som hemma, med tillgång 
till varm vatten för dusch och mat-
lagning, erbjuder vi även lösningar 

för vattenvärmarsystem även till 
större båtar och fartyg.

Starta värmare 
via vår app.
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AC
Webasto har under många år 
förfinat sina AC-system och 
kan idag erbjuda allt från små 
fristående system lämpliga för 
mindre daycruisers till stora 
anlägg ningar för mindre fartyg. 

Fläktar
Som huvuddistributör av Spal 

lagerhåller vi ett brett sortiment 
som täcker in de flesta behov. 

VÄRME & KYLA
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ZF
Vi är ZF:s Service Partner i Sverige. Det innebär att våra servicetekniker  

är certifierade och utbildade av ZF, bland annat i Tyskland. Faktum är att 
vi är så duktiga att tekniker från andra länder kommer till oss och blir  

utbildade. Vi har en komplett mekanisk verkstad och åker även  
ut på fältet för att diagnosticera och reparera på plats. 

VÅR PARTNER FÖR SERVICE

spara tid, pengar och miljön. I vår verkstad 
plockar vi ner alla enheter med stor om-
sorg med avsikt att behålla så mycket som 
möjligt. Det som inte går att rädda ersätter 
vi, men i första hand försöker vi verkligen 
återanvända.

 à Bra för miljön

 à Bra för plånboken

 à Vi är det gröna alternativet .

I dag är det populärt att prata om hållbar-
het och cirkulär ekonomi. I vår verkstad är 
det ett sätt att arbeta på som vi anammat 
i årtionden. Många tror nämligen att vi 
bara reparerar, men oftast renoverar vi. 
Det är stor skillnad. Vi hjälper företag att 

ZF

16  |  KGK Selekt MARIN
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DIAGNOS PÅ PLATS
Vi besöker båtar där 
de ligger för felsök-
ning, diagnos och 
reparation. Med hjälp 
av ZF:s diagnosut-
rustning hittar våra 
servicetekniker pro-
blemet snabbt och 
kostnadseffektivt.

BACKSLAG
Ett renoverat backslag 
på väg ihop. Efter 
 provkörning i test-
bänk är det redo för 
 återmontering i båt.

ZF

KGK Selekt  |  17 Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se
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Tillbehörskoncept  
för servicebil

Underlätta vardagen med att utrusta din servicebil för just dina behov. I SmartVans  
koncept finns en stor bredd av praktiska hjäplmedel för att få ut mer av din servicebil.  

Allt ifrån lastförankring via skåpsinredning och belysning till säkerhet med kraftiga  
och beprövade lås för skåpbilen. Nedan visas ett litet urval.

LASTRULLE
Underlättar vid lastning på taket. Slitstark 
lastrulle som skyddar bilen mot repor och 
bucklor. Passar till lastbågarna från SmartVan.

LASTBÅGAR 2–5 ST.
Grunden för säker last på taket är att det 
minst är två punkter som lasten vilar mot. 
Lastbågarna ligger i en rät linje på taket oav-
sett om du har 2 eller upp till 5 bågar monte-
rade på taket. 4 laststoppare medföljer.

RÖRBOX
Med rätt tillbehör förenklar du vardagen. 
Rörboxen finns i två olika längder och två 
olika storlekar. Alla kan fås med eller utan 
plastinsats. 

STEGELÅS 2 ST.
Smidigt lås för att låsa fast stegen på taket. 
Låset är i försinkat stål. 2 hänglås medföljer. 
Passar även andra lasthållar system.

TILLBEHÖRSKONCEPT FÖR SERVICEBIL

VÅR PARTNER I TILLBEHÖRSKONCEPTET

18  |  KGK Selekt MARIN

https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2452129&nodeIdNo=85043141
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2452129&nodeIdNo=85043141


KGK Selekt  |  19 Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se

VÅRA LEVERANTÖRER AV BRANDSKYDD

BLAZECUT
T-serien är ett självutlösande släcknings-
system som stoppar den begynnande 
elden eller hjälper till att skydda motor-
rummet genom att skapa tid för ytterligare 
åtgärder. BlazeCut passar alla typer av 
fordon, båtar och även elskåp. Ingen ex-
tern behållare krävs, tar minimalt utrymme 
eftersom slangen innehåller släckmedlet 
(HFC-227ea), gasen lämnar inga restpro-
dukter av släckningen.

PULVERSLÄCKARE
Pulversläckaren den mest mångsidiga av 
släckare. Den kan användas för släckning 
av nästan alla typer av bränder. Exempel 
på användningsområden: hem, bilar, båtar, 
husvagnar, och industrier. Pulversläckare är 
den typ av handbrandsläckare som har bäst 
släckeffekt i förhållande till sin vikt och som 
dessutom är den lättaste att använda. Pulv-
ret är frostbeständigt och släckaren därmed 
funktionsduglig från -30° till +60° C.

BRANDFILT
Med brandfilten isolerar du snabbt en 
bilbrand och undviker risken for kraftig rök 
eller brandspridning. Bör finnas lättillgäng-
ligt på bilfärjor, verkstäder eller där elfordon 
laddas. Finns både for engångsanvändning 
och för professionellt bruk (upp till 50 
gånger).

Brandskydd
Brandskyddet i båten är ett grundläggande säkerhetssystem byggt av olika  

och ibland flertalet olika komponenter och system. Presto är en svensk tillverkare  
av brandsläckare för alla tänkbara miljöer och ändamål. BlazeCut är ett självutlösande 

släckningssystem som du själv monterar enkelt i motorutrymmet. Missa inte heller 
våra brandfiltar anpassade för att släcka bränder i elbilar.   

BRANDSKYDD
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VÅR LEVERANTÖR AV LASHÅLLARLÖSNINGAR

Thule
I över 75 år har Thule skapat lösningar som underlättar livets äventyr.
Thule fokuserar helt på att utveckla smarta, snygga produkter av hög 

kvalitet som är miljövettiga, säkra och enkla att använda, så att  
du kan ta med dig de saker som betyder mest för dig.

CYKELHÅLLLARE UPRIDE
Kan hålla i stort sett alla 

typer av cyklar samtidigt och 
viks ihop när den inte används.

KAJAKÅLLARE HULL-A-PORT XT
Mångsidig kajakhållare för en 

eller två kajaker som viks ihop 
när den inte används.

THULE
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Dräger
Sedan 2004 har KGK sålt och marknadsfört Drägers alkolås och 

alkotestare. Och lika länge har vi gemensamt jobbat för säkrare resor, både i jobbet 
och privat. Det har vi gjort genom att försöka påverka debatten och de politiska 

besluten. Genom att inte nöja oss. Drägers alkomätare och alkolås är marknadsledande 
för att de klarar högre krav än vad lagar och förordningar kräver. 

VÅR PARTNER FÖR ALKOLÅS OCH ALKOTESTARE

DRÄGER

ALCOTEST 4000
En smidig alkotestare  
för privat bruk –  
med professionell  
prestanda.

KGK Selekt  |  21 Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se
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NÄR DET GÄLLER FÖRBRUKNING KALLAS VI

Allt för din  
båtverkstad

I KGK Komplett har vi samlat våra starka varumärken  
inom förbrukningsmateriel. Genom oss kan du få allt  

du behöver för att få vardagen att fungera, från en och 
samma leverantör. På en faktura. Med branschens  

bästa logistik och support på köpet.

KGK KOMPLETT

BÅTVÅRD

HYGIEN

KEMI

SKYDD

LOKALVÅRD

FÄSTELEMENT

KONTOR

FÄSTELEMENT
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KEMI

FÄSTELEMENT

LOKALVÅRD

KGK KOMPLETT
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Polering & kemi
Vi på KGK erbjuder en mängd olika typer av båtvårds-
produkter som ger dig en båt i toppskick från märken 

du känner igen. Vi har också kemiprodukterna du 
behöver till båten som exempelvis glykol.  

VÅRA LEVERANTÖRER AV POLERING & KEMI

KGK KOMPLETT

24  |  KGK Selekt MARIN
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KGK KOMPLETT
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KGK KOMPLETT
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Smörjmedel
Ett komplett sortiment – från en liter till tankbil

KGK:s samarbeten med Total och Liqui Moly banar väg för ett oslagbart 
erbjudande inom smörjmedel. Båda leverantörerna kompletterar varandra 

och tillsammans ser de till att vi kan erbjuda en komplett lösning med  
produkter för alla tänkbara behov. När du köper olja av oss tar vi  

också hand om spillolja och förbrukade oljefilter.

VÅRA LEVERANTÖRER AV SMÖRJMEDEL
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KGK KOMPLETT
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KGK KOMPLETT

Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se
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Krympplast
Inför transport eller förvaring av båten är plastfilm ett smidigt alternativ som är 

båtvärldens motsvarighet till en skräddarsydd kostym. Fördelarna med att använda 
krympplast är att den inte flyger i väg i höststormarna och att den blir tät. Vår höga 

kvalitet på plasten gör att den är enkel att applicera och den håller hela vintern.

NÄR DET GÄLLER FÖRBRUKNING KALLAS VI

KGK KOMPLETT

28  |  KGK Selekt MARIN
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Allt för släpvagnen
Hos oss hittar du lätt ersättningsprodukter till förslitningsdelar  

på din släpvagn. Sök med vagnens registreringsnummer i  
Autokatalogen och hitta enkelt delarna du behöver. 

VÅRA LEVERANTÖRER AV SLÄPVAGNSTILLBEHÖR

SLÄPVAGNSTILLBEHÖR
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INSTALLATIONSMATERIEL

VÅRA LEVERANTÖRER AV ELINSTALLATION

Installations - 
materiel

KGK marknadsför ett brett sortiment av elektriskt 
installationsmaterial som håller hög kvalitet. Hos oss 

hittar du exempelvis kabel, kabelskor, säkringar,  
säkringshållare och strömställare. 
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INSTALLATIONSMATERIEL

Strömställare

Kabelskydd
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VERKTYG

VÅRA LEVERANTÖRER AV VERKTYG

Väl valda verktyg
Vi erbjuder ett brett utbud av verktyg till de flesta olika arbetsmomenten i en 
verkstad. Det gäller allt från generella mekanikerverktyg i verktygsvagnar, till 
mätinstrument som multimetrar och strömtänger. Det finns också ett brett 

utbud av handhållna maskiner, både tryckluftsdrivna och batteridrivna. 

Behöver man dessutom hålla rent i verkstaden så finns det utrustning för det 
också. Vi jobbar med varumärken som vi noggrant utvärderat och som håller 

en hög kvalitetsnivå som lever upptill kraven du ställer.
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Hazet

VERKTYG

Hylsnyckelsats

Knipex

Kamasa Tools

FLUKE

N
ilfisk

FLEX

https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2209014&nodeIdNo=1925348
https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2209014&nodeIdNo=1925348
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GASFJÄDRAR

VÅR LEVERANTÖR AV GASFJÄDRAR

Med våra rostfria och underhållsfria gasfjäd-
rar är luckor som oväntat faller ner historia. 
Kortprogrammet med kulkoppling för enkel 
installation består av endast fyra olika läng-
der och krafter som passar de flesta luckor. 

Gasfjädrar
Det är lätt att öka säkerheten och komforten ombord på motorluckor 

och ankarboxar genom att montera maritima rostfria gasfjädrar.  
Hos oss hittar du gasfjädrar från Stabilus och Sprint.  

Med hjälp av installationstabellen i foldern 
”Gasfjädrar för marina miljöer” (går att bestäl-
la, artnr. STA 128) får du hjälp att bestämma 
fästpunkterna. Självklart finns de även i lack-
erat utförande för mindre utsatta miljöer.
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Lucka & tak
Med Webasto elektriska takluckor kan du välja att antingen köpa takluckor 
med standardmått eller skräddarsy takluckor till ditt båtprojekt. Vi erbjuder 

också vädertåliga däcksluckor från GEBO som med ett stort  
sortiment har lösningar för de flesta båtar.

VÅR LEVERANTÖR AV TAK & LUCKOR

TAK & LUCKOR

TAKLUCKA
Med en taklucka från 

Webasto får du, förutom 
ett fantastiskt ljusinsläpp och 

skärgården in i båten, även en väl 
utprovad och robust produkt som 

passar lika bra på den lilla hytten 
såväl som på de större fartygen. 

LUCKA
Däckluckor från 
GEBO är gjorda 
av högkvali tativ 
saltvattenbeständig 
aluminium. 
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Offeranoder

Reservdelar
Vi jobbar tillsammans med tillverkare som levererar sina produkter till 

fordonsindustrin, tack vara detta vet du som kund att du alltid får reserv-
delar som är testade och godkända enligt högt ställda krav. När du väljer att 

montera en reservdel från KGK är det tryggt, säkert och lönsamt för både 
dig och din kund! I många fall kan du söka på OEM nummer   

i Autokatalogen och hitta rätt reservdel. 

VÅRA LEVERANTÖRER AV RESERVDELAR FÖR CHASSI

RESERVDELAR
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RESERVDELAR

Tändstift
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TORKARANLÄGGNING

KGK har ett brett sortiment av torkaranläggningar och torkarmotorer. För dessa 
samarbetar vi med Valeo/SWF och Italtergi, två av de marknadsledande tillverkarna. 
Vi kundanpassar och förädlar även produkter i Sverige, allt för att få en anläggning 

som passar just din applikation. Kapning och bockning av armar, justering av  
slagvinklar och ombyggnad till tvåpoliga motorer ingår i vår verksamhet.

Torkaranläggningar

VÅRA LEVERANTÖRER AV TORKARANLÄGGNINGAR
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LÄNKAGE
Skräddarsys efter önskemål och kan  
levereras som 12 eller 24 volt. Slagvinklar 
och axellängder varieras efter behov.

MOTORER
Finns i alla storlekar, 12 och 24 volt. Slår  
från 30° till 175°. Axellängder mellan  
28  och 114 mm.

ARMAR
Finns i längder från 300 upp till 1000 mm. 
Justerbara och fasta längder. Enkel- och 
parallellarmar.

TORKARANLÄGGNING

TORKARBLAD
Med en kombination av olika gummibland-
ningar uppnår man bästa torkförmåga 
i kombination med lång livslängd och tålig-
het mot slitage. Våra leverantörers gum-
miblandningar fungerar lika bra i sträng 
kyla som varma sommardagar.

SMÖRJHYLSOR
KGK har tagit fram smörjhylsor i komposit-
material. Dessa monteras enkelt på torka-
raxlarna och förhindrar vatten att tränga in 
mellan axel och axelhylsan. Det är en billig 
försäkring för din torkarmotor. Utan den 
finns risk att torkaraxeln rostar fast och 
torkarmotorn måste bytas.

SPOLARPUMPAR
Instickspumpar, enkel- och dubbelpumpar, 
fristående kugghjulspumpar. 12 eller 24 V. 
Finns även spolvätskebehållare.
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INSTRUMENT

VÅRA LEVERANTÖRER AV INSTRUMENT

VL FLEX
Programmerbar serie övervaknings-

instrument. 52 mm inbyggnadsdiameter.
Programmeras med mobilapp.

LINK UP-OMVANDLARE 
Link Up-omvandlare för resistiva funktioner. 
Programmerbar från analog till NMEA2000. 

Programmeras med mobilapp. Ett flertal olika 
funktioner kan programmeras.

Instrument
Veratron förvärvade VDO Marine under 2018 och skapade Veratron Marine.  

Efter förvärvet jobbar nu samma team som tidigare vidare med att utveckla och 
producera marina produkter. Från detta schweiziska märke får du instrument 

med hög kvalitet och precision. Konstruerade med innovativa teknologier  
som är användarvänliga med en attraktiv design. 
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VÅRA LEVERANTÖRER AV VVS

VVS

VVS
Isotemp varmvattenberedare levererar hög vattenupp-

värmningsprestanda, tack vare tjock isolering och smart design. 
SPX FLOW Johnson Pump är en av världens ledande tillverkare 

av pumpar för marina applikationer.

VARMVATTENBEREDARE 
Från 15–75 liter

SPX FLOW JOHNSON PUMP  
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Tillbehör

Polering

Belysning

Båtvagnsdäck
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Allt du behöver  
för din verksamhet
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Värme

Reservdelar

Kyla

Strömförsörjning

Installationsmateriel

Smörjmedel
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