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50% SLEVA
kompletní sortiment 

od specialisty na 
asijské vozy

Nově skladem více než 2000 položek!

Společnost Nipparts b.v. byla založena v roce 1981 jako firma s hlavním sídlem v Nizozemí. Cílem Nipparts 
od počátku bylo nakupovat originální japonské náhradní díly pro japonské vozy a prodávat je ve všech ze-
mích v Evropě. Později byly do sortimentu přidány také korejské aplikace a Nipparts se tak stal společností 
s jednou z nejširších nabídek na trhu, dovážející automobilové náhradní díly pro asijské vozy. Aktuálně Ni-
pparts nabízí několik desítek produktových řad, které jsou prodávány pod značkou NIPPARTS, které pochází 
od nejvýznamnějších dodavatelů pro automobilový průmysl v Asii. Značka Nipparts je ověřenou garancí 
kvality, která je důvěrně známá všem majitelům Japonských a Korejských vozů.

Sortiment Nipparts zahrnuje:

•	 tlumiče	a	pružiny,	
•	 díly	řízení,
•	 rozvodové	sady,
•	 	napínací	a	vodící	kladky,	napínáky	řemenů,
•	 motorová	těsnění,
•	 termostaty,	
•	 	olejové,	vzduchové,	palivové	a	kabinové 

filtry,	
•	 	spojkové	sady,	setrvačníky,	spojkovou 

hydrauliku,
•	 vodní	čerpadla,
•	 sady	rozvodových	řetězů,
•	 brzdové	kotouče,	brzdové	destičky,
•	 brzdová	lanka,
•	 brzdové	třmeny	a	hydrauliku,	
•	 homokinetické	klouby.

Vše v ověřené kvalitě Nipparts!
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...a něco z
VybAVENí SErViSů

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Bílá	vazelína	sprej	300	ml

Tester	brzdové	kapaliny

 Mazací prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl, převážně na mechanické 
pohony.

Použití
–  Na ozubené převody, pákové mechanizmy, panty dveří, vodící kolejnice sedadel, řetězové 

pohony.
– Vhodný i k ošetření kontaktů baterií, jako konzervační látka.

Výhody
– Odolává teplotám od –30 °C do +120°C, chrání proti korozi a oxidaci, snižuje opotřebení.
– Odolává slané vodě.

–  Brzdová kapalina během provozu přijímá vzdušnou vlh-
kost a tím se snižuje její kvalita, klesá bod varu. Proto musí 
být pravidelně měřena a měněna.

–  ATE BFT 320 je ruční tester bodu varu brzdové kapaliny, 
který je napájen 12V.

–  Měření lze provádět přímo ve vyrovnávací nádržce vozu, 
nebo v měrném kalíšku, který je součástí dodávky, společ-
ně s odběrovou pipetou.

–  Měření trvá celkem cca 30 vteřin a výsledek měření je 
zobrazen na digitálním displeji. V případě nedostatečné 
kvality kapaliny je na displeji zobrazeno doporučení k vý-
měně.

– Použitelné pro brzdové kapaliny s bodem varu až 320 °C.

Objednací kód: 
XT WLGS300

Akční cena
69 Kč bez DPH

Akční cena
5690 Kč bez DPH

Objednací kód: 
ATE 730071

http://ecat.elit.cz/

