
Akcia platí od 16. 1. do 28. 2. 2017

JANUÁR 
–

FEBRUÁR
2017

Zváranie

VYBAVENIE

SERVISOV
Sezónna ponuka dielenského vybavenia



Zváračka T3GYS AUTO komplet

–  Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele,  
hliníka a vysokopevnostnej ocele používanej v nových vozidlách

 od roku 2004.

– Prúdový rozsah 15–205 A.
–  Automatický posuv drôtu.
–  Tri horáky (oceľ, hliník, vysokopevnostná oceľ).
–  Uloženie troch druhov drôtov zároveň – nie je potrebné meniť pri  
 prechode na zváranie iného materiálu.
– Výborná kvalita zvarov.
– Nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh drôtu,  
 priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť posuvu  
 drôtu automaticky.
–  Voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové zváranie  
 s nastaviteľnou dobou zvárania),  delay – intervalové zváranie  
 s určenou pauzou medzi dvoma bodmi.
– Zváračka má schválenie pre použitie v autorizovaných servisoch  
 Hyudai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota.
– Dodanie zahŕňa 2 horáky na oceľ, malý horák pre hliník   
 a hrazdu pre horák na zváranie hliníka.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 032958

Akciová cena
1 469 €

Zváračka T1GYS

Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele, hliníka a vysoko  
pevnostnej ocele používanej pri nových vozidlách od roku výroby 2004.

–  Prúdový rozsah 15–205 A.
– Automatické posúvanie drôtu.
– Veľmi rýchle ovládanie.
– Vysoko kvalitné zvary.
– Štandardné balenie obsahuje horák pre zváranie ocele, možné je dokúpiť 
 horák pre zváranie hliníka a aj horák pre vysoko pevnostnú oceľ, tzv. „brazing“.
– Zváračka je schválená pre autorizované servisy ako napr. Hyundai,
    Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota, atď.

Doporučené príslušenstvo:
– Horák pre zváranie hliníka: GS GYS 041486,
–  Zvárací drôt pre oceľ 0,8 mm: GS GYS 086128,
–  Zvárací drôt pre hliník: GS GYS 086685,
–  Ochranná kukla: GS GYS 043442.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 032910

Akciová cena
899 €

Výkonové parametre:

a) zvárací prúd
– zvárací prúd až 7500 A
– efektívne vzduchové chladenie
– zvárací kábel 200 mm2 
– pulzné zváranie (režimy 1 alebo 4 pulzy)

b) prítlak elektród
– vysoký prítlak elektród :max. 500daN/7 bar (ramená 120 mm)
– hliníkové ramená pre uchytenie elektród
– čelný regulátor tlaku 

Bodovacia zváračka GYSPOT 32D.X

– Bodové zváracie zariadenie GYSPOT 32D-X je vzduchom chladený  
 prístroj určený predovšetkým pre opravy karosérií.
– S prístrojom je možné zvárať aj karosérie vyrobené z vysoko pevných ocelí (HSS).
– Najnovšie elektronické ovládanie zjednodušuje a zrýchľuje obsluhe nastavovanie  
 požadovaných parametrov.
– V automatickom režime musí zvárač zadávať len hrúbku zváraného materiálu.  
– V manuálnom režime sa nastavuje zvarací prúd a čas zvárania.
– Hliníkové kliešte majú malú hmotnosť.
– Prítlačná sila dosahuje až 500 daN, čo je nevyhnutné pre perfektné zváranie  
 vysoko pevnostných ocelí (HSS).

Objednávacie číslo: 
GS GYS 019881

Akciová cena
2 259 €

Objednávacie číslo: 
GS GYS 022256

Akciová cena
589 €

Bodovacie kliešte 230 V

–  Prenosná digitálna bodová zváračka 230 V/6300 A riadená mikroprocesorom  
je určená predovšetkým do karosárne na zváranie plechu.

– Veľmi kvalitne sa dajú zvárať plechy od 0,6/0,6 mm do 2,0/2,0 mm,  
 pričom ideálny rozsah je zhruba 1,2/1,2 mm.
– Zváračka je vybavená intuitívnym ovládacím panelom.
– Synergické nastavenie: stačí jednoduché nastavenie hrúbky zváraného  
 materiálu a mikroprocesorová technika zaistí nastavenie  
 optimálnych zváracích parametrov.
– Možnosť ručného nastavenia zváracích parametrov.
– Pulzačná funkcia pre problematické materiály a plechy   
 opatrené ochrannou vrstvou.
– Teplotne izolovaná rukoväť a ovládacie držadlo.
– Ochrana proti prehriatiu.
– Dodáva sa štandardne so sadou ramien PX1 = 110 mm.
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– Priemer drôtu 0,8 mm.
– Priemer cievky 300 mm.
– Hmotnosť balenia 15 kg.

Zváracia kukla GYSMATIC 9/13G

Objednávacie číslo: 
GS GYS 043909

Akciová cena
89,99 €

– Automatická samozatmievacia zváračská kukla  
 so 4 nezávislými senzormi. 
– Je určená najmä pre profi zváračov, autokarosárov a pod..
– Používa sa pri širokej škále zvárania  
 obaľovanou elektródou/MMA, MIG/MAG,  
 TIG/WIG a plazmovom zváraní/rezaní. 
– Ideálne využitie má napríklad pri 
 intenzívnom zváraní alebo bodovaní. 
– Spĺňa požiadavky noriem EN 175  
 a EN 379 ako aj smernice 89/686 CEE.

Kliešte na čistenie horákov MIG Zváračská zástera

Objednávacie číslo: 
GS GYS 041332

Objednávacie číslo: 
GS GYS 045217

Akciová cena
23,99 €

–  Špeciálne tvarované kliešte na čistenie a 
montáž trysky horákov MIG/MAG  

a na sekanie zváracích drôtov.

– Viacúčelová zváračská  
 zástera vyrobená  
 zo špeciálnej kože.
– Umožňuje pevnejšie  
 a priliehavejšie upnutie  
 zástery k telu.

Elektródy rutilové 2,0 mm

Rukavice zváračské

– Klasické zváracie elektródy, dĺžka 350 mm, 
 balenie 155 ks.

Objednávacie číslo: 
UNI AN43-21610 (vel. 10)

Akciová cena
7,99 €

Zvárací drôt – oceľ Sada pre MIG zváranie

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086128

Objednávacie číslo: 
GS GYS 041226Akciová cena

12,49 €

– Priemer drôtu 0,8 mm.
– Priemer cievky 200 mm.
– Hmotnosť balenia 5 kg.

Sada koncoviek a príslušenstva pre horáky  
MIG zváračiek ( Ar+CO2)

Obsahuje:
– 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,6 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, oceľ/hliník
– 3 ks telesá trysky 150 A
– 5 ks pridržiavacie pružiny
– 3 ks plynové trysky 150 A

Zvárací drôt – oceľ Zváracia kukla MASTER 11

Objednávacie číslo: 
GS GYS 043442

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086227

Akciová cena
33,99 €

– Samostmievacia kukla s veľmi krátkou dobou 
  odozvy 0,0003 s.
– Použiteľná pre všetky metódy  
 zvárania.
– Elektrooptický filter  
 sa automaticky aktivuje   
 pri začiatku zvárania.
– Neobsahuje batériu.  

– Priemer drôtu 0,6 mm.
– Priemer cievky 200 mm.
– Hmotnosť balenia 5 kg.

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086111

Akciová cena
15,99 €

Akciová cena
26,99 €

Akciová cena
21,99 €

Objednávacie číslo: 
GS GYS 085121

Akciová cena
8,29 €

Elektródy rutilové 2,5mm

– Klasické zváracie elektródy, dĺžka 350 mm,  
 balenie 110 ks.

Objednávacie číslo:

GS GYS 085138

Akciová cena
7,39 €

Objednávacie číslo: 
UNI 0005-00 (vel. 11)

Akciová cena
2,59 €

Rukavice zváračské
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Akciová cena
26,99 €



Objednávacie číslo:

TG TP05001

Pojazdný zdvihák – stôl

– Pojazdný stôl so zdvihom.
– Nosnosť 450 kg.
– Zdvih 280–860 mm.
– Rozmery: 925 × 545 × 285 mm.

Akciová cena
184,99 €

Objednávacie číslo:

TG T26801

Objednávacie číslo:

AMI 09200D-44-00

Držiak motora

– Univerzálny držiak pre motory  
 behom demontáže,  
 opravy alebo montáže.
– Jednoduchá obsluha a prístup k motoru.
– Dve pevné a dve otočné kolesá.

Akciová cena
51,99 €

Akciová cena
3 799 €

Elektro-hydraulický zdvihák AMI 4,0 VARIANT s 3-dielnými ramenami

Kvalitný zdvihák od renomovaného českého výrobcu AMI Litomyšl je vybavený prednými 3D ( trojdielne )  
ramenami s rozsahom 726–1447 mm. Zadné ramená s rozsahom 930–1480 mm sú ako v štandarde dvojdielne.  
Asymetrické umiestnenie ramien dovoľuje využiť zdvihák na zdvih širokej škály osobných vozidiel a malých dodávok.

– Nosnosť zdviháku 4000 kg.
– Celková výška zdviháku 4400 mm.
– Vnútorná šírka medzi stĺpmi 2565 mm.
– Asymetrické uloženie ramien. 
– Ekonomicky výhodný – elektro-hydraulický pohon.
– Jednoduché ovládanie. 
– Vrátane  sád nástavcov pätiek 2 × 4 ks  
 (150 mm + 250 mm).
– Schválený typ pre OE servisy Škoda.
– 100% český produkt.

Pre objednanie zdviháku kontaktujte  
svojho poradcu predaja.

Akciová cena zahŕňa iba produkt  
s uvedeným príslušenstvom  
a jeho dovoz na miesto určenia .

Sada vypichovákov 

–  Obsahuje 12 ks rôznych vypichovákov  
na poškodené konektory.

–  Použiteľné na 80% všetkých používaných konektorov.
–  Na konektory vozidiel Ford, BMW, Opel, VW, Fiat, Man, 

Saab, Renault, Porsche, PSA, Mazda, Toyota.

Objednávacie  
číslo: 
FOR 912C1

Akciová cena
49,99 €

Sada káblov

–  Káble pre multimeter, doplnková sada.

Objednávacie číslo: 
FOR 913C1

Objednávacie  
číslo: 
FOR 912G1

Akciová cena
24,99 €

Akciová cena
53,99 €

Objednávacie číslo:

HAZ 4969-1/3

Sada na výmenu brzdovej kvapaliny

–  Na odsatie brzdovej kvapaliny z brzdových valcov/strmeňov.
–  Vhodné aj pre ABS jednotky (Pozor: dodržujte pokyny výrobcu).
–  Vrátane univerzálnej gumovej koncovky pre všetky vozidlá.
–  Integrovaný Venturiho systém.
–  Spotreba vzduchu: 180 l/min.
–  Pracovný tlak 6-8 bar.
–  Priehľadná odvzušňovacia trubica pre vizuálnu kontrolu.
–  Rozsah dodávky:
 –  Nádoba pre odvzdušnenie s objemom 0,75 l.
 –  Doplňovacia nádoba s pevným hrdlom 1 l.
 –  Doplňovacia nádobka s nastaviteľným hrdlom objem 1 l. 

Akciová cena
74,99 €

Sada na meranie tlaku olejovej sústavy

– Sada je určená k meraniu tlaku oleja motora.
– Pomocou adaptérov je možné merať  
 na mieste tlakového spínača.
– Sada obsahuje manometer s dvojitou stupnicou v rozsahu  
 0-10bar, resp. 0-150psi,kde je možné odčítať aktuálny tlak oleja.
– Manometer je napojený na tlakovú hadicu, ktorá je  
 zakončená rýchlospojkou.
– Sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5,
 M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, ¼ × 18, 
 3/8 × 20, ½ × 20.

prod
uktTOP

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 76
vy

ba
ve

ni
e 

se
rv

is
ov

vy
ba

ve
ni

e 
se

rv
is

ov

Ceny bez DPH Ceny bez DPHwww.elit.sk www.elit.sk

JA
N

U
Á

R
–F

EB
R

U
Á

R
   2

01
7

JA
N

U
Á

R
–F

EB
R

U
Á

R
   2

01
7



Sada skrutkovačov Hazet 

Akciová cena
13,99

Objednávacie číslo:

HAZ 810/6

NT 35/1 Ap mokrosuchý vysávač

– BR 40/10 C Adv je kompaktný podlahový umývací stroj s odsávaním.
– Tiché čistenie aj odsávanie je možné vykonávať oboma smermi.
– Je vybavený sklápacou rukoväťou a vyberateľnými nádržami.
– Kefy a saciu stierku vyberiete bez použitia náradia za pár sekúnd.
– BR 40/10 C – kompaktný a účinný stroj s pracovnou šírkou 400 mm 
 a objemom nádrže 10 l.
– Varianta Advance je navyše vybavená transportnými kolieskami  
 a nastavením prítlaku kefy.

 Vybavenie:
– Valcové kefy.
– Systém dvoch nádrží.
– Sieťová prevádzka.
– Variabilný prítlak.
– Transportné kolieska.

Objednávacie číslo:

KA 1.783-311.0

Akciová cena
2 179 €

Vyťahovač vstrekovačov CR

–  Vyťahovač vstrekovačov Common Rail bez potreby demontáže 
hlavy valcov – Aplikácie na Mercedes CDI motory  
OM 611, 612, 613, atď. a DB CDI motory

–  Adaptéry: M17×1 a, M27×1.0 (pre vstrekovače Bosch)

Objednávacie číslo: 
FOR 909G5

Akciová cena
37,99 €

Sada pre výmenu chladiacej kvapaliny

–  Pre jednoduchú výmenu chladiacej kvapaliny bez nasatia 
vzduchu.

–  Pomocou stlačeného vzduchu sa v chladiacom systéme  
vytvorí podtlak a následne sa systém naplní novou 
chladiacou kvapalinou.

Objednávacie číslo: 
FOR 906G2

Akciová cena
36,99 €

Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv

–  Ploché 0,5 × 3 mm; 0,8 × 4 mm; 1 × 5,5 mm; 1,2 × 6,5 mm. 
–  Krížové PH1, PH2.

– Ľahko ovládateľný ,profesionálny mobilný vysávač  
 pre vysávanie mokrých a suchých nečistôt.
– Plochý skladaný filter umožňuje optimálne využitie nádoby.
– Vďaka poloautomatickému čisteniu filra ApClean zostáva  
 filter neupchatý.
– Kompaktná konštrukcia zaisťuje ľahkú a pohodlnú  
 prepravu zariadenia.
– Pri vysávaní tekutín elektronická kontrola hladiny automaticky  
 vypne vysávač, akonáhle je dosiahnutý stav maximálneho  
 naplnenia.
– Objem nádrže 35 l.

Objednávacie číslo:

KA 1.184–505.0

Akciová cena
329 €

Filtračné sáčky
Objednávacie číslo: KA 6.907–479.0

Akciová cena: 14,49 €
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Tester tesnosti valca

– Sada prípravkov, pomocou ktorých je možné zistiť netesnosť  
 v spaľovacom priestore ako napr. poškodené tesnenie pod hlavou,  
 praskliny v bloku motora alebo v hlave valcov.
– Netesnosť sa zisťuje na základe prítomnosti CO2 v chladiacej  
 kvapaline sfarbením reakčnej kvapaliny. 

Objednávacie číslo: 
FOR 905G10

Akciová cena
39,99 €

Objednávacie číslo:

HAZ 4643/4

Akciová cena
104,99 €

Objednávacie číslo: 
GS GYS 029088

Akciová cena
359 €

Invertorová automatická nabíjačka batérií GYSFLASH 50.12 HF

– Invertorová automatická nabíjačka klasických, gélovych, AGM a ďalších typov batérií určená pre profesionálov.
– Nabíjačka je odolná proti rázom, pádu a prevádzkovým otrasom.
– Extrémna výkonnosť pri hmotnosti len 6 kg.
– Nabíjací proces je až 2× rýchlejší než u klasických nabíjačiek.
– 5 módov : nabíjanie, diagnostika, Showroom, výmena batérie a prúdové napájanie.
– Funkcia SOS Recovery pre sulfatizované batérie, umožňujúca oživenie a znovunabitie batérií, u ktorých už začal proces sulfatizácie článkov.
– Diagnostický mód: nabíjačka umožňuje diagnostiku napájania všetkých elektronických zariadení až do 50 A.
 (chladenie motora, elektrické ovládanie okien, palubná elektronika atd.) pri vypnutom motore
– Showroom mód: s vypnutým motorom vo výstavnom priestore umožňuje prúdovú kompenzáciu počas.
 predvádzania rôznych funkcií (ovládanie okien, kúrenie, nastavenie vonkajších zrkadiel ...a pod.).
– Mód výmeny batérie: nabíjačka zaisťuje stabilné elektrické napájanie,  
 napr. ako záložný zdroj pre napájanie palubnej siete po dobu odpojenej  
 batérie, aby nedošlo ku strate parametrov uložených v pamäti.
– Mód prúdového napájania: nabíjačka môže slúžiť ako výkonný 
 zdroj jednosmerného prúdu,
 kedy napätie a prúd sú regulovateľne (2–30 V/2–50 A).
– Nabíjací prúd  40 A (12 V).
– Kapacita nabíjaných batérií 10–600 Ah
– Nabíjací prúd  40 A (12V)

Sada náradia na drážkové remene

– Univerzálna sada na demontáž a montáž elastických drážkových remeňov.
– Použiteľný aj u dvojitých remeníc.
– Nutné špeciálne náradie v prípade, že nie je k dispozícii  
 napínací prípravok pre montáž a demontáž drážkového remeňa.
– Aplikácia: Alfa Romeo, BMW, Citroen, Ford, Fiat,Lancia, 
 Mazda, Peugeot.

Štartovacie káble 

– Izolované káble 500 A, dĺžka 3,5 m, prierez vodiča 25 mm2, uložené v boxe na zips.

Objednávacie číslo: 
GS MW 56336

Akciová cena
24,99 €

Štartovacie káble

– Izolované káble 320 A, dĺžka 3 m, prierez vodiča 16 mm2, uložené v boxe na zips.

Objednávacie číslo: 
GS MW 56329

Akciová cena
16,99 € 

Špeciálny kľúč na zapaľovacie sviečky 14 mm

– S korunovou pružinou pre bežné držanie zapaľovacej sviečky.
– Profil s dvojitým 6hr umožňuje manipuláciu s 14 mm zapaľovacími sviečkami s dvojitým 6 hr.
– Použitie napr: BMW E90 N 54 motor 335 rok výroby 2006 a vyššie, séria 1 (F20) 118i,  
 RENAULT Modus, Twingo, Clio, Kangoo s motorom 1,2 L 16 V, Peugot 207 a 307 
 a Citroen C4 1,4 a 1,6 L 16 V,C5 s motorom 2,0 L HPi, MB motor M 156, 
 motor M 276, Nissan Micra, Note, Mini 1,2–1,4 L 2007 a vyššie, 
 Ford 1,0, Alfa 1,8 TBI, KIA, atd.

Akciová cena
22,49 €

Objednávacie číslo:

HAZ 4766-2

Diagnostika BOSCH KTS 560 - iba HW

– Diagnostika novej generácie spolupracuje rovnako ako súčasná KTS so SW ESI 2.0 (od verzie 2016/2).  
– Vysoko výkonný Bluetooth triedy 1 pre bezdrôtové pripojenie k PC a USB 2.0 pre káblové pripojenie k PC.
– Podpora "Easy Connect" a ostatných adaptérových vedení Bosch, špecifických podľa výrobcu vozidla.
– Vylepšená meracia technika ( multimeter) pre podporu diagnostiky a opravy vozidla. 
– Použitím nového komunikačného rozhrania vozidiel zaručuje možnosť použitia aj v budúcnosti.

Rozšírenie diagnostiky RJ:
– Použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na bázi Ethernetu (LAN).
– DoIP= Diagnostic over IP – komunikačný protokol budúcnosti  
 (IP = Internet Protokol).
– Prvý produkt na trhu  s touto komunikáciou.
– Možnosť paralelnej diagnostiky - rýchla komunikácia s rôznymi RJ súčasne  
 pomocou rozdielnych rozhraní.  
– Podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE.
– Plná podpora pre programovanie podľa Euro 5/6 pre všetky súčasné aj budúce  
 značky a technológie. 
– Rýchly prehľad systémov.
– Zvláštne funkcie a zobrazenia  aktuálnych hodnôt sú rýchlejšie.
– Prehľad o stave komunikácie s vozidlom vďaka LED lište v hornej časti prístroja. 
– Ochrana proti prachu a vode vylepšená na úroveň krytia IP53.
– Uvedená cena je za diagnostický nástroj - SW vybavenie si vyberte podľa štandardnej ponuky BOSCH.

Akciová cena 1 999 € Objednávacie číslo:  684 400 560 
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Prenosný štartovaxí zdoj XT

Prenosný štartovací zdroj XT TRUCK

– Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster).
– Štartovací prúd 1600 A!
– Pre 12 V batérie.
– Automatické nabíjanie internej batérie.
– Zásuvka 12 V.
– Izolované svorky.
– Životnosť internej batérie 500 štartov !
– Ochrana proti iskreniu.

– Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster) pre batérie 12 a 24 V.
– Štartovací prúd 5000 A!
– Pre 12 V a 24 V batérie.
– Automatické nabíjanie internej batérie.
– Dve interné batérie (nabíjanie cez zásuvku 230 V).
– Izolované svorky.
– Životnosť internej batérie 500 štartov!
– Káble s dĺžkou 1,75 m.
– Ochrana proti iskreniu.

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS SB0251224F

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS SB014

Akciová cena
389 €

Akciová cena
139 €

Metlička na sneh / škrabka na ľad

Objednávacie číslo: 
VIK 520052

Akciová cena
2,99 €

– Metlička na sneh a škrabka na ľad.
– Ideálna na použitie aj pri veľmi nízkych teplotách.
– Rozmer (V × D × Š): 60 × 490 × 80 mm.

Objednávacie číslo: 
VIK 521552

Akciová cena
3,09 €

Metlička na odstránenie snehu

– Metlička na odstránenie snehu z auta.
– Rozmer (V × D × Š): 105 × 335 × 70 mm.

Objednávacie číslo: 
VIK 561552

Akciová cena
19,99 €

Lopata na odstránenie snehu / ADR

– Lopata na odstránenie snehu a ako súčasť  
 bezpečnostného vybavenia pri preprave ADR.
– Rozmer (V × D × Š): 175 × 951 × 271 mm.

Háky na výfukové spony - sada

–  Dva kusy špeciálne tvarovaných hákov  
pre jednoduchú a bezpečnú M/D výfukových spôn.

Objednávacie číslo: 
FOR 902T1

Objednávacie číslo: 
FOR 907G7

Prípravky pre opravu sediel vstrekovačov

–  Sada fréz s priemermi 15, 17 (Delphi, Bosch) 
a 19 (Bosch) mm pre vyčistenie sedla

 vstrekovača po demontáži starého dielu.
–  Vrátane T-nástavca.

Akciová cena
31,49 €
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Akciová cena
3,39 €



Prípravky pre voľnobežky alternátorov

Objednávacie číslo: 
FOR 922G3

Akciová cena
33,99 €

–   Praktický kufor s najpoužívanejšími prípravkami  
na výmenu voľnobežiek alternátorov.

–   Aplikácie: VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat, atd.

Sada vyťahovákov cievok VW

Objednávacie číslo: 
FOR 904T5

Akciová cena
17,49 €

–  Sada prípravkov pre jednoduché
 vytiahnutie indukčných cievok motorov VW.
–  Aplikácie: VW Bora, Golf, New beetle, Passat, Polo,  

Touran 1,4/1,6l, Lupo, Phaeton, Sharan, Touareg.

Kľúč na olejové zátky

–   Rozmery: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13, 6.8, 15.2, 16.5, 19.7 mm. 
–   Dĺžka 220 mm.

Merač kompresie pre benzínové motory

–   Kompletná sada na meranie kompresie   
u benzínových motorov s priemerom  
zapaľovacích sviečok M10, M12, M14 a M18.

–  Manometer má rozsah 0-300 PSI.
–  Set slúži na kontrolu tesnosti valca, 

piestnych krúžkov, tesnení.
–  Použitie u osobných vozidiel, motocyklov a dodávok.

Objednávacie číslo: 
FOR 890220

Akciová cena
9,49€

Objednávacie číslo: 
FOR 909G1

Akciová cena
46,99 €

Univerzálna škrabka 

– Vhodná pre odstraňovanie nálepiek z autoskiel

Objednávacie číslo: 
FOR 9U2101

Objednávacie číslo: 
FOR 9U2101-B

Akciová cena
0,69 €

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS IH2 SET Akciová cena 1 799 €

Indukčný horák s fokusačným 
nástavcom.

Indukčný horák s nástavcom  
na štandardnú cievku.

XT TOOLS IH2 zahreje skrutku M12 alebo maticu na 
teplotu až 800°C do 15 sekúnd. Príprava použitia 
je podstatne rýchlejšia ako príprava autogénovej 
súpravy. 

Zapojením ohrevu do zásuvky 1x 230 V, priložením 
indukčného horáku na ohrievaný diel sa po stlačení 
tlačítka začína proces indukčného ohrevu.  
Ohrievaný diel sa rozohreje až do červena.

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je prenosný invertorový zdroj so vstavanou reguláciou výkonu a vodným chladením  
indukčnej hlavice. Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je určený pre rýchly a účinný bodový ohrev feromagnetických  
materiálov za účelom rovnania plechov, povoľovania matíc a skrutiek, zahrievania ložísk a hriadeľov, konštrukcií  
a trubiek pre ohýbanie  atď. Účinné vodné chladenie zaisťuje správnu pracovnú teplotu indukčného horáku  
a tým aj dlhú životnosť tepelne namáhaných dielov. Ovládanie je riešené prehľadným displejom a tlačítkami  
na prednom paneli stroja. Samotný ohrev je aktivovaný tlačítkom na rukoväti , podobne ako pri zváračkách.  
Výmenné nástavce pre hlavicu umožňujú použiť viacero typov cievok. 

Indukčný ohrev feromagnetických materiálov  zariadeniami rady  XT TOOLS IH2 je veľmi účinný  
a bezpečný spôsob ohrevu dielov, konštrukcií atď. v prevádzkach. Indukcia je moderná, rýchla  
a čistá metóda ohrevu. 

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2  nájde uplatnenie v autodoprave, opravárenstve, výrobe,  
údržbe a pod. Veľmi praktické využitie nájde hlavne v prevádzkach autodielní  
a kovovýrob, kde účinne nahradí ohrev plameňom. 

Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu.  
Obsluha nie je vystavená otvorenému plameňu,  horúcim plynom  
a riziku požiaru a výbuchu pri použití otvoreného plameňa. 

Nižšie náklady na preškolenie personálu, nižšie náklady na mzdy. 
Nízke prevádzkové náklady a náklady na spotrebný materiál.  
Žiadne náklady na plyn. Energeticky vysoko účinný systém ohrevu. 

TECHNICKÉ DÁTA XT TOOLS IH2

Vstupný výkon 3,5 kW

Pracovná frekvencia 20–60 kHz

Istenie 16 A

Napájacie napätie 1×230 V, 50/60 Hz

Výstupný indukčný výkon 3 kW

Dĺžka výstupného kábla 3 m

Chladenie indukčnej hlavice vodné chladenie

Obsah zásobníka vody 1,5 l

Krytie IP 21

Rozmery HxVxŠ 430 × 200 × 200 mm

Hmotnosť 7,8 kg

• Diely ,ktoré vyžadujú predohrev pred zváraním  
v automobilovom, železničnom a lodnom priemysle.

• Potrubia, príruby, plechy, výroba, výstavba a opravy.
• Petrochemický priemysel, tepelné výmenníky, kotle, 

tlakové nádoby.
• Výroba, opravy, renovácia, údržba. 

• Mobilita - podvozok pre ľahkú manipuláciu, kábel 
dlhý 6 m.

• Výkon 3kW - plynulá regulácia výkonu a zabudované 
vodné chladenie.

• Flexibilita použitia - napájanie 1x230V jednoduchá  
a rýchla inštalácia, pripojenie na 16A zásuvku.

• Mnohostranné využitie - na tvarové, ploché,  
kruhové aj štandardné časti.
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Náhradné čepele pre škrabku

DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV
INVERTOROVÝ INDUKČNÝ OHREV
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Akciová cena
3,39 €

* Táto cievka je voliteľné 
príslušenstvo, nie je 
súčasťou balenia.

* Táto cievka je ako voliteľné 
príslušenstvo.

14 Vybavenie servisov
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Kľúč na olejové filtre

–  Pohon 1/2“.
– Pre priemery filtrov 95–165 mm.

Objednávacie číslo: 
FOR 9B0704

Akciová cena
29,99 €

Kľúč na olejové filtre

– Trojramenný kľúč.
–  Pohon 1/2", upínacie priemery 75-130 mm.

Objednávacie číslo: 
FOR 61913

Akciová cena
10,99 €

Sada kovaných nástavcov 

–  Sada 3/4" kovaných nástavcov v kufríku.
–  Veľkosti 17, 21, 33, 35, 38, 41mm a 13/16“, 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“.

Objednávacie číslo: 
FOR 6113

Akciová cena
69,99 €

Vybavenie servisov 17

vy
ba

ve
ni

e 
se

rv
is

ov

Ceny bez DPH www.elit.sk

JA
N

U
Á

R
–F

EB
R

U
Á

R
   2

01
7

JA
N

U
Á

R
–F

EB
R

U
Á

R
   2

01
7

Vybavenie servisov – TRUCK16

Ceny bez DPH www.elit.sk

vy
ba

ve
ni

e 
se

rv
is

ov

Rez. kotúč kov/nerez 115 × 1 mm

Objednávacie číslo: 
XT CD115/1

Akciová cena
0,49 €

– Použitie: každý kov + inox (nerez)
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
– Neobsahuje prímesy železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia, bezpečnostný  
 piktogram OSA  
 (Organizácia pre  
 bezpečnosť brúsnych  
 nástrojov) je  
 certifikačným orgánom  
 špecializujúcim sa  
 na brúsne nástroje.

Objednávacie číslo: 
XT CD125/1

Akciová cena
0,51 €

Rez. kotúč kov/nerez 125 × 1 mm

– Použitie: každý kov + inox (nerez)
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
– Neobsahuje prímesy železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určený  
 na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia, bezpečnostný  
 piktogram OSA  
 (Organizácia pre  
 bezpečnosť brúsnych  
 nástrojov) je  
 certifikačným orgánom 
 špecializujúcim sa  
 na brúsne nástroje.
 

Objednávacie číslo: 
XT CD150/1.6

Akciová cena
0,75 €

Rez. kotúč kov/nerez 150 × 1,6 mm

– Použitie: každý kov + inox (nerez)
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
– Neobsahuje prímesy železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia, bezpečnostný  
 piktogram OSA  
 (Organizácia pre  
 bezpečnosť  
 brúsnych  
 nástrojov) je  
 certifikačným  
 orgánom  
 špecializujúcim  
 sa na brúsne nástroje.

Rez. kotúč kov/nerez 230 × 1,9 mm 

– Použitie: každý kov + inox (nerez)
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
– Neobsahuje prímesy železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia, bezpečnostný  
 piktogram OSA  
 (Organizácia pre  
 bezpečnosť brúsnych  
 nástrojov) je  
 certifikačným orgánom 
 špecializujúcim sa  
 na brúsne nástroje.

Objednávacie číslo: 
XT CD230/1.9 

Akciová cena
1,09 €

Posypová soľ 10 kg Rukavice zimné

Objednávacie číslo: 
UNI NACL10

Objednávacie číslo: 
UNI 0003-8M (vel. 8)
UNI 0003-8X (vel. 10)

Akciová cena
1,69 €

Akciová cena
1,99 €

–  Posypová soľ vhodná k zimnej údržbe 
príjazdových ciest, areálov, parkovísk. 
Obsahuje protispekací prostriedok.

–  Rukavice zimné,  
fluorescenčný česaný 
úplet, dlaň a prsty  
povrstvené latexom,  
protišmykový povrch.

Vybavenie servisov

Ceny bez DPH www.elit.sk



TIP! Perfektný na odstránenie zvyškov 
lepu po odlepení starej diaľničnej známky.

Objednávacie číslo: 
PET 70450

Akciová cena
2,69 €

Sprej na štart motora 500 ml

– Sprej na zaistenie spoľahlivého  
 štartovania všetkých druhov  
 spaľovacích motorov, osobných  
 a nákladných automobilov,  
 motocyklov, lodí, záhradných  
 sekačiek, stavebných  
 a poľnohospodárskych strojov atď.
– Chráni motor aj štartovaciu batériu.

Super Benzin Aditiv

– Multifunkčná prísada do všetkých druhov benzínov. Riedenie 1:1000.
– Prípravok je určený pre moderné motory s priamym vstrekovaním  
 paliva, ale aj pre staršie karburátorové motory.
– Obsahuje zložky zosilňujúce rozpúšťanie
 usadenín zaisťujúce postupné vyčistenie
 karburátora a sacích ventilov v starších
 motorových vozidlách.
– Poskytuje ochranu celého systému
 proti korózii, udržuje maximálny výkon
 motora a neškodí katalyzátoru
 ani lambda sonde.

Objednávacie číslo: 
VIF SBA 0,125 (125 ml), 
VIF SBA 0,5 (500 ml)

Akciová cena
1,89 €/125 ml, 5,99 €/500 ml

Objednávacie číslo: 
XT AR300

Akciová cena
1,99 €

Odstraňovač zvyškov lepidiel 300 

– Čistiaci prostriedok na účinné  
 odstránenie zvyškov lepidiel  
 po odstránení starých grafík,  
 samolepiek, diaľničných známok  
 a pod. 
– Nepoškodzuje lak ani kov.

Ochrana proti kunám 400 ml

Objednávacie číslo: 
XT MSS400

Akciová cena
2,99 €

– Ochrana proti kunám a hlodavcom.
– Zabraňuje škodám v motorovom  
 priestore, chráni káble, brzdové hadice  
 a elektrické zariadenia v automobile.
– Dlhodobo pôsobiaci sprej bez zápachu,  
 vytvárajúci NELEPIVÝ ochranný film.

Objednávacie číslo: 
MAR HOUBA C

Akciová cena
1,19 €

Umývacia špongia s jelenicou ELIT

– Materiál: Morská pena, modrá (49 mm) + syntetická koža (1 mm); 110 × 70 × 50 mm.

Objednávacie číslo: 
MAR HOUBA A

Akciová cena
1,79 €

Umývacia Špongia s hydrocelom ELIT

–  Materiál: Hydrocel, hnedý (10 mm) + morská pena, 
modrá (60 mm); 155 × 105 × 70 mm.

Umývacia špongia ELIT

Objednávacie číslo: 
MAR HOUBA B

Akciová cena
1,09 €

– Materiál: morská pena, modrá (50 mm);   
 155 × 105 × 50 mm.
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Super Diesel Aditiv zimný

–  Prísada do nafty dokonale chráni palivový systém, šetrí palivo a zlepšuje štart.
 Riedenie 1:1000.
–  Zimná multifunkčná prísada do nafty s protikoróznym účinkom, predlžuje
 životnosť palivového systému.
–  Obsahuje tzv. depresant, ktorý znižuje bod tuhnutia a filtrovateľnosť nafty
 pri nízkych teplotách až o 5 °C, zabraňuje zhlukovateľnosti a vylučovaniu parafínov.

Objednávacie číslo: 
VIF SDA 0,125 (125ml),
VIF SDA 0,5 (500ml)

Akciová cena
1,99 €/125 ml
6,09 €/500 ml

Rozmrazovač zámkov 50 ml

Objednávacie číslo: 
XT LDI50

Akciová cena
0,59 €

– Účinný prípravok k zabráneniu 
 zamŕzania zámkov. Pretrepte.   
 Aplikujte priamo do telesa zámku  
 a nechajte pôsobiť 1-2 minúty,   
 popr. postup opakujte.

XT Rozmrazovač skiel 500 ml

Objednávacie číslo: 
XT WDI500

Akciová cena
1,09 €

– Účinný a rýchly prípravok  
 na odstránenie námrazy zo skiel  
 a svetlometov vozidiel.
– Nepoškodzuje lak, plasty, gumu.
– Vhodný aj ako rozmrazovač zámkov.



Kotníková obuv bez oceľovej špičky
Objednávacie číslo: UNI 0600-*

– Kotníková obuv, celokožená bez oceľovej špičky.
– Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná  

textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejuvzdorná podošva.

Kotníková obuv s oceľovou špičkou
Objednávacie číslo: UNI 0601-*

– Kotníková obuv, celokožená s oceľovou špičkou.
– Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná 

textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejuvzdorná podošva.

Sandál s oceľovou špičkou
Objednávacie číslo: UNI 0602-*

– Sandál, celokožený, perforovaný s oceľovou špičkou. 
– Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná 

textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejuvzdorná podošva.

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným
zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať
s inými zákazníckymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať
so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (http://www.ecat.elit.sk).
V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po
vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

ELIT ZABEZPEČUJE

Poltopánky s oceľovou špičkou S1
Objednávacie číslo: UNI 0603-*

– Poltopánky, celokožené s oceľovou špičkou. 
– Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná 

textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejuvzdorná podošva.

Vybavenie servisov20
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Ceny bez DPH www.elit.sk
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ZĽAVA 30 % 
na pracovnú obuv

*Kódy položky sa líšia podľa veľkosti.
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