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NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘADU 
DVOJITÝCH SPOJEK LUK
V nabídce ELIT nyní najdete nové opravárenské aplikace pro suché a mokré dvojité 
spojky značky LuK firmy Schaeffler, která je na trhu náhradních dílů s LuK 2CT nejen prv-
ním, ale také jediným dodavatelem opravárenských řešení pro suché dvojité spojky. 
Nejnovější rozšíření sortimentu zahrnuje aplikace pro modely vozidel Fiat, Renault 
a Smart. Kromě toho již existují také LuK RepSet 2CT od společnosti Schaeffler pro vozi-
dla koncernu VW s mokrou dvojitou spojkou.

Změna převodového stupně bez přerušení 
trakce: rozhodující výhoda, ze které profitují 

řidiči díky dvojité spojce. Tato inovace zajišťuje 
vyšší jízdní komfort a zároveň snižuje spotřebu 
paliva. Společnost Schaeffler již v raném stadiu roz-
poznala potenciál této technologie pro trh 

s automobilovými náhradními díly a dodává auto-
servisům jako průkopník v oblasti dvojitých spojek 
vhodná opravárenská řešení s označením LuK Rep-
Set 2CT. Nejnovějším rozšířením tohoto sorti-
mentu pro trh náhradních dílů jsou opravárenská 
řešení pro vozidla Smart Forfour, Smart Fortwo 

a  Renault Twingo (všechna tři vozidla s 6stupňo-
vými převodovkami 6DCT250 pro zážehové 
motory), pro další vozidla skupiny Fiat (Fiat, Alfa 
Romeo a Jeep) s FPTC635 DDCT se 6stupňovou 
převodovkou pro zážehové i vznětové motory 
a také pro Suzuki s 6stupňovou převodovkou TCSS 

Sady LuK RepSet 2CT od společnosti Schaeffler 
jsou nyní k dispozici i pro vozidla Smart Forfour, 
Smart Fortwo a Renault Twingo. Opravárenská 
řešení umožňují autoservisům rychlou a snad-
nou výměnu dvojité spojky a obsahují také 
všechny vzájemně přesně přizpůsobené díly 
příslušenství. Kromě vodicích pouzder, pojist-
ných kroužků a upevňovacích šroubů obsahují 
také páky akčních členů, popř. zasouvací páky 
a zasouvací ložiska.
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pro zážehové i vznětové motory. Kromě toho má 
společnost Schaeffler s okamžitou platností v pro-
gramu opravárenská řešení pro mokré dvojité 
spojky vozidel značek Audi, Seat, Škoda a Volksw-
agen se 7stupňovou převodovkou (DQ500). 
„S  novými aplikacemi pro suché i mokré dvojité 
spojky prezentujeme naši inovační sílu a dlouhole-
tou kompetenci v oblasti oprav spojek. Naše celo-
světové pokrytí trhu v segmentu spojek je již vyšší 
než 80 procent a bude i nadále stoupat,“ zdůraz-
ňuje pan Daniel Rouven, vedoucí pohonných sys-
témů v divizi Automotive Aftermarket společnosti 
Schaeffler.

Kompletní opravárenské řešení pro suché 
i mokré dvojité spojky
Princip technologie dvojitých spojek je složitý. 
Jednoduše vysvětleno: Zatímco jedna spojka pře-
náší točivý moment, připravuje se paralelně přes 
druhou spojku další převodový stupeň. Převo-
dové stupně tak za sebou následují plynule bez 
ztráty výkonu a bez přerušení trakce. Suché dvo-
jité spojky se používají zejména u vozidel s men-
šími krouticími momenty, protože zde nelze 
generované teplo spolehlivě odvádět. Mokré 
dvojité spojky jsou na rozdíl od toho vhodné 

Konstrukce mokré dvojité spojky: (zleva) vnější koš spojko-
vých lamel, sada spojkových lamel 2, opěrný kroužek, pojistný 
kroužek 2, vnitřní koš spojkových lamel 2, sada spojkových 
lamel 1, vnitřní koš spojkových lamel 1, kotouč unašeče se 
vstupním nábojem, pojistný kroužek pro kotouč unašeče

Pro profesionální výměnu mokrých dvojitých 
spojek má společnost Schaeffler 
v programu také příslušné speciální 
přípravky

Sady LuK RepSet 2CT od společnosti Schaeffler jsou nyní poprvé také 
k  dispozici pro vozidla Audi, Seat, Škoda a Volkswagen se 7stupňovou 
převodovkou (DQ500) s mokrou dvojitou spojkou.

hlavně pro vozidla s mimořádně vysokým hnacím 
momentem nad 250 newtonmetrů. Díky olejo-
vému chlazení umožňují přenos vysokých krouti-
cích momentů. Teplo vznikající při řazení a během 
rozjíždění je v  této variantě odváděno přes ole-
jový okruh.

Ať jde o provedení pro suché, nebo mokré 
spojky, vedle dvojité spojky obsahuje každý LuK 
RepSet 2CT všechny vzájemně přesně sladěné 

komponenty, které jsou nezbytné pro výměnu pří-
slušného systému dvojité spojky. Nabídka je dopl-
něna příslušným a modulárním systémem speciál-
ních přípravků, které jsou nezbytné pro výměnu 
dvojité spojky. Pro každou aplikaci mohou být spe-
cifické doplňkové sady snadno kombinovány se 
základní sadou přípravků. Ke každé sadě LuK Rep-
Set a ke každému kufru se speciálními přípravky 
jsou přiloženy podrobné technické a montážní 
informace v osmi jazycích. 
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Prvotřídní výkonnost 
a optimální viditelnost i při 
vysoké rychlosti stírání
Stěrače AQUACTRL® SET, AQUACTRL® nebo REARCTRL značky Continental, které od ledna 
2019 najdete nově v nabídce ELIT, zaručují optimální viditelnost za všech podmínek. Jejich 
další výhodou je snadná montáž během několika vteřin a přesvědčující tiché stírání. Nezá-
vislé testy potvrdily*, že v porovnání s konkurencí obzvláště při vysokých rychlostech 
dosahují bezkonkurenční stírací výkon a jsou tak dokonalou volbou v každém směru. 

Výběr z nabídky:
Kód Název Cena

CON 10052 500 mm Multi Fit LHD Wiper  431 Kč 
CON 10082 550 mm Multi Fit LHD Wiper  458 Kč 
CON 10112 600 mm Multi Fit RHD Wiper  454 Kč 
CON 10182 750 mm Multi Fit RHD Wiper  505 Kč 
CON 11002 600/480 mm Direct Fit Kit – BC 2xLHD  808 Kč 
CON 11072 500/500 mm Direct Fit Kit – A 2xLHD  721 Kč 
CON 11122 600/480 mm Direct Fit Kit – B 2xLHD  901 Kč 
CON 11152 550/450 mm Direct Fit Kit – A 2xLHD  813 Kč 
CON 11472 700/700 mm Direct Fit Kit – BC 1xLHD & 1xRHD  945 Kč 
CON 15051 300 mm Exact Fit Rear Blade Plastic  242 Kč 
CON 15131 330 mm Exact Fit Rear Blade Conventional  187 Kč 
CON 15191 400 mm Exact Fit Rear Blade Plastic  275 Kč 

…a dalších 76 položek stěračů Continental

Stěrače Continental garantují: 
• originální kvalitu Continental, 
• nejnovější technologii plochých stěračů,
• perfektní stírací výkon pro optimální viditelnost za všech povětr-

nostních podmínek,
• nejvyšší stírací kvalitu při vysokých rychlostech,
• dlouhou životnost, robustní a snadnou instalaci,
• MAPP kód na obalu, který slouží jako identifikátor originálního 

výrobku Continental.

* Dynamické kvalitativní stírací testy při rychlostech až 240 km/h, testováno podle standardu SAE J 903 v Institutu pro technologii a mobilitu vozidel 
(IFM – Fahrzeugtechnik und Mobilität) společnosti TÜV Nord.

AquaCTRL® Set
Dva stěrače čelního skla pro stranu řidiče a spolujezdce
• Jednoduchá montáž – nejsou nutné 

žádné další adaptéry.

AquaCTRL®
Stěrače včetně adaptéru
• Vhodné pro všechny běžné modely vozidel – díky adaptérovému 

systému.

REARCTRL
Zadní stěrač
• Jednoduchá montáž – nejsou zapotřebí 

žádné další adaptéry.
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KVALITNÍ A CHUTNÁ HOTOVÁ 
JÍDLA, VÍNA A KÁVA AŽ PŘÍMO K VÁM 
DO SERVISU
Protože se stále snažíme vylepšovat a rozšiřovat nabídku pro naše zákazníky a vycházet 
tak vstříc jejich potřebám, zařazujeme jako novinku do našeho portfolia balená hotová 
jídla, vína a kávu. Nový sortiment je dostupný zatím jen na vybraných pobočkách Elitu a je 
možné si ho objednat prostřednictvím eCatu. Při objednání si můžete také nechat zavézt 
hotová jídla, vína i kávu z těchto poboček společně s nejbližším závozem náhradních dílů 
přímo na vaši provozovnu. Ušetříte tak čas při řešení otázky vašeho oběda. Kompletní 
nabídku hotových jídel, vín a kávy naleznete na našem eCatu v sekci Kancelářské vybavení 
/ Hotová jídla, vína, káva, kde najdete i informaci o cenách a dostupnosti.

V nabídce Elitu je k dostání celkem čtrnáct druhů jednoporcových jídel včetně pří-
lohy a patnáct druhů dvouporcových jídel. K tomu lze kombinovat čtyři varianty 

dvouporcových příloh. Hlavními výhodami balených hotových jídel jsou dlouhá 
trvanlivost, rychlá příprava a snadné skladování. Trvanlivost u jednoporcových jídel 
s přílohou je jeden rok, tři roky u dvouporcových jídel bez přílohy a samostatných 
příloh. Dlouhá trvanlivost je dána speciálním balením a úpravou pokrmu – sterilová-
ním při 115 °C. Jídla se připravují velmi snadno, stačí je pouze ohřát v mikrovlnné 
troubě nebo v hrnci, některá lze ohřát i v běžné troubě. Tato hotová jídla navíc 
nemají vysoké nároky na skladování. Lze je skladovat při teplotách v rozmezí 1 až 30 
°C. Pro všechna jídla platí, že jsou připravována z čerstvých kvalitních surovin od 
tuzemských dodavatelů. Samozřejmostí je také, že neobsahují lepek. Zkuste ochut-
nat třeba marinované vepřové koleno nebo kuře na paprice.   

OBĚD PRO JEDNU OSOBU 

JIŽ OD 81 Kč bez DPH
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V nabídce vín naleznete deset jak červených, 
tak bílých vín dovážených z Chile. Vína 
pocházejí z nejkvalitnějších vinařských 
oblastí Jižní Ameriky. Pěstování révy v těchto 
oblastech dává vínům nezaměnitelnou kon-
centrovanou chuť s výrazným akcentem. Při 
zpracování vinných hroznů je navíc využito 
nejmodernějších technologických postupů. 
Do nabídky jsou zařazena vína především 
francouzských odrůd, jako je Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon a Merlot.
Zrnková káva v balení 1 000 g je směs káv 
druhu arabika a robusta vhodná pro všechny 
druhy příprav kávy. Nejvíce se však hodí pro 
přípravu filtrované kávy a dnes velmi popu-
lárního espressa. Doporučujeme ji všem 
milovníkům silnější čokoládové chuti s velmi 
jemným nádechem lískových oříšků a mírné 
acidity. Tato chuť kávy je ovlivněna přede-
vším jejím pražením při teplotě 210–215 °C, 
kdy zrno po upražení má světlejší hnědou 
kávovou barvu a část cukrů v zrnu je zkara-
melizována. Zrna této směsi pocházejí 
z  Nikaraguy, Brazílie a Etiopie. Pro plnější 
chuť a bohatou pěnu jsou navíc přimíchána 
velmi kvalitní zrna robusty India Cherry. 
Kávová zrna jsou zpracovávána malou rodin-
nou českou pražírnou. Je pečlivě dohlíženo 

na celý proces od nákupu a dovozu zelené 
kávy ze země původu přes skladování až 
k samotnému pražení kávy. To probíhá pra-
videlně v malých množstvích a díky tomu se 
k vám káva dostane vždy čerstvá. 

S OBJEDNÁVKOU DÍLŮ ZÁVOZ AŽ DO VAŠEHO SERVISU

1 000 g ZRNKOVÉ KÁVY 

ZA 234 Kč bez DPH

CHILSKÁ VÍNA 

JIŽ OD 82 Kč bez DPH

ROZVODOVÉ 
A SPOJKOVÉ SADY

AKCE
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