VYBAVENÍ
SERVISŮ

ZÁŘÍ–ŘÍJEN
2016

Sezónní nabídka dílenského vybavení
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Texa TXT TRUCK

Texa Nano
–
–
–
–
–

Oblíbená univerzální diagnostika
pro osobní a lehká užitková vozidla.
Kombinuje tradičně vysoký výkon
přístrojů Texa s malými rozměry.
Diagnostické zařízení s podporou
většiny evropských, asijských
a amerických značek.
Včetně software IDC4 Basic bez
omezení licence.
Umožňuje mimojiné mazání
chybových hlášení, kontrola parametrů,
identifikace jednotek, kontrola akčních
členů, nulovaní servisních intervalů, programování
vstřikovačů, výměna brzdového obložení, atd.

Objednací kód:

TX D06410

Zaváděcí
akční cena
33 900 Kč

–	Přístroj určený pro připojení k PC nabízející kompletní řešení
diagnostiky pro lehká užitková a nákladní vozidla.
– Doplněním vhodného softwaru a dalších adaptérů lze rozšířit
na osobní automobily, motocykly nebo zemědělské stroje.
– Lze připojit ke všem zobrazovacím zařízením TEXA i k vašemu PC.
– Software v českém jazyce bez omezení licence.

Objednací kód:

TX D07220

Zaváděcí akční cena
79 900 Kč

Akce platí od 1. 9. do 31. 10. 2016

–
–
–
–
–
–

Elektrohydraulické dvousloupové
zvedáky pro osobni vozy
Robustní dílenské zvedáky
s dlouhodobě osvědčenou konstrukci.
Jednoduchý hydraulicky okruh
zaručuje vysokou spolehlivost
a dlouhou životnost.
Minimální nároky na údržbu.
Snadné a intuitivní ovládáni.
CE–stop funkce a aktuální CE certifikace.
Výroba zvedáku probíhá na základě
norem ISO: 9001:2000.

P
O
T NA
CE
Nosnost 3,5 t
Objednací kód:

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Ultrazvukové čističky

XT LIFT 2.35

Nosnost 4 t
Objednací kód:

XT LIFT 2.40

Proč čistit ultrazvukovou čističkou?
–
–
–

Ultrazvuková čistička spolehlivě vyčistí i členité povrchy.
Proces čištění trvá od několika sekund do několika minut, vše v závislosti na míře, způsobu a druhu znečištění povrchu.
Nejefektivnější způsob čištění dílů např. vstřikovacích trysek, karburátorů, stříkacích pistolí, tlumičů, součástek motorů,
plošných spojů, atd.

Ultrazvuková čistička
s objemem nádoby 20 l

Akční cena

Rozměry koše: 465 × 270 × 110 mm

39 900 Kč

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

–

Objednací kód:

UZ LAB20

Akční cena
11 190 Kč

Akční cena
45 900 Kč

Nabíječky BATIUM
–
–
–
–

Ultrazvuková čistička
s objemem nádoby 28 l

Mikroprocesorem řízené nabíječky BATIUM jsou určeny pro olověné baterie, baterie s tekutým nebo s gelovým elektrolytem
(PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atd.), baterie s legováním Silver–Calcium, baterie AGM (Absorbent Glass Matt) apod.
Díky elektronické regulaci s nabíjecí charakteristikou konstantního napětí WUoU umožňují plné 100 % nabití baterií
do jmenovité hodnoty až 225 Ah.
Vzhledem k integrované ochraně elektroniky není nutné odpojovat baterii během dobíjení. Novinkou jsou i plně izolované kleště
zabraňující zkratu při vzájemném dotyku kleští pod napětím.
Modelová řada BATIUM 15 je navíc vybavena funkcí „SOS Recovery“ umožňující oživení a znovunabití baterií, u kterých již začal
proces sulfatace článků, což nebylo klasickými nabíječkami možné.

BATIUM 15 –12

BATIUM 15 –24

–
–

–
–

Pro baterie 6, 12 (35–225 Ah).
Nabíjecí proud 22 A.

3

Rozměry koše: 465 × 265 × 125 mm

Objednací kód:

UZ LAB28

Akční cena
13 390 Kč

Pro baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
Nabíjecí proud 22 A.

STAR TN čistící kapalina pro ultrazvuk – koncentrát, 5 l
–	Průmyslový, pěnivý, vodou ředitelný přípravek řady STAR, určený k čištění silně
znečištěných povrchů: ocel, litina, nerez. Dobře odstraňuje zejména mazut, dehet,
husté oleje a vazelíny. Čistí zbytky vodou ředitelných barev.
–	Použití: hrubé nečistoty před vložením do ultrazvukové čističky omyjte tlakovou
vodou (WAPem). Doporučené ředění koncentrované čistící kapaliny 9–25 %
(tedy do čističky o objemu vany 13 l/20 l použijte 1,17/ 1,8 l až 3,25/5 l roztoku
čistící kapaliny - dle stupně znečištění a dolijte vodou).

Objednací kód:

GS GYS 15/12

Akční cena
2 490 Kč

Objednací kód:

GS GYS 15/24

Ceny bez DPH

Akční cena
2 990 Kč

www.elit.cz

Objednací kód:

UZ STAR TN 5L

Akční cena
660 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

vybavení servisů

Elektrohydraulické zvedáky XT

vybavení servisů

Vybavení servisů

Vybavení servisů

2

Vybavení servisů

Vybavení servisů

Kamerová geometrie

Jumbo vozík

Osvědčená kamerová geometrie od dodavatele Launch umožňuje bezdrátové měření pomocí 8 CCD kamer, 4 sklonových měřicích
jednotek pro odklon, 4 sklonových měřicích jednotek pro příklon a rychlého radiového přenosu dat (433 MHz) mezi měřicími hlavami
a základním přístrojem. Měřit lze vozidla s rozvorem do 6 m. Robustní aluminiový rám a masivní měřicí hlavy s ochranou proti stříkající
vodě zajišťují dlouhou životnost přístroje při stálém zachování vysoké přesnosti.
Velkou předností jsou vyměnitelné měřicí hlavy nevyžadující kalibraci. Měřicí hlavy jsou osazeny přehlednými LCD–displeji s indikací
statutu hlavy a hodnot sbíhavosti a odklonu i robustními tlačítky. Účelným prvkem jsou také elektronické vodováhy. Univerzální upínací
jednotky mají 3 různé upínací čepy: standardní (pro ocelové disky), hliníkové (pro dobře přístupné hliníkové disky) a „limited“ (pro
případy, kdy je mezi pneumatikou a ráfkem jen omezené místo).

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

–

5

Hlavní přednosti:
– Kamerová geometrie.
– Odolné měřící hlavice, možné položit na zem, odolné proti vodě.
– Univerzální upínací jednotky (ocel, ALU kola, limited).
– Všechny potřebné informace na displeji hlavice.
– Rychlé měření, rychlý přenos dat.
– Live měření hodnot.
– Barevné výstupní protokoly.
– Integrovaná databanka.
– 17“ displej.
– Český software
– Kompenzace házivosti pojezdem.

–	Speciální verze dílenského vozíku Force se zvětšenou plochou šuplíku.
–	Vozík obsahuje celkem 8 šuplíků, které jsou již vybaveny pěnovými moduly s nářadím.
Celkem je tedy ve vozíku 8 modulů, které dohromady obsahují 531 ks nářadí!
–	Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje,
nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje
u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do
modulu o poznání rychlejší.
– Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami.
–	Zásuvky mají nosnost 20 kg
a jsou plně výsuvné.
–	Kolečka vozíku jsou uložena
v kuličkovém ložisku.
–	Konstrukce z odolného ocelového
plechu, hrany a madla vozíku jsou
pogumované.
–	V případě potřeby lze dokoupit
veškeré náhradní díly vozíku jako
např. prázdné zásuvky, kolečka,
ložiska koleček, plastové kryty,
zámek vozíku, atd.

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2015
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Objednací kód:

FOR 10318B–531

Akční cena
vybavení servisů

vybavení servisů

33 900 Kč

Vozík obsahuje tyto moduly:

Objednací kód:

LA X–631

Akční cena
139 000 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Podpěra převodovky 500 kg

– Robustní dílenský lis s maximálním tlakem 20 t.
–	Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou pro snadné
ovládání.
– Pracovní rozsah 0–910 mm.
– Vnitřní šířka 540 mm.
– Zdvih pístu 185 mm.
– Hmotnost 80 kg.
– Rozměry 1800 x 820 x 700 mm.

–	Nosnost 500 kg, min. výška
1135 mm, max. výška 1950 mm.

7

Basa s nářadím Force
–
–
–

Celkem 255 ks nářadí v base což je více jak běžném dílenském vozíku!
Basa obsahuje nářadí viz přiložené fotografie.
Rozměry: délka 65,5 cm, šířka 31cm, výška 43 cm.

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Objednací kód:

TG TEL05004

Akční cena
2 490 Kč

Objednací kód:

TG TY20001

Akční cena
5 990 Kč

Objednací kód:

FOR 50229S–255

Nádoba na olej s odsáváním
–
–

–
–
–
–

Pojízdná nádoba na olej
má objem 90 l.
Připojuje se rychlospojkou
na stlačený vzduch (8 bar),
v zásobníku se vytvoří
podtlak a poté lze již bez
trvalého napojení na stlačený
vzduch odsávat olej.
Odsávačka je opatřena
průhlednou kontrolní
a odměrnou nádobkou.
Použití do teploty oleje 70 °C.
Rozměry 545 × 510 × 970 mm.
Hmotnost 35 kg.

Pojizdný zvedák nízkoprofilový 2,5 t
–
–

Minimální výška zdvihu pouze 85 mm!
Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 455 mm,
minimální výška 85 mm, délka 640 mm.

Tester vstřikovačů
–
–
–
–

13 900 Kč

Vyrážeč na ložiska

Jednoduchý ruční tester diesel vstřikovačů.
Lze testovat otevírací tlaky až do 9000PSI (620bar)
a kvalitu střiku nafty.
Přehledný manometr.
Adaptéry M12×P1,5, M14×P1,5, M16×P1,5.

–
–

Přípravek pro vyražení ložiska.
Pro průměry 12–38 mm.

Objednací kód:

FOR 66620

Objednací kód:

FOR 905G13

Akční
cena

Objednací kód:

TG TRG2090

Objednací kód: TG T830018

Akční cena

Akční cena

4 490 Kč

Akční cena

1 290 Kč

Akční cena

1 990 Kč
Ceny bez DPH

6 690 Kč
www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

vybavení servisů

Hydraulický lis 20 t

vybavení servisů

Vybavení servisů

Vybavení servisů

6

–
–
–
–
–

Středový flexibilní kloub umožňuje natočení lampy
do libovolného úhlu.
Velký světelný výkon.
V lampě je zabudovaný magnet pro uchycení
např. na karoserii vozidla.
Na konci madla je k dispozici otočný hák na zavěšení.
Lampa má dva zdroje světla, čelní světlo – 3 diody
a boční hlavní světlo – 27 diod.
Celková délka lampy
je 285 mm.

–
–
–
–
–
–
–

Sada přípravků na demontáž
žhavicích svíček

Stahovák pružin – sada

Profesionální dílenská LED lampa.
Obsahuje 28× LED diodu.
Nabíjení přes 230V, nebo 12V.
Vnitřní akumulátor o výdrži až 4 hodiny.
Včetně magnetu pro uchycení kovové předměty.
Délka 240 mm.
Otočný hák.

–
–
–

Sada přípravků pro montáž a demontáž pružin.
Bezpečnostní systém zabezpečuje pružinu v požadovaném
tvaru.
Včetně plastového kufru.

–
–
–
–

Objednací kód:

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Objednací kód:

FOR 927G3

LL 334429

Akční cena
3 880 Kč

Akční cena

Objednací kód:

590 Kč

LL 261800

Objednací kód:

Akční cena

FOR 908T5

890 Kč

–
–

Univerzální sada na vylisování a přesné
nalisování různých typů silentbloků
Pro silentbloky o průměru 34–72 mm.
V sadě jsou šroubovice M10, M12, M14, M16 o délce 450 mm.

Objednací kód:

FOR 933T1

Akční cena
4 990 Kč

Úložný vozík

Univerzální sada na vylisování
a nalisování silentbloků
–

Univerzální velká sada přípravků na demontáž
poškozených/zlomených žhavicích svíček z hlavy válce bez
nutnosti demontáže hlavy válce.
Sada obsahuje také přípravky na vyčištění závitu před montáží
nové žhavící svíčky.
Sada je určena pro žhaviče s rozměry M8, M9, M10.
Sada obsahuje všechny potřebné adaptéry, centrovací
nástroje, čističí nástroje, atd.

–
–

Sada stahováků
–

Kompletní sada stahováků na kulové čepy.

Objednací kód:

FOR 906T3

–
–
–

Praktický pojízdný vozík s perfostěnou a dvěma zásuvkami.
Zásuvky jsou rozměrově stejné jako u dílenských vozíku
Force, lze je tak vybavit moduly s nářadím z nabídky Elit.
Otočná robustní kolečka s aretací.
Boční madlo pro snadnou manupulaci s vozíkem.
Rozměry: šířka 76 cm x výška 141 cm x hloubka 49 cm.

Akční cena

Tester komprese pro zážehové motory

1 290 Kč

Akční cena

Objednací kód:

FOR 50212

6 490 Kč

–
–

Tester komprese pro benzinové motory.
Adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5.

Objednací kód: FOR 908G1

Akční cena
890 Kč

Akční cena
4 390 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

vybavení servisů

–

Lampa LED

9
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Lampa LED otočná

vybavení servisů

Vybavení servisů

Vybavení servisů

8

Vybavení servisů

Vybavení servisů
Přípravky na řemeny

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

–
–
–

Celkem obsahuje 31 ks.
V sadě je magnetický držák bitů o délce 60 mm.
Dále bity křížové, ploché, imbus.

–
–

Plazmová řezačka

3 ks speciálních přípravků pro jednoduchou
montáž nových řemenů.
Aplikace např na Ford, Mazda, BMW, Volvo, Fiat, atd.

–	Plazmový invertor Plazma CUTTER 31 FV – pevný řezací hořák.
–	Invertor pro řezání plazmovým plamenem řízený
mikroprocesorem pro řezání všech druhů kovových
materiálů včetně hliníku do síly stěny 10 mm (hliník 8 mm).
Proudový pracovní rozsah je 5 A až 30 A.
–	Je vybaven systémy FV (flexible voltage – umožňuje
napájení v rozsahu 85V až 265V) a PFC systémem
(power factor correction – korekce účiníku – i v maximálních
řezacích proudech je možné napájení 230V s jištěním 16A).
– Má pevně připojený řezací hořák TRAFIMET.
–	Pracuje v tlakovém rozsahu vzduchu 2,5 až 6 barů,
potřebné množství vzduchu 115 litrů/min.
–	Vhodný pro práci na elektrocentrále.
Napájení 230V +/–15 %. Váha 12 kg.

Objednací kód:

Objednací kód:

FOR 903G20
Objednací kód:

FOR 2311

Akční cena
260 Kč

GS GYS 030985

Akční cena

Akční cena

360 Kč

16 900 Kč

vybavení servisů

Přenosný startovací zdroj GYS
–
–
–
–

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Sada bitů

11

TIG svářečka

Výkonný pomocný startovací zdroj, který pracují bez připojení na elektrickou síť.
Umožňuje snadné startování jak osobních,tak i lehkých užitkových vozidel.
Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá do jeho hmotnosti.
Zdroj je vybaveny kabely o délce 1,2 m, LED světlem a také integrovanou zásuvkou
12 V pro nabíjení např.nooteboku, malého větráku, AKU šroubováku apod.

–	Profesionální invertorový svařovací zdroj řízený microprocesorem s řídícím digitálním panelem.
Pro svařování hliníku metodou TIG AC (10A až 200A), ocelí a nerezových ocelí metodami TIG DC a MMA (5A až 160A).
– Doporučená pro svařování hliníku, oceli, nerez oceli a dalších materiálů.
– Zapalování HF bezkontaktní nebo LIFT start s kontaktním zapalováním.
– Integrovaná automatika: „Ideální nastavení svařovacích parametrů“.
– Systém napomáhá udržovat optimální svařovací proud
na elektrodě, regulace intenzity probíhá na základě
světelného paprsku.
–

3 svařovací režimy:
– dvoutaktní režim „2T“,
– čtyřtaktní režim „4T“,
– čtyřtaktní režim „4T–log“: v průběhu svařování můžete
		 krátkým stiskem tlačítka hořáku přepnout do druhého,
		 předem nastaveného svařovacího proudu.

Startovací zdroj pro 12V baterie:
– Pro 12 V akumulátory.
– Maximální startovací proud 1750 A.
– Hmotnost 8,9 kg.
– Interní baterie 22 Ah.

–
–

GS GYS 026155

3 AC/DC režimy.
TIG běžný průběh AC nebo DC svařovacího procesu:
předfuk plynu/náběhový proud/svařovací proud
(v nastaveném režimu)/přechod do nulového
proudu/dofuk plynu.
5 pamětí pro ukládání nastavených svařovacích
průběhů.

Akční cena

Objednací kód:

–

Objednací kód:

2 690 Kč

GS GYS 11618

Akční cena
29 900 Kč
Objednací kód: KL–5501

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

vybavení servisů
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–
–
–
–
–
–

Mini pneumatická ráčna
s připojovacím rozměrem ¼“.
Provozní tlak 6,2 bar.
Otáčky 200 ot/min.
Pracovní utahovací moment 7–41 Nm.
Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
Délka 196 mm.
Váha 1,1 kg.

Akční cena

Objednací kód:

XT TOOLS 32–3024

1 190 Kč

Pnematická ráčna 1/2“
–
–
–
–
–
–
–

Pneumatická ráčna s připojovacím
rozměrem ½“.
Provozní tlak 6,2 bar.
Otáčky 150 ot/min.
Pracovní utahovací moment 14–68 Nm.
Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
Délka 256 mm.
Váha 2,6 kg.

Akční cena

Objednací kód:

XT TOOLS 34–3023

1 190 Kč

–
–
–
–
–
–
–

1/4“ Ráčna 20 zubů

Pneumatická ráčna s připojovacím
rozměrem 3/8“.
Provozní tlak 6,2 bar.
Otáčky 150 ot/min.
Pracovní utahovací moment 14–68 Nm.
Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
Délka 256 mm.
Váha 2,6 kg.

Objednací kód:

XT TOOLS 33–3023

Objednací kód:

FOR 802215

FOR 802415

Akční cena

Akční cena

3/8“ Ráčna 30 zubů

3/4“ Ráčna 72 zubů

420 Kč

1 190 Kč

Pneumatický vyřezávač skel
–	Pneumatický vyřezávač na autoskla.
–	Připojení ¼“.
–	Délka 200 mm.

Objednací kód:

XT TOOLS SM–518

Akční cena

Objednací kód:

Objednací kód:

FOR 802315

FOR 8026505

Akční cena

Akční cena

380 Kč

1 890 Kč

990 Kč

Multifunkční malý ruční kartáč

–	Délka 25 cm.
–	Rozměry:
45 × 250 × x 210 mm.

VIK 707752

Objednací kód:

290 Kč

Akční cena

Stěrka na vodu

Objednací kód:

1/2“ Ráčna 36 zubů

vybavení servisů

–

Pneumatická ráčna 3/8“

13
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Pnematická ráčna 1/4“

vybavení servisů

Vybavení servisů

Vybavení servisů

12

–

Akční cena

Rozměry: 100 × 290 × 70 mm.

Objednací kód:

159 Kč

VIK 525252

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Akční cena
149 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybavení servisů

Vybavení servisů

Extraktor PUZZI 8/1 C

Mycí stůl typ M

–	Výkonný a kompaktní extraktor pro čištění malých kobercových
ploch. Ze všech srovnatelných konkurenčních strojů nabízí
nejlepší výsledek čištění. Extraktor Puzzi 8/1 C umožňuje rychlou
pochůznost textilních ploch. Síťový kabel lze umístit
na výklopném háku kabelu. Integrované uložení podlahové
hubice na stroji. Výkonný a kompaktní tepovač pro čištění
malých kobercových ploch a čalounění.

–	Mycí stůl ve výšce pracovního stolu, s velkou
pracovní plochou, který odpovídá platným
ES–směrnicím.
–	K čištění zvlášť velkých a těžkých dílů.
–	Robustní a stabilní konstrukce.
–	Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou
nosností (150 kg).
–	Doporučené 200 l sudy s čisticí kapalinou.
– Mycí stůl neobsahuje vanu na čistící kapalinu.
Lze ji dokoupit pod číslem IBS 10000057.
– Mycí stůl neobsahuje sud s čistící kapalinou.

Vybavení:
– nástřiková hadice s integrovaným
přívodem vody, 2,5 m,
– integrované uložení pro ruční hubici,
– síťový kabel, 7,5 m,
– ruční hubice.
Objednací kód:

KA 1.100–225.0

Akční cena
9 990 Kč

Objednací kód:

IBS TYP M

15 790 Kč

RM 760 čistící prostředek,
tablety
Objednací kód: KA 6.295–856.0

Akční cena: 1 990 Kč

+ Čisticí kapalina Purgasol 200 l
–

vybavení servisů

Akční cena

NT 35/1 Ap mokrosuchý vysavač
–	Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání
mokrých i suchých nečistot určený k mobilnímu používání.
– Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
–	Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr
neucpaný.
–	Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepravu
zařízení.
–	Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automaticky
vypne vysavač, jakmile je dosaženo maximálního stavu
naplnění.
– Objem nádrže 35 l.

Objednací kód:

KA 1.184–505.0

Čisticí kapalina vhodná k odmašťování dílů
od nejhrubšího znečištění
od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:

IBS PURGASOL/200

Akční cena:
9 775 Kč

vybavení servisů
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–

15

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

14

Mycí stůl typ F2
–
–
–
–
–
–
–

Akční cena

Kvalitní mycí stůl zkonstruován na principu dvoukolového ručního vozíku.
Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou nosností (100 kg).
Robustní a stabilní konstrukce.
Snadné spouštění nožním pedálem.
Použita kapalina stéká zpět do sudu, nečistoty se usadí na dně sudu
a čerpadlo tak nasává pouze čistou kapalinou z horní části sudu.
Doporučené 50 l sudy s čisticí kapalinou.
Mycí stůl neobsahuje sud s čistící kapalinou.
Objednací kód:

IBS TYP F2

6 940 Kč

Akční cena
15 590 Kč

+ Čisticí kapalina Purgasol 50 l
–

Vliesové filtr. Sáčky

Čisticí kapalina vhodná k odmašťování
dílů od nejhrubšího znečištění
od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:

IBS PURGASOL/50

Objednací kód: KA 6.907–479.0

Akční cena: 3 490 Kč

Akční cena: 380 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybavení servisů

Nůžkový zvedák SPRINTER

Samonavíjecí kabelový naviják
–
–
–
–
–
–

Profesionální naviják s elektrickým kabelem.
Délka kabelu 12 m.
Vysoká odolnost – kompozitové tělo navijáku, krytí IP55.
Připojení 230 V.
Kabel pro připojení navijáku do sítě o délce 1 m.
Včetně držáku pro montáž na zeď.

Samonavíjecí hadicový naviják
–
–
–
–
–
–

Profesionální naviják s hadicí pro stlačený vzduch.
Délka hadice 12 m.
Vysoká odolnost – kompozitové tělo navijáku, krytí IP55.
Hadice pro připojení navijáku na vzduch o délce 1 m.
Průměr hadice 6 mm (1/4“).
Včetně držáku pro montáž na zeď.

Objednací kód:

Objednací kód:

NED 30700420

NED 30800220

Akční cena

Akční cena

3 990 Kč

Objednací kód:

2 990 Kč

P
O
T NA
CE

GS NUS SPRINTER

Akční cena
59 990 Kč

vybavení servisů

Kleště na výfukové spony

vybavení servisů
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–	Nízkozdvižný nůžkový mobilní zvedák o nosnosti 2,5 t ideální pro rychloservis, pneuservis, nebo např.
karosářské práce. Zvedák je mobilní, součástí dodávky je mobilní set umožňující přesunout zvedák například i mimo dílnu.
– Minimální požadavky na prostor, mobilita dovoluje použití zvedáku i mimo dílnu.
– Zvedák je vhodný pro pneuservisní práce, karosářské opravy, nebo např. lakování.
– Regulovatelná rychlost zdvihu a spouštění.
– Pozinkované nosné plošiny.
– Bezpečnostní systém – dva samostatné nezávislé okruhy zajišťují rovnoměrnost chodu.
– Nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu.
– Maximální výška zdvihu je 982 mm.
– Délka pojezdových podpěr je 1400–1900 mm.
– V ceně mobilní set.

17
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–	Speciání kleště pro snadnou demontáž výfukových spon.
–	Široké možnosti použití.

Objednací kód:

FOR 9T0316

Akční cena
390 Kč

Kleště na spony
–	Speciální kleště na hadicové pružinové spony.
–	Aplikace např na palivové vedení vozidel VW, AUDI, SEAT, ŠKODA.

Objednací kód:

FOR 62530

Akční cena
250 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybavení servisů – TRUCK

Vybavení servisů – TRUCK

Gola sada 3/4“

–	Plně vybavený dílenský vozík s nářadím zejména pro TRUCK/BUS servisy. Celkem 251 ks nářadí
v 7 pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako
se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět
do modulu o poznání rychlejší.
–	Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami, z toho v sedmi je modul s nářadím. Poslední zásuvka je
určena pro chemii a další příslušenství.
–	Zásuvky mají nosnost 20kg a jsou plně výsuvné.
–	Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
–	Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany
jsou a madla vozíku jsou pogumované.
–	V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní
díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka,
ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

–
–
–
–

Obsahuje nástavce 12 hr.:
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46 mm.
Ráčnu o délce 500 mm.
Vratidlo 500 mm.
Prodloužení 200 a 400mm.

Objednací kód:

FOR 6181

Akční cena
2 990 Kč
Objednací kód:

FOR 10218B–251E

Akční cena
29 900 Kč

Gola sada 1“

vybavení servisů

–

Gola sada s ráčnou 1“, nástavce 12 hr.
36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67,
70, 71, 75, 77, 80 mm.

vybavení servisů
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Vozík TRUCK

19
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Objednací kód:

FOR 8211

Akční cena

Vozík obsahuje tyto moduly:

7 490 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybavení servisů – TRUCK

Vybavení servisů – TRUCK

Momentový klíč 1“ 300–1500 Nm

Zvedák s pojezdem 50 t
–

Objednací kód:

FOR 64781700

–
–
–
–

Akční cena
9 990 Kč

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016
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Zdvih při nosnosti:
10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
Pneumatické ovládání.
Chromované pístnice.
Délka 790 mm.
Šířka včetně kol 275 mm.

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

20

Objednací kód:

TG TRA50–3A

Akční cena
14 990 Kč
Momentový klíč 1/2“ 80–400 Nm
Objednací kód:

FOR 6474680W

Akční cena
vybavení servisů

vybavení servisů

2 290 Kč

Zvedák s pojezdem 40 t
–
–
–
–
–

Zdvih pří nosnosti: 40 t – 310 mm, 20 t – 400 mm.
Pneumatické ovládání.
Chormovaný povrch pístnice.
Délka 785 mm.
Šířka včetně kol 275 mm.

Momentový klíč 3/4“ 140–980 Nm
Objednací kód:

FOR 64761240

Akční cena

Objednací kód:

6 290 Kč

TG TRA40–2A

Akční cena
14 390 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybavení servisů – TRUCK

Vybavení servisů – TRUCK

Zvedák – panenka 5 t
–
–

Zvedák – panenka 10 t
–
–

Nosnost 5 t.
Zdvih 216–416 mm.

Přenosný startovací zdroj GYS

Nosnost 10 t.
Zdvih 230–460 mm.

–
–

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

–
Objednací kód:

Objednací kód:

TG T90504

TG T91004

Akční cena

Akční cena

–

Výkonný pomocný startovací zdroj který
pracuje bez připojení na elektrickou síť.
Umožňují snadné startování jak osobních, tak
i běžných nákladních automobilů.
Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá
do jeho hmotnosti.
Zdroj je vybaven kabely o délce 1,8 m, LED světlem a také
integrovanou zásuvkou 12 V pro nabíjení
např. nooteboku, malého větráku, AKU šroubováku apod.

Startovací zdroj pro 12 V a 24 V baterie:
– Pro 12 V a 24 V akumulátory.

390 Kč

330 Kč

23
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– Maximální startovací proud 3200 A/12 V
a 1600 A/24 V.
– Hmotnost 16 kg.
– Interní baterie 2 × 22 Ah.

Objednací kód:

GS GYS 025448

Akční cena
1“ Trhák 1000 mm

vybavení servisů

vybavení servisů

7 990 Kč

3/4“ Trhák 1000 mm

Zvedák – panenka 20 t
–
–

Nosnost 20 t.
Zdvih 242–452 mm.

Objednací kód:

TG T92004

Akční cena
790 Kč

Objednací kód:

Objednací kód:

FOR 80181000

FOR 80161000

Akční cena

Akční cena

1 290 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

1 290 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

–	Tmel se skelnými vlákny.
–	Pro vyplnění velmi hlubokých nerovností.
–	Pro opravu drobných prorezlin.
–	Velmi dobrá přilnavost
na plech.
–	Při nákupu tmelu XT FIBER
vám bude automaticky dodán
1 ks tužidla XT HARDENER
v ceně 1 Kč. Tužidlo je
samostatně neprodejná
položka.

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

–	Plnící tmel, velmi lehce brousitelný, vysoce viskózní,
nedochází k následnému ztvrdnutí a vytváří povrch bez pórů.
–	Pro vyplnění hlubších
nerovností, škrábanců
a děr.
–	Vhodný pro použití
na větších plochách.
–	Při nákupu tmelu XT SOFT
vám bude automaticky
dodán 1 ks tužidla
XT HARDENER v ceně 1 Kč.
Tužidlo je samostatně neprodejná položka.

Akční cena
Objednací kód:

XT SOFT

239 Kč
5 ks = 219 Kč/ks

XT Ochrana proti kunám 400 ml

XT MSS400

XT FIBER

229 Kč
5 ks = 209 Kč/ks

–	Zabezpečuje bezproblémový přechod
proudu, odstraňuje ztráty napětí.
–	Použití – pro údržbu elektrických zařízení
v automobilovém průmyslu.
–	Výhody:
–	Uvolňuje pryskyřice (nestříkat na
vinuté cívky a podobná zařízení).
–	Chrání proti vlhkosti, vodě a oxidaci,
prodlužuje životnost elektromechanických částí el. zařízení.

Akční cena

Objednací kód:

89 Kč

XT ECC300

Univerzální mazivoWD–40 Smart Straw 450 ml
–	Univerzální mazivo – maže, povoluje, čistí,
chrání proti korozi a vytěsňuje vodu.
–	Smart Straw tryska.

Objednací kód:

XT Sprej na elektroniku a kontakty 300 ml

–	Účinná ochrana proti kunám a hlodavcům. Zabraňuje škodám v motorovém
prostoru, chrání kabely, brzdové hadice
a elektrická zařízení. Dlouhodobě
působící sprej bez zápachu, vytvářející
nelepivý ochranný film.
–	Použití – používejte 2x ročně nebo po
každém umytí motoru a podvozku
automobilu.
–	Výhody:
–	Chrání proti mechanickému
poškození, např. přehryzání
důležitých částí automobilu jako
je elektroinstalace a kabeláž.
Objednací kód:

Akční cena

Akční cena
49 Kč

Ochrana klínových řemenů 500 ml
–	Vysoce kvalitní sprej na údržbu
a ochranu klínového řemene.
–	Klínové řemeny jsou elastické
a déle vydrží.
–	Brání prokluzování a pískání.
–	Oddaluje opotřebování řemenů a je
odolný vůči povětrnostním vlivům.

XT Ochrana podvozku nepřelakovatelná 1 l
–	Ochrana proti působení vody, soli,
odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku
pohlcujícího hluk.

Objednací kód:

XT UBCN1000

Akční cena
104 Kč

XT Ochrana podvozku přelakovatelná 400 ml
–	Ochrana proti působení vody, soli,
odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku
pohlcujícího hluk.

Akční cena
115 Kč

XT Ochrana dutin vosková 400 ml
–	Ochrana dutin proti vzniku
a k zastavení koroze. Vynikající
penetrační schopnost (lehce
tixotropní), umožňuje průnik
do nejmenších dutin.
–	Chrání celkově, proniká pod
mokro a vlhkost.

XT CPS400

Akční cena

Akční cena

83 Kč

XT Ochrana dutin vosková 1 l

Objednací kód:

Objednací kód:

MOT090102D

XT CP1000

Akční cena

Akční cena

Akční cena
154 Kč

www.elit.cz

XT UBCO1000

Objednací kód:

WD40 450

Ceny bez DPH

Objednací kód:

XT UBC400

–	Ochrana dutin proti vzniku
a k zastavení koroze.
–	Vynikající penetrační schopnost
(lehce tixotropní), umožňuje
průnik do nejmenších dutin.
Chrání celkově, proniká pod
mokro a vlhkost.

92 Kč

–	Ochrana proti působení vody, soli,
odletujícím kamínkům, otěru a korozi.
– Pohlcuje hluk.

Objednací kód:

Objednací kód:

125 Kč

XT Ochrana podvozku přelakovatelná 1 l

85 Kč

Stříkací pistole k použití s 1l nádobou
–	Určená speciálně pro stříkání ochrany podvozku na bázi živice
a kaučuku.
–	Odolné kovové provedení.
–	Přesné a stejnoměrné rozstřikování
vytváří dokonale celistvý povlak.
–	Krátká pevná (kovová) tryska
a flexibilní hadice.
–	Obsah balení: pistole s 5mm
tryskou a kovovou sací trubicí.
Objednací kód:

MOT551059

Akční cena
759 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Tmel se skelnými vlákny 1,8 kg

25
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Tmel na karoserie jemný 1,8 kg

vybavení servisů

Vybavení servisů

Vybavení servisů
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–	Čištění motorových nečistot
v celém olejovém a mazacím
ústrojí a neutralizování motorových kyselin.

Přípravek snižující tření 375 ml

Autošampón 2 x 500 ml + houba

–	Chrání motor v oblasti mezního
tření, brání tvorbě usazenin
a korozi, snižuje tření pohyblivých částí.

–	Šampon s vysokými čistícími vlastnostmi
k čištění
motorových
vozidel. Je vysoce koncentrovaný a je bez
rozpouštědel.

Objednací kód:

PROTEC 1301

Objednací kód:

vybavení servisů

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

PROTEC 1001

Akční cena
259 Kč

Akční cena
259 Kč

–	Eliminuje znečištění v palivovém
systému diesel motorů, uvolňuje zalepené vstřikovací otvory
a čerpadla.

Utěsnění chladicího systému
–	Utěsňuje poškozené chladiče a výměníky
tepla včetně utěsnění vodních čerpadel
a topných ventilů.

Objednací kód:

Objednací kód:

PROTEC 1241

PROTEC 1601

Akční cena

Akční cena

275 Kč

Čistič chladicího systému od oleje

PROTEC 1511

Objednací kód:

MOT000756

MOT090104D

Akční cena

Akční cena

Akční cena

Tekuté stěrače 500 ml
–	Snadná aplikace, sprej odpuzující
vodu k ošetření skel, zrcátek,
světlometů apod.
–	Snižuje přilnavost nečistot.

259 Kč

Čistič chladicího systému 375 ml

149 Kč

Ochrana proti zamlžování 500 ml
–	Rozprašovač je určen k preventivnímu ošetření čelních a ostatních
skel proti zamlžování.
–	Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. Neobsahuje rozpouštědla.

Objednací kód:

Objednací kód:

MOT000734

MOT000730

Akční cena

Akční cena

109 Kč

–	Odstraňuje rez a usazeniny z celého
chladícího sytému, chrání před korozí
a rozpouští kal v chladiči.

–	Odstraňuje veškeré
olejové usazeniny
z celého chladicího systému díky
dvousložkovému
přípravku.

Objednací kód:

375 ml

–	Chrání textil a kůži před vlhkostí
vytvořením ochranného filmu,
který odpuzuje vodu, ale dýchá.

Objednací kód:

99 Kč

Super čistič pro diesel 375 ml

Impregnační sprej 500 ml

Pohlcovač vlhkosti 2 x 50 g
–	Pohlcuje vlhkost v interiéru, prevence proti
zamlžení oken a vzniku námrazy uvnitř vozu.
– Bal. = 2 sáčky.

89 Kč

Utěrky z mikrovlákna sada 5 ks
–	Pro mokré/suché
čištění, pro citlivé povrchy, vysoká savost,
až 100 vyprání.
–	Rozměr 40 × 40 cm,
barva modrá.

Objednací kód:

Objednací kód:

Objednací kód:

PROTEC 1501

HEN 1725908

UNI 0730101

Akční cena

Akční cena

Akční cena

259 Kč

99 Kč

275 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

79 Kč

(SUPER CENA 15,80 Kč/ks)

Ceny bez DPH

www.elit.cz

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Výplach motoru 375 ml
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Vybavení servisů
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Mikina Dakar

Objednací kód: MAR 825 MIKINA D

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2016

Akční cena 1 290 Kč
Mikina Dakar dětská

Nakoupíte i za
BONUS BODY

Objednací kód: MAR 903 MIK D D

Akční cena 1 190 Kč
Kšiltovka Dakar dětská

Kalhoty Dakar
funkční + pásek

Objednací kód: MAR 905 KSILT D MINI

Akční cena 359 Kč

Objednací kód:
MAR 823 KALHOTY D

Kšiltovka Dakar

Akční cena
1 760 Kč

Objednací kód: MAR 827 KSILT D

vybavení servisů

Akční cena 368 Kč
Další oblečení z edice DAKAR
Název

Laclo Dakar kraťasy
Laclo Dakar kraťasy dětské
Tričko Dakar
Tričko Dakar dětské
Tričko funkční Dakar
Kraťasy Dakar funkční
Kraťasy Dakar funkční dětské

Objednací kód
MAR 816 DAKAR KR.
MAR 820 DAKAR KR.
MAR 817 DAKAR TR.
MAR 906 DAK TR.D
MAR 821 DAK TR2.
MAR 824 DAKAR KR
MAR 902 DAKAR KR.D

Akční cena
749 Kč
749 Kč
299 Kč
269 Kč
639 Kč
1 089 Kč
969 Kč

a
Česká výrob
o
n
á
Testov
016
na Dakaru 2

Funkční materiály – kvalitní, lehké, odvádí pot, speciální vlákna
ELIT ZAJIŠŤUJE

Předvedení prostřednictvím našich specialistů
Zaškolení
Záruční i pozáruční servis
Poprodejní podporu

Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena
všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídku tohoto akčního letáku nelze kombinovat
s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (http://www.ecat.ELIT.cz/).
V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1 – 2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob
8 – 10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.

Ceny bez DPH

www.elit.cz

