
Akcia platí od 11. 9. do 31. 10. 2017

SEPTEMBER
–

OKTÓBER 
2017

Sezónna ponuka dielenského vybavenia

VYBAVENIE

SERVISOV



Elektrohydraulický zdvihák XT

– Elektrohydraulický zdvihák  
 pre osobné vozidlá s nosnosťou 4t. 
– Robustný dielenský zdvihák  
 s osvedčenou konštrukciou.
– Jednoduchý hydraulický okruh zaručuje  
 vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť.
– Minimálne nároky na údržbu.
– Jednoduché intuitívne ovládanie.
– CE-stop funkcia a aktuálna  
 CE certifikácia.
– Výroba zdvihákov prebieha  
 na základe noriem ISO:9001:2000.
– Rozsah ramien 800–1200 mm   
 symetrická konštrukcia.

Akciová cena
1 699 €

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

Nosnost 4 t

TOP
CENA

Objednávacie číslo:
FOR 10216SPC

Príslušenstvo Obrázok Objednávacie 
číslo

Bočná polička malá modrá FOR 102104B

Bočná skrinka  
so zámkom modrá FOR 102101B

Držiak na role papieru modrý FOR 102105B

Príslušenstvo Obrázok Objednávacie 
číslo

Univerzálny držiak modrý FOR 102106B

Držiak na náradie k vozíku FOR 82023D

Držiak na náradie k vozíku FOR 82026D

Doporučujeme príslušenstvo k vozíku:

Akciová cena
749,99 € 

–  Plne vybavený dielenský vozík s 278 ks náradia v piatich penových moduloch. Výhodou penových modulov  
je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tým pádom nežiaduci hluk.

–  Penový modul zároveň nepraskne podobne ako sa to často deje pri plastových vložkách a vďaka farebnému 
rozdeleniu vrstiev modulu je ukladanie náradia späť do modulov o niečo rýchlejšie.

– Vozík je vybavený celkom 6 zásuvkami.
– Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvne.
– Kolieska vozíka sú uložené v guličkovom ložisku.
–  Konštrukcia je z odolného oceľového plechu, hrany a madlá sú pogumované.
–  V prípade potreby je možné dokúpiť všetky náhradné diely vozíku ako napr.  

prázdne zásuvky, kolieska, ložiská koliesok, plastové kryty, zámok vozíku, atď.

Objednávacie číslo: 
TG T830025

Objednávacie číslo: 
TG T83508

Akciová cena
51,99 €

Akciová cena
87,99 €

–    Pojazdný zdvihák 3 t.
– Pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 
 465 mm, minimálna výška 130 mm, dĺžka 615 mm.

–    Pojazdný nízkoprofilový zdvihák s vysokou nosnosťou 3 t.
– Výška zdvihu 535 mm.
– Minimálna výška 98 mm.
– Dĺžka 760 mm.

Pojazdný zdvihák 3 t Pojazdný zdvihák nízkoprofilový 3 t

TOP
CENA

TOP
CENA

Vybavený dielenský vozík FORCE
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Nabíjačky BATIUM

– Mikroprocesorom riadené nabíjačky BATIUM sú určené pre olovené akumulátory, akumulátory s tekutým alebo gelovým elektrolytom  
 (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atď.), akumulátory s legovaním Silver – Calcium, akumulátory AGM ( Absorbent Glass Matt ) a pod.
– Vďaka elektronickej regulácii s nabíjacou charakteristikou konštantného napätia WUoU umožňujú plné 100% nabitie akumulátorov  
 až do kapacity 225Ah.
– Vzhľadom k integrovanej ochrane elektroniky vozidla nie je potrebné odpojiť akumulátor počas nabíjania.  
 Novinkou sú úplne izolované kliešte, ktoré zabraňuje skratu pri ich vzájomnom dotyku pod napätím.
– Modelová rada BATIUM 15 je navyše vybavená funkciou „SOS Recovery“, ktorá umožňuje oživenie a znovunabitie akumulátorov,  
 u ktorých už začal proces sulfatácie článkov, čo nebolo klasickými nabíjačkami možné.

Akciová cena
92,99 € 

Objednávacie číslo:
GS GYS 15/12

BATIUM 15–12
– Pre akumulátory 6, 12 (35–225 Ah).
– Nabíjací prúd 22 A.

Akciová cena
112,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 15/24

BATIUM 15–24
– Pre akumulátory 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
– Nabíjací prúd 22 A.

– Výkonný pomocný štartovací zdroj ,ktorý pracuje bez pripojenia na elektrickú sieť.
– Umožňuje jednoduché štartovanie osobných a malých úžitkových vozidiel.
– Prístroj je dobíjaní externou nabíjačkou, čo sa pozitívne premieta do jeho hmotnosti.
– Zdroj je vybavený káblom o dĺžke 1,2 m, LED svetlom a integrovanou zásuvkou 12 V  
 na nabíjanie napr. notebooku, AKU skrutkovačov a pod.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 026155

Prenosný štartovací zdroj GYS

Štartovací zdroj pre 12 V akumulátory:

– Pre 12 V akumulátory.

– Maximálny štartovací prúd 1750 A.

– Hmotnosť 8,9 kg.

– Interná batéria 22 Ah.

Štartovacie a nabíjacie zdroje NEOSTART

– Nabíjačka olovených akumulátorov s tekutým elektrolytom a štartovací zdroj osobných a úžitkových vozidiel, aj s úplne vybitým akumulátorom.
– Manuálne nastaviteľná nabíjačka všetkých olovených batérií s tekutým elektrolytom pre 12 V aj 24 V batérie.
– Umožňuje aj nabíjanie hlboko vybitých batérií.
– Veľký, prehľadný ampérmeter.
– Úplne izolované svorky.
– Ochrana proti prepólovaniu a skratu.
– Vymeniteľná poistka na prednej strane prístroja.
– Integrované úchyty pre jednoduchšie prenášanie.
– Vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť.

Akciová 

Objednávacie číslo:
GS GYS 025295

NEOSTART 420
– Nabíjací prúd: 70 A.
– Štartovací prúd: 420 A.
– Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 025288

NEOSTART 620
– Nabíjací prúd: 90 A.
– Štartovací prúd: 620 A.
– Akumulátor: 12, 24 V.

Štartovací a nabíjací zdroj DIAG STARTIUM

Objednávacie číslo: 
GS GYS 026520

Akciová cena
529,99 €

– Pojazdný automatický nabíjací a štartovací zdroj s mikroprocesorovým riadením pre batérie 6, 12 a 24 V.
– Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov batérií (s tekutým elektrolytom, gélových,  
 AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.).
– Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ  
 zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
– Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo  
 vzniku iskrenia, svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
– Časovač pre nastavenie doby nabíjania.
– Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
– Test alternátora.
– Indikácia závad na digitálnom ukazovateli.
– Stabilizované prúdové napájanie (12 V–60 A, 24 V–40 A), využíva sa pri vykonávaní diagnostiky vozidla.
– Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérií,  
 u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
– Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo veľmi sulfatovanú  
 batériu, v takom prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.

Štartovacie a nabíjacie zdroje STARTIUM

– Automatický nabíjací a štartovací zdroj 12/24 V s mikroprocesorovým riadením.
– Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov akumulátorov (s tekutým elektrolytom, gélových,  
 AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.)
– Nabíjačka môže zostať bez rizika pripojená na autobatériu.
– Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
– Možnosť nabitia i vysoko vybitých batérií (od 1 V).
– Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo vzniku iskrenia,  
 svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
– Timer/časovač pre nastavenie doby nabíjania bez rizika.
– Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
– Test alternátora.
– Indikácia porúch na digitálnom ukazovateli.
– Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérie, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
– Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo silno sulfatovanú batériu,  
 v takomto prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.
– Súčasťou dodávky prístroja sú káble s izolovanými svorkami – STARTIUM 680E červený 2,3 m/čierny 2,3 m.

STARTIUM 480E
– Nabíjací prúd: 65 A.
– Štartovací prúd:  
 390 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026483

STARTIUM 680E
– Nabíjací prúd: 75 A.
– Štartovací prúd:  
 550 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

STARTIUM 980E
– Nabíjací prúd: 80 A.
– Štartovací prúd:  
 720 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026506
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Akciová cena
399,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 026490

Akciová cena
421,99 €

Akciová cena
529,99 €

Akciová cena
123,99 €

Akciová cena
274,99 €

Akciová cena
249,99 €



– Sada na aretáciu vstrekovacieho čerpadla  
 Ford 2,0; 2,4 Motordy diesel, TDCi. 

Aplikácie:
– Ford Mondeo 2.0 / 2.2 TDdi / TDCi (01-07). 
– Ford Transit 2.0 / 2.2 / 2.4 TDdi / TDCi (00-08).
– Jaguar X-type 2.0 / 2.2 D (03-08).
– LDV Convoy 2.4 TD / Tdi (02-06)

Sada na rozvody VW

Objednávacie číslo: 
FOR 928G1

Akciová cena
84,99 €

Aplikácia:
– Audi: 80, A2, A3, A4, A6, A8, Cabriolet, S3, TT. 
– Seat: Alhambra, Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo. 
– Škoda: Fabia, Felicia, Octavia, Superb.
– VW: Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Lupo, Passat, Polo, Sharan, 
 Touran, Transporter.

Prípravok na rozvody VW

Objednávacie číslo: 
FOR 904G16

Akciová cena
25,99 €

–  Sada pre aretáciu vačkového  
hriadeľa pri výmene remeňa.

Aplikácia:
– VW AUDI: 1.4L a 1.6L FSI. 
– Audi A3 (03-10). 
– Škoda: Octavia (04-09), Fabia (07-09), Roomster (06-09),  
 Superb (09-10). 
– VW: Polo (02-08), Golf (03-09). 
– Golf plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Touran (03-09).

Prípravok na rozvody VW

Objednávacie číslo: 
FOR 904G15

Akciová cena
17,99 €

Aplikácie:
–  VW: polo (02-07), Fox (05-08). 
–  Seat: Ibiza (02-08), Cordoba (02-08). 
–  Škoda: fabia (02-07). 
–  Kódy motorov: VW: AWY, BMD, AZQ, BME. 
–  Seat: AWY,BMD 
–  Škoda: AWY, BMD,

Sada na rozvody Ford

Objednávacie číslo: 
FOR 916G5

Akciová cena
55,99 €

Aplikácia :
– Benzínové motory: 
 – Cougar 2.0 (98-01), 
 – Fiesta 1.25/1.4/1.6 (95-08), 
 – Focus 1.4/1.6/1.8/2.0 (98-08), 1.6 VCT-Ti (04-09), 
 – C-Max 1.8/2.0 (02-08), 1.6 VCT-Ti (04-09), 
 – Fusion 1.25/1.4/1.6 (02-08),
 – Mondeo 1.8/2.0 (98-08), 
 – Puma 1.7 (97-02), 
 – Tourneo Connect 1.8 (02-06), 
 – Transit Connect 1.8 (02-06).

– Diesel motory: 
 – Courier 1.4/1.6/1.8 (00-02), 
 – Fiesta 1.4/1.6/1.8 (02-09), 
 – Focus 1.6/1.8/2.0 (98-00), 
 – C-Max 1.6/2.0 (03-08), 
 – Fusion 1.4 (02-08), 
 – Galaxy 2.0 (06-08), 
 – Mondeo 2.0 (07-08), 
 – S-Max 2.0 (06-08), 
 – Tourneo Connect 1.8 (02-08), 
 – Transit Connect 1.8 (02-08).

Sada na aretáciu vstrekovacieho čerpadla

Objednávacie číslo: 
FOR 911G6

Akciová  
cena
41,99 €

Prípravky na rozvody Fiat

Objednávacie číslo: 
FOR 910G7

Akciová cena
33,99 €

– Nový Fiat 500 (07-08) / Idea (04-08) / Linda (07-08) / Grande  
 Punto (07-08) / Doblo (05-08) / Panda EV02 (05-08).

2 kanálový osciloskop PICOSCOPE

Objednávacie číslo: 
PIC PP922

Akciová cena
1 499 €

– Štandard  sada v plastovom kufri obsahuje
 merací prístroj, káble , meracie hroty, krokosvorky , tlmiaci  
 článok, prúdové kliešte 20/60/20/2000A, poistkový merací  
 adapter, kapacitný dotykový snímač VN, COP snímač VN,  
 predlžovací merací kábel s ukostrením.

Úvodné zaškolenie v cene sady!!!

Akciová  
cena
179,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 908G13

Sada na rozvody pre VW T5

– Sada pre demontáž ozubeného kolesa vačkového  
 hriadeľa a pre aretáciu vačkového a kľukového hriadeľa  
 pri výmene remeňa.
– Aplikácia na VW T5, Touareg a Transporter 2.5 TDI PD a 1.9D.
– Kódy motorov: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC, AYH.
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Přípravky na rozvody Renault

Objednávacie číslo: 
FOR 905G20

Akciová cena
23,99 €

– K súčasnej aretácii oboch remeníc.

Aplikácie:  
– 16 V K4J, K4M F4P, F4R. 
– 1.4 16 V K4J. 
– 1.6 16 V K4M. 
– 1.8 16 V F4P  
 a F4R (Laguna II).

Prípravky na rozvody Renault

Objednávacie číslo: 
FOR 917G1

Akciová cena
58,99 €

– Univerzálna sada prípravkov na aretáciu  
 rozvodov na motoroch Renault.

Prípravok pre aretáciu remeníc

Objednávacie číslo: 
FOR 911G1

Akciová cena
32,99 €

– Univerzálny prípravok k aretácii remeníc
– Rozpätie 40–220 mm , otvory 6–16 mm.

Prípravky na rozvody BMW

Objednávacie číslo: 
FOR 905G17

Akciová cena
31,99 €

Aplikácie :
– BMW M47 2.0 16 V.
– BMW 2.0 M47 a 3.0 M57. 
 
Dieselové motory použité v: 
– BMW: 318d (2.0), 320d (2.0), 330d (3.0) – E46 (řada 3) 
 525d (2.5), 530d (3.0) – E39 (řada 5) 730d (3.0) – E38 (řada 7)
 X5 3.0d (3.0) – E53.

Objednávacie číslo: 
TG T32002

Objednávacie číslo: 
TG T31002

Akciová cena
129,99 €

Akciová cena
99,99 €

Zdvihák motora

Zdvihák motora

– Pojazdný dielenský žeriav s možnosťou zloženia.
– Maximálna nosnosť 2 t.
– Zdvih 25–2300mm.
– Dĺžka 1 800 mm.
– Šírka 1 040 mm.
– Výška 1 568 mm.
– Hmotnosť 98,6 kg.

– Nosnosť 1000 kg, zdvih 25–2 000 mm
– Pojazdný dielenský žeriav s možnosťou zloženia
– Maximálna nosnosť 1 t.
– Zdvih 25–2000 mm.
– Dĺžka 1 520 mm.
– Šírka 1 100 mm.
– Výška 1 500 mm.
– Hmotnosť 71 kg.

Sada jamkovačov 6 ks

Objednávacie číslo: 
 FOR 50614

Akciová cena
5,99 €

– Veľkosť (priemer x dĺžka): 1,9 mm × 90 mm, 2,9 mm × 95 mm, 
 3,9 mm × 115 mm, 4,9 mm × 115 mm, 5,9 mm × 140 mm,  
 7,9 mm × 150 mm.

Sada káblov pre multimeter

Objednávacie číslo: 
FOR 990C1

– Káble pre multimeter,  
 doplňujúca sada.
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Akciová cena
99,99 €



Objednávacie číslo: 
FOR 906T3

Akciová cena
43,99 €

Sada sťahovákov

– Kompletná sada sťahovákov na guľové čapy.

Tester kompresie pre zážihové motory

Objednávacie číslo: FOR 908G1

– Tester kompresie pre benzínové motory.
– Adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5.

Sada prípravkov na demontáž 
žeraviacich sviečok

– Univerzálna veľká sada prípravkov na demontáž  
 poškodených/zlomených žeraviacich sviečok z hlavy  
 valca bez nutnosti demontáže hlavy valca.
– Sada obsahuje tiež prípravky na vyčistenie závitu  
 pred montážou novej žeraviacej sviečky.
– Sada je určená pre žhaviče s rozmerom M8,M9M10.
– Sada obsahuje všetky potrebné adaptéry,  
 centrovacie a čistiace nástroje, atď.

Objednávacie číslo: 
FOR 927G3

Akciová cena
133,99€

Akciová cena
29,99 €

Kompresor 100 l

Kompresor 200 l

Kompresor 270 l

– Mobilný dvojpiestový kompresor s objemom zásobníka 100 l.

– Maximálny pracovný tlak 10 bar.
– Výkon motora: 2 HP.
– Pripojenie: 230 V.
– Hmotnosť: 62 kg.

– Mobilný dvojpiestový kompresor s objemom zásobníka 200 l.

– Maximálny pracovný tlak 10 bar.
– Výkon motora: 3 HP.
– Napájanie: 400 V
– Hmotnosť: 102 kg
– Rozmery: 1460 × 640 × 1140 mm.

– Mobilný dvojpiestový kompresor  
 s objemom zásobníka 270 l.

– Maximálny pracovný tlak 10 bar.
– Výkon motora: 5,5 HP.
– Napájanie: 400 V.
– Hmotnosť: 145 kg.
– Rozmery: 1600 × 560 × 1040 mm.

Objednávacie číslo: 
XT COMPRESSOR 100

Objednávacie číslo: 
XT COMPRESSOR 200

Objednávacie číslo: 
XT COMPRESSOR 300 

Akciová cena
319 €

Akciová cena
549 €

Akciová cena
899 €
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Objednávacie číslo: 
FOR 922G5

Akciová cena
80,99 €

Sada na dvojhmotový zotrvačník

– Sada prípravkov na otestovanie dvojhmotového  
 zotrvačníka (DMF).
– Test môže byť prevedený priamo na vozidle  
 po demontáži spojky.
– Test zahŕňa preverenie axiálnej a radiálnej vôle.
– Meria sa vychýlenie v oboch osiach pomocou  
 uhlomerov a namerané hodnoty  
 sa porovnávajú s údajmi výrobcu.
– Univerzálna aplikácia.

– Sada 3/8 nástavcov na sviečky.

Obsahuje:
– Dlhé sviečkové nadstavce 14,16,18, 20.6 mm.
– Extra dlhé sviečkové nadstavce (250 mm dĺžka) 14, 16, 20.6 mm.
– Momentové nadstavce 18 Nm a 24 Nm.

Objednávacie číslo: 
FOR T31010

Akciová 
cena
46,99 €

Sada na sviečky

Objednávacie číslo: 
SV KOMPLET SUPERVAG5

Akciová cena
949,99 €

Diagnostická sada SuperVAG+Airbag

– Profesionálne diagnostické funkcie.
– Komfortné predprogramované funkcie.
– Základné nastavenie a akčné členy.
– Poruchy, bloky hodnôt.
– Kódovanie a prispôsobenie.
– Špeciálne funkcie.
– Sekvenčné testy, zvýšenie štartovacej dávky a mnoho ďalších  
 užitočných funkcií.

Sada obsahuje:
– Comfort VW.
– Comfort PSA.
– Airbag.
– Konektory k licencii Airbag.
– Predplatné na rok 2018.

Novinka

Novinka

ROZSVIEŤTE JESEŇ S HELLOU

Funkcie:
Čítanie a mazanie chybových kódov  
vo všetkých riadiacich jednotkách, nulovanie 
servisných intervalov, testy akčných členov, 
kódovanie a základné nastavenie systémov, 
bezdrátová komunikácia, pravidelné 
aktualizácie, technické údaje vždy po ruke.

Technické údaje a diagnostika v plnom rozsahu 
v jednom riešení*

Integrované schémy zapojenia, poistky/relé, 
pracovné časy, údaje ozubených remeňov atď.*
Pravidelné aktualizácie**

a mnoho iného

* všetky technické údaje v spojení s HGS dátami
** dostupné s Update Plus

Plnohodnotný 
diagnostický software 

od Hella Gutmann
Nepotrebujete drahý prístroj, 

stačí vám tablet, notebook, alebo PC, 
ktorý aktuálne používate.

Objednávacie čísla: 
8PD 010 601-931  mega macs PC HW

8PY 010 600-911  
mega macs PC plný SW vrátane update na 1 rok  
a prístup k HGS dátam

Akciová cena obsahuje ročnú aktualizáciu  
a prístup k HGS dátam

ZADARMO BOX PLNÝ ŽIAROVIEK!

Akciová cena
1 990 € 
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Sada klieští na poistné krúžky 

Objednávacie číslo: 
KNI 00 19 56

Akciová cena
51,99 €

– Zvinovacia taška z odolnej polyesterovej  
 tkaniny.
– S praktickým nastaviteľným rýchlouzáverom.
– Štyri najpoužívanejšie kliešte na poistné krúžky  
 pre vnútorné aj vonkajšie krúžky.

Objednávacie číslo: 
KNI 87 01 250

Akciová cena
19,99 €

– Nastavenie stlačením tlačidla priamo  
 na obrobku.
– Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym 
 veľkostiam obrobkov a ergonomickou polohou rukoväte.
– Samosvorné na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie  
 na zovretej súčiastke, optimálna práca s vynaložením menšej sily.
– Plochy čeľustí sú so špeciálne zakalenými zubami, tvrdosť  
 zubov asi 61 HRC: trvalo spoľahlivé uchytenie vďaka  
 vysokej odolnosti proti opotrebeniu.
– Posuvný priechodný čap kĺbu: vysoká stabilita vďaka  
 dvojitému vedeniu.
– Spoľahlivé zaistenie čapu kĺbu: žiadne neúmyselné prestavenie.
– Kryt chrániaci prsty užívateľa , chromvanádiová elektrooceľ,  
 kovaná, kalená v oleji.

Kliešte kombinované

Objednávacie číslo: 
KNI 03 02 180

Akciová cena
12,49 €

– So zónami pre uchopenie plochého  
 materiálu a materiálu kruhového prierezu  
 pre mnohostranné využitie.
– S britmi na mäkký a tvrdý drôt.
– Dlhé brity pre hrubšie káble.
– Brity doplnkovo indukčne tvrdené, tvrdosť britov asi 60 HRC.
– Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji

Samosvorné kliešte

Objednávacie číslo: 
KNI 41 04 250

Akciová cena
14,49 €

– Spoľahlivo uchopia materiál kruhového  
 prierezu, ale aj profilovaný a plochý materiál.
– Použiteľné pre vysokú záťaž.
– S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou.
– Obsluha jednou rukou.
– Vysoký upínací tlak vďaka prevodu lomenou pákou.
– Teleso klieští: valcovaná oceľ, vysokopevnostná.
– Materiál čeľustí: chromvanádiová elektrooceľ, kovaná.

COBRA inštalatérske kliešte

Kliešte na upnutie manžiet

Objednávacie číslo: 
FOR 62527

Akciová cena
30,99 €

– Kliešte na upnutie manžiet poloosí.
– Možnosť použitia momentového kľúča veľkosti 3/8,  
 pre presné dotiahnutie manžety podľa predpísaného  
 uťahovacieho momentu.

Sada na brzdové piesty

Objednávacie číslo: 
FOR  65815

Akciová cena
52,99 €

– Pneumatická sada na montáž/demontáž  brzdových piestov.
– Rozšírená univerzálna sada v plastovom kufríku slúži na montáž  
 a spätné vrátenie piestov strmeňa kotúčových bŕzd.
– Odtlačenie bez námahy zaisťuje stlačený vzduch.
– Plastový kufor obsahuje okrem vzduchového tlačného  
 mechanizmu aj 15 opierok pre väčšinu brzdových systémov.

Tŕň na manžety – pneumatický

Objednávacie číslo: 
FOR 9T0502

Akciová cena
76,99 €

– Pneumatický nástroj určený k inštalácii manžiet  
 bez potreby demontáže kĺbu, alebo poloosy.
– Potrebný pracovný tlak 6 barov, pre priemer manžiet 20–-110mm.

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1514
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Kamerová geometria HPA C200

– 8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku. 
– Zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích 
 údajov pre podvozky vozidiel. 
– Práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu 
 krok za krokom, ako sa má postupovať počas merania. 
– Ovládací program je v češtine.  
– Prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti kolesa,  
 ale dá sa použiť aj kompenzácia  pojazdom. 
– Vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku,  
 rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách.

Hlavné prednosti:
 – Rádiová komunikácia medzi kamerami a PC.
 – Ľahké meracie hlavice.
 – Farebný výstupný protokol.
 – Kompenzácia hádzavosti pojazdom.
 – Hlavice pre meranie majú nabíjateľné AA batérie. 

Objednávacie číslo:
GS HPA C200

Akciová cena
6 499 €

Geometria HPA s 3D technológiou merania 

– HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie  
 nastavenia podvozkov pre osobné a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC.  
– Dvojica  kamier novej generácie s vysokým rozlíšením  
 HD je umiestnená na posuvnom ramene s možnosťou  
 nastavenia výšky zameriavania od 0 do 1,9 m. 
– Okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy  
 pre zjednodušenie zamerania kamier. 
– Ľahké, malé pasívne terče  so štvorbodovým držiakom (11 -21“)  
 a možnosťou príplatkového rozšírenia až na 26“ umožňujú jednoduchú  
 manipuláciu, čím urýchľujú prípravu pre meranie . 
– Jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou  
 grafikou a  rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40.000 modelov)  
 predurčujú túto geometriu pre  rýchle a presné zmeranie geometrie  
 podvozkov. 
– Podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké  
 zorné pole (pri použití 4-stĺpového zdviháku). 
– Súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom,  
 4 ks reflexných terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19“, klávesnica, myš)  
 a SW pre meranie geometrie náprav s databázou vozidiel.

Objednávacie číslo:
GS HPA C880

Akciová cena
9 199 €

Vysokotlakový čistič HDS 5/11

– Základný model triedy vysokotlakových čističov s ohrevom si Vás získa premyslenou  
 a inovatívnou  Upright konštrukciou. Tento spôsob koncepcie stroja vedie k nízkej  
 hmotnosti a veľmi kompaktným rozmerom. Vysokotlakový čistič je možné ľahko  
 prepravovať v osobnom vozidle kombi, ale vďaka veľkým kolesám a vysúvaciemu  
 držadlu je zariadenie mobilné aj nerovnom teréne.
– Šetrí silu aj čas: Vysokotlaková pištoľ EASYForce a rýchlospojka EASYLosck.
– S ohrevom vody.
– Prietok 450 l/h
– Pracovný tlak 110 bar.

Objednávacie číslo:
KA 1.064-900.0

Akciová cena
1 199 €

HDS 5/11 bez bubna

Objednávacie číslo:
KA 1.064-901.0

Akciová cena
1 319 €

HDS 5/11 UX verzia s navíjacím bubnom

Sada viečok na olejové filtre

–   Sada povoľovacích miskových viečok na olejové filtre.
–   Sada obsahuje 14ks špeciálnych miskových adaptérov  

pre povoľovanie olejových filtrov,jednu redukciu  
a univerzálny trojramenný  dvojčinný čeľusťový kľúč.

–   Priemery: 66, 74–76, 76, 86, 92, 93, 96, 106, 108.

Objednávacie číslo: 
FOR 61916

Akciová cena
30,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1716
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Uvedená cena zahŕňa dovoz, 
inštaláciu, uvedenie do prevádzky  

a zaškolenie obsluhy.
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Vybavenie servisov – TRUCK Vybavenie servisov – TRUCK 1918

Kľúč na olejové filtre

–  Pohon 1/2“.
–  Pre filtre o priemeru 95–165 mm.

Objednávacie číslo: 
FOR 9B0704

Akciová cena
30,99 €

Kľúč na olejové filtre

– Trojramenný kľúč. 
–  Pohon 1/2“, priemery 75–130 mm.

Objednávacie číslo: 
FOR 61913

Akciová cena
11,49 €

Momentový kľúč 140–980 Nm

Objednávacie číslo:
FOR 64761240

– Momentový kľúč. 
– Rozsah uťahovacieho momentu 140–980 Nm.
– Dĺžka 1240 mm.
– Pre hlavice 3/4“.

Akciová cena
216,99 €

Momentový kľúč 1“ 300–1500 Nm

Momentový kľúč 1/2“ 80–400 Nm

Objednávacie číslo: 
FOR 64781700

Objednávacie číslo: 
FOR 6474680W

Akciová cena
364,99 €

Akciová cena
76,99 €

Gola sada 3/4“

Objednávacie číslo: 
FOR 6181

Gola sada 1“

Akciová cena
99,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 8211

Akciová cena
309,99 €

– Obsahuje nadstavce 12 hr.:  
 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46 mm.
– 500 mm dlhá račňa. 
– Vratidlo 500 mm.
– Predĺženia 200 a 400 mm.

– Gola sada s račnou 1“, nadstavce12 hr.  
 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67,  
 70, 71, 75, 77, 80 mm.

Objednávacie číslo: 
FOR 9T1423

Akciová cena
63,99 €

Sťahovák na čapy SCANIA

– Pripojenie 3/4“
– Maximálna dĺžka 75 mm, 
 maximálny priemer 58 mm.
– Aplikácia: SCANIA a ďalšie  
 európske nákladné vozidlá.

Objednávacie číslo: 
FOR 6281858

Akciová cena
129,99 €

Hlavica na náboje kolies SCANIA 100 mm

– Kľúč je overiteľný na SLM.



Tekuté mydlo s vôňou mora Dávkovač mydla 1000 ml

–   Obsah zásobníku 1000 ml.
– 125 x 155 x 220 mm.
– Nástenný dávkovač na tekuté mydlo.
– Jedna dávka obsahuje cca 1 ml,
 dávkovač pojme 1000 dávok mydla.
– Vyrobený z bieleho ABS plastu s šedivým
 tlačítkom v kompaktnom prevedení.
– Možno montovať na vruty aj samolepky.

Objednávacie číslo: 
UNI ZKMDV010099

Akciová cena
12,09 €

–   Objem 5 l.
–   Tekuté mydlo s príjemnou,  

sviežou vôňou mora.
–   Obsahuje šetrné tenzidy
 pre každodenné používanie.
–   Výrobok je dermatologicky priaznivý
 a v prírode ľahko odbúrateľný.

Objednávacie číslo: 
XT SOAPO

Akciová cena
3,99 €

Čistič na umývanie rúk GÉL 10 kg Čistič na umývanie rúk PASTA 4 kg

– Profesionálna umývacia pasta určená k umývaniu silne  
 znečistených rúk a odstráneniu nečistôt ako sú mazivá,  
 oleje alebo hrdza z pokožky rúk.
– Tento výrobok sa môže pochváliť vyváženým zložením
 s obsahom prírodných abrazív
 a špeciálneho druhu mletého
 vápenca, ktorý dokonalo
 odstraňuje aj tie najodolnejšie
 nečistoty.

Objednávacie číslo: 
XT HCPASTA

Akciová cena
5,19 €

– Tekutá suspenzia na umývanie veľmi znečistenej pokožky
 rúk s obsahom jemného abrazíva.
– Jej výhodou je rýchle a veľmi šetrné odstraňovanie
 nečistôt z vašich rúk.
– Určená k odstráneniu stredne
 odolných nečistôt ako sú
 oleje, tuky, mazivá, nafta
– pH neutrálna, príjemne
 parfumovaná.

Objednávacie číslo: 
XT HCGEL

Akciová cena
17,19 €

ISOLDA krém na ruky ISOLDA GUARD tekuté rukavice

Objednávacie číslo: 
UNI VPTRG001099

Akciová cena
0,99 €

Konopný krém 

– Je lisovaný zo semien konope
 siateho.
– Pomáha koži so sklonom
 k podráždeniu a vysúšaniu.
– Výborné zvláčňujúce, upokojujúce,
 premasťujúce schopnosti.
– Mierni kožné prejavy spojené so suchou
 pokožkou, lupienkou či atopickým
 ekzémom a pomáha pokožku regenerovať.

Objednávacie číslo: 
UNI VPKRC001098

Akciová 
cena
0,79 €

Pojazdný zdvihák 50 t

Objednávacie číslo: 
TG TRA50–3A

Akciová cena
499,99 €

Pojazdný zdvihák 40 t

Objednávacie číslo: 
TG TRA40–2A

Akciová cena
469,99 €

– Zdvih pri nosnosti:
 10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
– Pneumatické ovládanie.
– Chromované piestnice.
– Dĺžka 790 mm.
– Šírka vrátane kolies 275 mm.

– Zdvih pri nosnosti: 40 t – 310 mm, 20 t – 400mm.
– Pneumatické ovládanie.
– Pochromovaný povrch piestnice.
– Dĺžka 785 mm.
– Šírka vrátane kolies 275 mm.

3/4“Nástavec torx vnútorný E18

–  Napr pre MAN M2000  
 a MAN busy s D08 motormi.

Objednávacie číslo: 
FOR 46611018

Akciová cena
6,99 €

3/4“Nástavec torx vnútorný E20

– Napr pre MAN M2000, F90, F8  
 a MAN busy s D25 a 28  motormi,

Objednávacie číslo: 
FOR 46611020

Akciová cena
6,99 €

3/4“Nástavec torx vnútorný E24

–   Napr pre MAN s D20 motormi.

Objednávacie číslo: 
FOR 46611024

Akciová cena
6,99 €

Lanolin 

– Kombinácia čisteného farmaceutického
 lanolinu, rakytníkového a sójového oleja vytvára
 bohatú konzistenciu, ktorá pomáha pokožku
 chrániť pred nepriaznivými vplyvmi prostredia,
 najmä proti vlhku, a vyživovať ju.
–   Vhodný pre namáhanú pokožku rúk
 pri práci vo vlhku s čistidlami a rozpúšťadlami.

Objednávacie číslo: 
UNI VPKRL001097

– Preventívna emulzia pre ťažko
 namáhané ruky.
– Aplikuje sa na ruky ako krém
 ešte pred začiatkom práce
 a pred ich znečistením.
– Obsahuje silikónovú bázu,
 ktorá chráni pokožku pred účinkom
 olejov, nečistôt, rozpúšťadiel,
 lakov, farieb ale aj pred
 dlhodobým pôsobením vody
 a čistiacich prostriedkov.
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Vybavenie servisov – TRUCK



Vlhčené utierky UNI 120 ks Utierky z netkanej textílie

– Balenie 50 ks, rozmer 32 × 30 cm v tyrkysovej farbe.
– Vynikajúce utierky na čistenie, leštenie a utieranie do dielní.
– Utierky XT neuvoľňujú žiadne vlákna a neprášia.
– Veľmi jemné a nepoškrabú povrchy.
– Vysoká mechanická pevnosť a chemická odolnosť,
 tzn. dlhá životnosť a možnosť opakovaného použitia,
– Ďalej lepšia savosť prispieva ku kvalitnejšiemu čisteniu.

Objednávacie číslo: 
XT NFT50

Akciová cena
7,19 €

– Vysoko kvalitné, univerzálne obrúsky
 na čistenie všetkých typov povrchov.
– Odstraňuje olej, mastnotu,
 špinu a tiež nevytvrdnutý
 tmel alebo lepidlá.
– Praktické a rýchle.

Objednávacie číslo: 
PET 82120

Akciová 
cena
6,99 €

Rezné kotúče na kov / nerez

– Použitie: kov + inox (nerez).
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s.
– Neobsahuje prímesi železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určené na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia OSA.

Obj. kód Popis Akciová cena 1 ks
Akciová cena 1 ks 

(pri kúpe balenia 25 ks) 

XT CD115/1 Rezný kotúč kov/nerez 115 × 1 mm  0,49 € 0,44 €
XT CD125/1 Rezný kotúč kov/nerez 125 × 1 mm  0,59 € 0,54 € 

– Vyrobené z hladkej a mäkkej kože nappa.
– Bez podšívky.
– Vrch z pružnej a priedyšnej bavlny na perfektné padnutie a lepšiu ventiláciu.
– Pletené zápästie so suchým zipsom.
– Použitie:
 – priemysel a obchod, inštalačné práce, dom a záhrada.

Kožené pracovné rukavice

Objednávacie číslo: 
UNI LEATHER GLOVES 8 – veľkosť 8
UNI LEATHER GLOVES 9 – veľkosť 9
UNI LEATHER GLOVES10 – veľkosť 10
UNI LEATHER GLOVES11 – veľkosť 11

Akciová cena
2,09 €

Sada vrtákov HSSCo 13 ks

Objednávacie číslo: 
MAV 032000008

Akciová cena
13,99 €

– 1,5–6,5 mm.
– HSSCo | DIN: 338 RN | ČSN: 2907
– Vyrobené v ČR.

Sada vrtákov HSS 1,5–6,5 mm, 13 ks

Objednávacie číslo: 
MAV 032000021

Akciová cena
6,99 €

– 1,5–6,5 mm.
– HSS / DIN: 338 RN / ČSN: 2907.
– Vyrobené v ČR.

Brúsny kotúč oceľ / nerez

– Univerzálny brúsny
 kotúč oceľ/ nerez..
–  125 × 6 mm.
– Určený pre uhlové
 brúsky.

–  Typ: S2103,  Hrubosť: Extra Coarse

Akciová cena
0,99 €

Zjednocujúci disk 180 mm VORTEX

Akciová 
cena
5,59 €

Objednávacie číslo: 
SGA 66623378973

–  Typ: S2203, Hrubosť: Coarse Objednávacie číslo: 
SGA 66623378976

–  Typ: S2303, Hrubosť: Medium Objednávacie číslo: 
SGA 66623378979

–  Typ: S2108, Hrubosť: Extra Coarse

Zjednocujúci disk 180 mm A/O RP

Akciová cena
4,99 €

Objednávacie číslo: 
SGA 66623378965

–  Typ: S2208, Hrubosť:: Coarse Objednávacie číslo: 
SGA 66623378986

–  Typ: S2308, Hrubosť: Medium Objednávacie číslo: 
SGA 66623378989

Objednávacie číslo: 
XT CD 125/6

Akcia 25 ks 
za 0,94 €/ks!
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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

ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA  
pripravené do konca roku 2017

Termín Názov Školiteľ Obsah

7. 11. 2017 Klimatizácie EU
Zdeňek Komárek, 
Robert Bosch

Princíp činnosti klimatizácie,  
Legislatívne a bezpečnostné 
požiadavky pre zachádzanie  
s chladiacim médiom podľa  
nariadenia ES č. 307/2008

8. 11. 2017
Priame vstrekovanie  
TSI Bosch

Zdeňek Komárek, 
Robert Bosch

Princíp činnosti, diagnostika,  
nastavenia, servisné práce  
na systéme.

9. 11. 2017
Common rail EDC 17  
Bosch UDS

Zdeňek Komárek, 
Robert Bosch

Princíp činnosti, diagnostika,  
nastavenia, servisné práce  
na systéme.

21. 11. 2017 HELLA Gutmann 
Ján Krenstetter, 
Hella

LED svetlomety, asistenčné  
systémy, použitie Pass-Thru  
diagnostiky. 

MIESTO ŠKOLENIA:
Všetky uvedené školenia budú prebiehať na školiacom stredisku Elit Slovakia  
v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 19/a, ďalšie podrobnosti  
a prihlasovací formulár nájdete v e-cate v sekcii servisné vybavenie aj na webe elit.sk 
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