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MOTOR2

Přípravek pro zjištění množství vratného toku vstřikovačů Common Rail. Měření 
až pro šest vstřikovacích trysek.

Tester přepadu Common Rail

Hydraulická sada

Objednací kód:
PUJ0014

Objednací kód:
PUJ0022

Kód výrobku: FOR 902G8

Využitelné např. pro motory:
•	 Mercedes-Benz: OM611, OM612, OM613, OM628, OM629, OM642, OM646, 

OM647, OM648
•	 Peugeot, Citroen, Fiat, Lancia, Suzuki: DV6, DW10, DW12
•	 Ford: 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, HHDA, HJA, HHJB)
•	 VW-Audi: 2.5/2.7/3.0 V6 Tdi 

Určeno pro:
•	 motory se dvěma vačkami PSA 2.0 L (110PS, 135PS) [DW10] a 2.2 L [DW12] HDI 

16V

Sada na demontáž vstřikovačů

Sada pro demontáž vstřikovačů HDI

Objednací kód:
PUJ0010

Objednací kód:
PUJ0023

Kód výrobku: KL-0186-14K

Přípravek pro demontáž vstřikovačů 
přímo na vozidle. Universální sada 
umožňuje rychlé a snadné vyjmutí 
vstřikovače.

Pro použití s PUJ0010 a PUJ0023

Sada 6 ks šroubovic pro nejběžnější vstřikovače:
•	 M14x1.5  (240mm)– vnější závit
•	 M14x1.5 (315mm) – vnější závit
•	 M17x1 (240mm) – vnitřní závit  315mm
•	 M17x1 (315mm) – vnitřní závit
•	 M18 (250 mm) – vnitřní závit
•	 M25x1 (240 mm) – vnitřní závit
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MOTOR 3

Určeno pro:

•	 VW Transporter (2004-) 2.5 TDI (Motor: AXD, BNZ) VW Touareg (2003-) 2.5 TDI 
(Motor: BAC, BPE)

Kód výrobku: KL-0280-29 K 

SADA pro nastavení rozvodů VW 2,5 TDI

Objednací kód:
PUJ0019

Určeno pro:

•	 Zážehové motory: 02/01-04/01 - 1.6 - 1,8 16V - Fiat Brava / Bravo Barchetta 
Nákladní Coupe Marea Palio / Weekend, Punto, Multipla, Stilo, Idea, Doblo, Marea 
/ Weekend.

•	 Vznětové motory: 1,9 D / TD - 1.9 JTD - 2.4 TD / JTD - Brava / Bravo, Cargo, 
Marea / Weekend, Palio / Weekend, Punto, Multipla, Stilo, Doblo, Ulysee, Ducato, 
Scudo.

Kód výrobku: HAZ 3688/20 

Kód výrobku: HAZ 3688/20 

Sada pro nastavení rozvodů FIAT

Sada přípravků pro montáž elastických 
drážkových řemenů

Objednací kód:
PUJ0018

Objednací kód:
PUJ0020

Určeno pro zážehové motory BMW:

•	 N42B18 / N42B20 / N46B18 / N46B20

•	 E46 316i, 316ti / E87 118i / E90-E91 318i / E46 318i, 318Ci, 318ti / E46 318Ci / E85 Z4 
2.0i / E87 120i / E90-E91 320i / E60 520i

Kód výrobku: HAZ 2988/18  

Sada pro demontáž, montáž a nastavení 
vačkových hřídelí BMW a nastavení jednotky 
variabilního časování

Objednací kód:
PUJ0017
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MOTOR4

Sada pro nastavení rozvodů RENAULT

Sada pro nastavení rozvodů u motorů VW 1,2 TSI 
s řetězem

Benzinové motory:
•	 Motory se dvěmi nahoře umístěnými vačkovými hřídeli 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 16V  2,5 20V.
•	 RENAULT Clio, Twingo, R 19, Megane, Scenic, Laguna, Safrane, Espace, Express/Extra, Rapid, 

Kango.
 
Vznětové motory:
•	 1,9 D/TD/d Ti  2,2 D/TD  2,5 D  2,8 d Ti   1,5 d Ci  1,9 d Ci   2,2 d Ci  2,5 d Ci
•	 RENAULT Clio, Express/Extra, Megane, Scenic, Laguna, Espace, Safrane, Kangoo, Trafic, Master, 

Vel Satis, R 5, R 19, Rapid.

Určeno pro: 
•	 AUDI A1, A3, SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon, ŠKODA Fabia II, Octavia II, Roomster, Yeti, VW Caddy, 

Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran.

Sada obsahuje:
•	 1× 2588-20 Fixační trn vačkové hřídele
•	 1× 2588-21 Aretační čep klikové hřídele
•	 2× 2588-22 Pár fixačních čepů

Objednací kód:
PUJ0002

Objednací kód:
PUJ0021

Kód výrobku: HAZ 3888/19

Kód výrobku: HAZ 2588-1/4

Sada pro montáž rozvodových mechanismů – univerzální

•	 Trny a přípravky pro aretaci klikové a vačkové hřídele při výměně ozubeného řemene.
•	 Pro zážehové a vznětové motory VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, FORD, OPEL, CITROEN, PEUGOT, RENAULT

Objednací kód:
PUJ0001Kód výrobku: HAZ4794/35
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MOTOR 5

Přípravek pro montáž těsnicí příruby klikové hřídele se snímačem otáček.
Pro vozy Škoda, Audi, SEAT, VW.

Kód výrobku: KL-0178-30 K

Objednací kód:
PUJ0009

Přípravek pro montáž těsnicí příruby klikového hřídele

Tester komprese diesel

Objednací kód:
PUJ0006Kód výrobku: FOR913G1

Přesný přístroj pro měření kompresního tlaku ve válcích vznětových motorů 
osobních a lehkých užitkových automobilů.Přístroj je dodáván v plastovém 
kufru, který obsahuje tlakoměr 0–70 bar (80 mm), flexibilní hadici 355 mm 
a potřebné adaptéry pro připojení hadice.

Objednací kód:
PUJ0007Kód výrobku: FOR 908G1

Tester komprese benzín

Přesný přístroj pro měření kompresního tlaku ve válcích vznětových motorů 
osobních a lehkých užitkových automobilů. Měření přes otvory pro zapalovací 
svíčky, tester je dodáván v plastovém kufříku, který obsahuje tlakoměr, hadici, 
adaptéry na závity M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5.

Sada pro montáž rozvodových mechanismů – univerzální
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PODVOZEK

Úchylkoměr

Magnetický držák pro 
úchylkoměr

Sada na demontáž a montáž ložisek / nábojů kol
Sada 15 ks přípravku pro montáž/demontáž ložisek o průměru 85 mm.

Pro vozidla s ložisky kola ø 85 mm
VW T5 - pro přední i zadní nápravu, zadní náprava jen ve spojení s HAZ 4934-8507
•	 Včetně návodu s 3-rozměrnou ilustrací.

•	 Sada 15 kusů v plastovém pouzdře.
•	 Sada obsahuje: závitový šroub HAZ 4930-1, matici šroubu HAZ 4930-2, adaptér HAZ 4934-8507.

Objednací kód:
PUJ0016

Kód výrobku:
HAZ4934-2585/12
HAZ4930-2
HAZ4930-1
4934-8507

Sada na demontáž a montáž ložisek / nábojů kol
Sada 14 ks přípravku pro montáž/demontáž ložisek o průměru 72 mm.

Pro vozidla s ložisky kola ø 72 mm.
Audi A1, A2 od roku 2011, Škoda Fabia od roku 2000, VW Polo od roku 2002, VW Fox od roku 2005, 
Seat Ibiza od roku 2002. 

•	 Včetně návodu s 3-rozměrnou ilustrací.
•	 Sada 14 kusů v plastovém pouzdře.
•	 Sada obsahuje: závitový šroub HAZ 4930-1 a matici šroubu HAZ 4930-2.

Objednací kód:
PUJ0004

Kód výrobku:
HAZ4934-2572/12
HAZ4930-2 
HAZ4930-1

Přípravek na měření házivosti kotoučů, nábojů, ložisek
Sada umožňuje provádět měření přímo na vozidle.

Kód výrobku: 
HAZ 2155-60
HAZ 2155-65

Objednací kód:
PUJ0015
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CHLAZENÍ A KLIMATIZACE 7

Kód výrobku: HAZ 4800/12

Tester chladicího systému

Obsah sady: 
•	 tlakovací pumpa s rychlospojkou až 2,5 bar, flexibilní hadice, 11 ks chladících adaptérů 

pro chladiče 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 12A, 13A, 17, 22, 23

Pro kontrolu tlaku v okruhu chlazení pomocí tlakové pumpy.

Objednací kód:
PUJ0013

Kód výrobku: MM 430104018045

Zařízení prostřednictvím ionizace vzduchu vytváří ozon O3. Ozon je velmi silné oxidační 
činidlo a odstraňuje vlhkost, která se shromažďuje převážně na podlahové vrstvě 
a odparnících klimatizace. Odstraňuje i nepříjemné zápachy.

•	 Systém dokáže v závislosti na velikosti kabiny a stupni její kontaminace vybrat provozní 
režim a čas (5,10,15,30,60 minut). 

•	 Díky kompaktní konstrukci a dlouhé trubici pro výfuk ozonu je odstraňování kontami-
nantů extrémně snadné. Lze zcela bez problémů umístit hrot trubice do požadovaného 
místa v kabině nebo do místa prachového filtru.

•	 Jednoduché a ekologické fungování.
•	 Práce se zařízením Ozone Maker přináší velmi rychle značné úspory plynoucí z toho, že 

není potřeba platit za drahé chemikálie a náklady spojené s jejich nákupem. 

Ozon-Maker - čistič interiéru

Objednací kód:
PUJ0012

Kód výrobku: MM 007950024750

Přípravek pro manuální proplach klimatizace

K přípravku nutno doobjednat náplň.

Obsahuje:
•	 Zásobník proplachovací kapaliny.
•	 Ventil pro připojení k systému AC.
•	 Hadice.
•	 Kužele pro univerzální připojení.

Slouží k manuálnímu proplachování klimatizačního okruhu pod vysokým tlakem. 
Proplachování je třeba provést několikanásobně a to v obou směrech.

Obj. č. proplachovací kapaliny v eCatu: MM 007950024530
Na proplach jednoho systému výrobce doporučuje 1/2 l přípravku.

Objednací kód:
PUJ0005
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Cena nájmu je jednotná pro všechny výrobky uvedené v tomto katalogu.
Systém smluvních slev.
Platbu nájemného lze provádět pouze v hotovosti.
Uvedené ceny bez DPH.

•	 SK_100  200 Kč/1 den
•	 SK_200  ZDARMA
•	 SK_300  200 Kč/1 den
•	 SK_600  200 Kč/1 den

Základní informace o půjčovně:*

Ceny nájemného jsou určeny dle platného zařazení do skupiny zákazníků dle SK čísla.

Půjčovna nářadí je určena pro registrované zákazníky firmy ELIT CZ, spol. s r.o. zařazených do skupin: SK_100 | SK_200 | SK_300 | SK_600

Půjčovna nářadí je určena pro registrované zákazníky firmy 
ELIT CZ, spol. s r.o. zařazených do skupin:

Společnost ELIT CZ, spol. s r.o. má právo odmítnout poskytnout nářadí do nájmu v případě, že nájemce nemá uhrazeny splatné závazky vůči pronajímateli nebo je opakovaně v prodlení s úhradou splatných 
závazků; ELIT spol. s r.o. má právo odmítnout poskytnout nářadí do nájmu také v případě, že nájemce je v prodlení s vrácením nářadí nebo se do takového prodlení již opakovaně dostal.

* Cena nájmu, pravidla, práva a povinnosti obou stran jsou stanoveny v aktuálním nájemním řádu, kde jsou uvedeny kompletní podmínky. Plné znění řádu a bližší informace žádejte u vašeho prodejního 
poradce a na všech pobočkách ELIT.

ELIT CZ si vyhrazuje právo na tiskové chyby a omyly. Obrázky jsou ilustrační. Veškeré šíření a kopírování podléhá zákonným předpisům.

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ

•	 Foto (JPEG) i video (MPEG) - prohlížení i záznam.
•	 Kamerový kabel 1 m s mikroobjektivem 5,5 mm.
•	 3,5‘ TFT barevný monitor.
•	 USB rozhraní, SD karta 2 GB.
•	 Multifunkční konzole ovládaná jednou rukou.

Profesionální video-endoskop s nahráváním

Objednací kód:
PUJ0011Kód výrobku: HAZ4812-1/6

SPOJKA8

•	 Např. u VW, AUDI, BMW, FORD, MB, OPEL, RENAULT, VOLVO
•	 Přesnost díky precizním dílům z nových CNC obráběcích strojů zajišťuje optimální 

manipulaci.
•	 Vhodné pro samonastavitelné SAC spojky (3 otvorové dělení).
•	 Vystředění spojky je možné.
•	 Je možná manipulace s nastavitelným kroužkem.
•	 Zamezí se napětí na spojce.
•	 Optimální použití pro práci bez poškození spojky.
•	 Zabrání se poruchám spojky prokluzováním, škubáním či špatným rozpojením.

Sada pro montáž SAC spojek

Objednací kód:
PUJ0003

Kód výrobku: HAZ2174-1/34

•	 Sada na kontrolu dvouhmotnostních setrvačníků určená pro kontrolu na voze.
•	 Sada umožňuje provádět kontrolu volného úhlu a klopné vůle.
•	 Součástí sady je CD disk s návodem a hodnotami pro měření.

Objednací kód:
PUJ0008

Přípravek na kontrolu dvouhmotnostních 
setrvačníků

Kód výrobku: LUK400 0080 10


