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50% sleva
na Motorové díly Federal Mogul a brzdy Jurid

e
Jurid White, jednoduš
čistá kola bez práce!
Sortiment zařazený do AKCE:

AE, GLYCO, GOETZE, NURAL, PAYEN

JURID

těsnění, gufera
vačkové hřídele
ventily a sedla ventilů
zdvihátka a vahadla
motorová ložiska
pístní kroužky
písty a vložky válců
brzdové kotouče
brzdové destičky

Akce neplatí pro TRUCK | Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.
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...a něco z

Akce

na gola sady
1/4“+1/2“ Gola sada
94 ks kufr
Objednat

Objednací kód: FOR 4941

Akční cena
1 590 Kč

bez DPH

1/4“+3/8“+1/2“ Gola sada
142 ks
Objednat

Objednací kód: FOR 41421

Akční cena
3 690 Kč

bez DPH

Akce neplatí pro TRUCK | Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.
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...a něco z

Čistič palubní desky –
různé vůně 500 ml
–	Přípravek je určený na čištění a ošetření všech částí z plastu, kůže, koženky a vinylu
v interiéru vozidla.
–	Použití:
Palubní a přístrojové desky, obložení dveří,
loketní opěrky apod.
–	Výhody:
	Ošetřený povrch zanechává polomatný
a antistatický.
Oživuje barvy.
Nezanechává skvrny.
Odpuzuje vodu.
Brání tvrdnutí plastů.
	Minimalizuje popraskání vinylu a kůže
způsobeného UV zářením.
Zanechává příjemnou vůni.

Vůně: Vanilka, Citron, Fresh, Fresh pěnový

Objednací kód:
XT CSF500 – Fresh

Objednat

XT CSL500 – Citron

Objednat

XT CSV500 – Vanilka

Objednat

XT CSFF500 – Fresh pěna

Objednat

Akční cena
55 Kč
bez DPH

+ houba
!
A
M
R
A
ZD

Akce neplatí pro TRUCK | Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.
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KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO MOTORY

KOMPLETNÍ ODBORNÉ ZNALOSTI MOTORU

Společnost Federal-Mogul je předním globálním dodavatelem technických řešení pro hnací trakt a bezpečnost, určených pro nejvýznamnější světové výrobce originální výbavy
automobilů, užitkových vozidel, pro letectví, námořní průmysl, železnice a terénní vozidla, zemědělství, výrobu elektrické
Jedna expertní znaèka pro
energie
pro celosvětový
trh opravárenství.
každouiskupinu
výrobkù
Společnost Federal-Mogul nabízí kompletní balíček náSvìtová síť vìdeckých a výzkumných
hradních
dílůa výrobní
pro opravy
pracovišť
know-howmotorů osobních, lehkých dodávkových a nákladních automobilů, včetně těsnění proTechnologie originálního vybavení
střednictvím
skupinydíly
značek, které jsou „experty” v rámci
pro náhradní
jednotlivých výrobkových kategorií – AE® ventily a komponenty, vačky s příslušenstvím; Glyco® motorová ložiska a pouzdra;
Goetze® pístní kroužky a vložky válců a Nüral® písty a Payen®
specializovaná značka pro těsnění.
Společnost Federal-Mogul nabízí kompletní balíček náhradních dílů pro opravy motorů osobních, lehkých dodávkových
a nákladních automobilů, včetně těsnění.

Jako součást celosvětové skupiny odborníků profituje každá

značka společnosti Federal-Mogul z tohoto globálního know-how
a odborných znalostí.

Představení JURID
JURID, značka koncernu Federal Mogul spolupracuje už téměř půl století s většinou výrobců automobilů a disponuje vlastním vývojovým centrem v Německém
Glinde. Zde se vyvíjí komponenty brzdových systému jak pro osobní, tak nákladní
vozidla, ale také kolová vozidla a průmyslové aplikace, jako jsou větrné elektrárny.
Mezi největší zákazníky JURID, patří, kromě koncernu VW, který používá JURID
destičky na výkonnějších motorizacích, také BMW, které je ve velké míře osazeno
komponenty JURID.

JURID WHITE – Čisté, tiché a téměř bezprašné
Značka JURID, fungující od roku 1915, má pověst dodavatele nejmodernější, vysoce kvalitní brzdové technologie. V roce 2012 je rok, kdy byla představena řada Jurid WHITE nabízející řidičům čistější a tišší brzdové destičky
s delší výdrží.

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

