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Obdobie od 2. 10. do 31. 11. 2017

• Prezúvačky
a vyvažovačky kolies
• Pneumatické uťahováky
• Diagnostika TPMS
• Náradie pre pneuservis
• Umývačky kolies
• Montážna pasta
• Chémia
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Vybavenie servisov – pneuservis špeciál

–	Poloautomatická dvojrýchlostná prezúvačka pneumatík pre montáž
a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
– Prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom
a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky.
– Pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj
o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.
– Upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10“–24“.
– Automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika.
– Zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku).
– Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Akciová cena

GS HPA M42 V2

1 199 €

–
–
–
–
–

Akciová cena
1 949 €

Automatická vyvažovačka Faip HPA B50

Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA
–

Automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24“ (pri vnútornom upnutí).
Robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu.
Uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola.
Možnosť rozšírenia funkcií o tlakové delo alebo automatickú prezúvaciu hlavu, možnosť
dokúpenia pomocného ramena pre nízko-profilové pneumatiky v akciovej cene 790 €.

Parametre:
– Max. upnutie z vonka 10–22“.
– Max. upnutie z vnútra 12–24“.
– Max. priemer kolesa 1 140 mm.
– Napájanie 400 V 50 Hz.

Parametre:
– Max. upnutie z vonka 10“–21“.
– Max. upnutie z vnútra 12“–24“.
– Max. priemer kolesa 1 040 mm.
– Napájanie 400 V 50 Hz.

XT CHANGER A
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Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2
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Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A
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–
–
–

Vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane
špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov. Dokúpením adaptéru
je možné vyvažovať aj motocyklové kolesá. Pre jednoduchosť obsluhy
je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia.
3 programy pre ALU disky.
Päť špeciálnych vyvažovacích programov.
Software pre autokalibráciu.
Dynamické aj statické vyvažovanie.
Osvedčený stroj.

–

–
–

Parametre:
– Priemer ráfika 10“–24“.
– Max. priemer kolesa 900 mm.
– Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
– Čas merania 8 s.
– Napájanie 220 V/50 Hz.

–

Vyvažovačka kolies s LCD monitorom.
Prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov.
Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického
vnútorného ramena ( vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin.
Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia,
následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť
závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri
umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdu pre lepšiu
fixáciu kolesa.
Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže
rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena
pre automatické zadávanie šírky disku v akciovej cene 390 €.

Parametre:
– Napájanie 230 V 50 Hz.
– Celkový príkon 200 W.
– Šírka ráfikov: 1,5“– 20“.
– Max priemer ráfika 26“.
– Max. priemer kolesa 1 100 mm.
– Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:

XT BALANCER SA

Akciová cena

Objednávacie číslo:

819 €

GS HPA B50

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena
2 599 €

Ceny bez DPH
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–
–

–
–
–
–

Nová prezúvačka pneumatík BOSCH TCE 4400-22
ponúka inovatívne riešenia a je koncipovaná z hľadiska
maximálnej rýchlosti práce, výkonnosti a životnosti.
Je optimálnou voľbou rovnako pre robustné pneumatiky
osobných vozidiel typu UHP, RFT a pre pneumatiky ľahkých
úžitkových vozidiel.
So zvláštnym príslušenstvom (nie je v cene) je možne toto
zariadenie využiť aj ako montovačku pre motocyklové
pneumatiky.
Vonkajšie upnutie disku 10–22“, vnútorné upnutie 12“–25“.
Dvojrychlostny pohon TCE 330 (s WDK setom) pomocné
rameno je súčasťou zariadenia.

–
–
–
–
–
–
–
–

Automatická yvažovačka kolies osobných , ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
Zariadenie je štandardne vybavené programom CW(control weigth) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
Vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg,
priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy.
Nízkootáčkový merací systém.
Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfiku iba sklopením krytu.
Elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje
vyvažovacie závažie.
LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin.
Pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie
prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup .
Laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť.
Pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom.
Samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program
pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny.

Technické parametre:
– Napájanie 230 V 1ph 50–60 Hz.
– Priemer hriadeľa 40 mm, mechanické upnutie.
– Vyvažovacie otáčky 90–130 ot/min.
– Priemerný merací čas 7 sec.
– Priemer rafika 10“–28“.
Objednávacie číslo:

1 694 100 467
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Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

Akciová cena

Objednávacie číslo:

GS HPA B325

Akciová cena
3 599 €

Pomocné rameno HPA ALLY 30

3 299 €

–
–
–

Pomocné rameno pre vyzúvačky rady HPA M424
pre uľahčenie práce s pneumatikami pri prezúvaní.
Ovládanie ramena je pneumatické pomocou „joistick“ páčky.
Pracovný tlak vzduchu 10 bar.

Vyvažovačka kolies WBE 4240
–
–
–
–

Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies 		
osobných vozidiel , motocyklov, a dodávok do priemeru 1 200 mm,
max. šírky ráfika 21“, max. hmotnosti 80 kg a priemeru ráfika 12“ až 30“.
Prehlľadný ovládací pult s jednoznačne priradenými funkčnými tlačítkami
a digitálnou indikáciou zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu zariadenia.
9 programov pre vozidlá + 2 programy pre motocykle + Split, Match programy
Aj tento model je vybavený automatickým rozpoznaním správneho programu
pre vyváženie upnutého kolesa.
WBE 4240 využíva rovnaký vyvažovací systém aj pohon
ako rada vyvažovačiek WBE 44xx.

Objednávacie číslo:

GS HPA HA4FD

–
–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

1 694 100 479

–
–

799 €

Automatická vyzúvačka pneumatík s odklopným ramenom
vhodná pre všetky osobné vozidlá, malé dodávky a motocykle.
Dvojrýchlostné otáčanie taniera (8 a 13 ot/min) ovládané pedálom.
Tlakové delo (16 l) s integrovanými vývodmi vedenia tlakového vzduchu
cez upínacie čeľuste stola a ovládacím pedálom na boku stroja.
Patentované upínanie ráfikov z vonkajšej strany (10“–20“)
a po prestavení čeľustí (14“–24“).
Maximálne upnutie z vnútra ráfika 26“.
Novo navrhnutý tvar vyzúvacej hlavice s ochrannými plastami proti poškrabaniu ráfika.
Nastaviteľný odrážač pneumatiky z ráfika do šírky 380 mm s plastovým návlekom
proti poškrabaniu AL diskov.
Max priemer kolesa pre upnutie 1 100 mm.
Napájanie 3 Ph 400 V 50 Hz a 10 bar tlakový vzduch.

Akciová cena
2 899 €

Objednávacie číslo:

GS HPA M424V2FS

Ceny bez DPH

Akciová cena

Profi vyzuvačka pneumatík HPA M424 2V FS
–

www.elit.sk

Akciová cena
3 499 €

Ceny bez DPH
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Prezúvačka pneumatík TCE 4400-22 +TCE 330
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–
–
–

Parametre:
–	Objem vzdušníka: 200 l.
–	Počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st.
–	Nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
–	Výtlačný objem vzduchu (26 m3/h): 440 l/min.
–	Otáčky motora: 1 200 ot./min.
–	Maximálny tlak: 10 bar.
–	Výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP.
–	Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
–	Hmotnosť: 140 kg.
–	Rozmery: 1 460 × 640 × 1150 mm.

Jedn z najvýkonnejších uťahovákov na trhu!
Maximálny povoľovací moment 1700 Nm!
Rukoväť s izoláciou proti chladu.
Ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu
prepínaniu na zadnej strane uťahováka.
Výkonní dvojkladivkový úderník.
Nízke vibrácie.
Otáčky 8 000/min.

Objednávacie číslo:

HAZ 9012EL-SPC

Akciová cena
189 €

Pneumatický uťahovák 1/2“

GS SVK AC 200M

–

Akciová cena
889 €

–

Piestový kompresor Remeza s 270 l vzdušníkom
–
–
–
–
–
–

–
–

2 valcový kompresor s remeňovým prevodom.
Liatinový agregát.
Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
Poistný ventil, automaticky tlakový snímač, spätná klapka.
2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

–
–
–

Objednávacie číslo:

HAZ 9012M

–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena

Objednávacie číslo:

149 €

HAZ 9012MT

Pneumatický uťahovák 1/2“

Objednávacie číslo:

GS SVK AC 270V

Akciová cena
1 249 €

www.elit.sk

189 €

Pneumatický uťahovák 3/4“
–
–
–
–
–
–
–

Pneumatický uťahovák 3/4“.
Extrémne silný a zároveň ľahký uťahovák.
Maximálny povoľovací moment 1 800 Nm!
Telo z ľahkej horčíkovej zliatiny – váha len 5,16 kg.
Rukoväť s izoláciou proti chladu.
Trojstupňová regulácia.
Pravý, alebo ľavý chod.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

HAZ 9012SPC

HAZ 9013MG

Akciová cena

Akciová cena

119,99 €
Ceny bez DPH

Akciová cena
ka

–	Vyšší výkon vďaka novo vyvinutému
pneumatickému motoru so zvýšeným momentom.
–	Výkonný kolíkový úderník.
–	Maximálny povoľovací moment 850 Nm.

Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
Vysoko výkonný – povolovací
moment 1 400 Nm!
Nový typ uťahováka,
o tretinu menší ako
bežné uťahováky.
Špeciálna ergonomická
rukoväť, dobre padne
do ruky.
Kompaktná konštrukcia
umožňuje prácu v stiesnených
priestoroch.
Hmotnosť len 1,3 kg.
Jednoručné ovládanie použiteľné
pre pravákov aj ľavákov.

vin
No

Parametre:
– Objem vzdušnika: 270 l.
– Počet valcov/stupeň kompresie: 2 v/1st.
– Nasávaný objem vzduchu: 690 l/min.
– Výtlačný objem vzduchu (32 m3/h): 540 l/min.
– Otáčky motora: 1 130 ot./min.
– Maximálny tlak: 10 bar.
– Výkon elektromotora: 4.0 kW/5,5 HP.
– Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
– Hmotnosť: 180 kg.
– Rozmery: 650 × 700 × 1750 mm.

Extrémne krátky!
Extrémne ľahký!
Vysoko výkonný
povoľovací moment
1 100 Nm!
Nový typ uťahováka,
o tretinu menši ako bežné
uťahováky.
Špeciálna ergonomická rukoväť,
dobre padne do ruky.
Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu
aj v stiesnených priestoroch.
Dĺžka uťahováka len 113 mm.
Hmotnosť len 1,3 kg.
Vrátane očka pre zavesenie uťahováka.

ka

–

Pneumatický uťahovák 1/2“

499 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–
–
–
–

– 3-valcový kompresor s remeňovým prevodom.
– Liatinový agregát.
–	Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
–	Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
–	2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
–	Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.
–	Mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie.

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

Pneumatický uťahovák 1/2“

vin
No
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Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom
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Profesionálny pneumaticky rázový uťahovák s kompozitným
telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2“.
Sada vrátane kurfa a nástavcov.
Vysoké otáčky 7 000/min.
Maximálny povoľovací moment 1 356 Nm.
Pracovný moment 68–746 Nm.
Pripojenie vzduchu 1/4“.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Možnosť nastavenia otáčok v ôsmych krokoch.
Prepínanie chodu jednou rukou.
Sada obsahuje:
Pneumaticky uťahovák 1/2“.
Pevné predĺžené nástavce 17, 19, 21mm.
Odolný plastový kufor.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Profesionálny pneumatický rázový uťahovák
pre 1“ nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách.
Vysoké otáčky 5 000/min.
Maximálny povoľovací moment 3 119 Nm.
Pracovný moment 542–2441 Nm.
Pripojenie vzduchu 1/2“.
Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
Dĺžka 520 mm.
Váha 11 kg.

Akciová cena
349 €

Pneumatický uťahovák 1“

–

Akciová cena
109 €

Predĺžené kované nástavce
v plastovom puzdre.
Veľkosť 17, 19, 21 mm,
dĺžka 85 mm.
Rozmer nástavcov 1/2“.

Objednávacie číslo:

HAZ 903SPC/3

Objednávacie číslo:

FOR 4032TH

Akciová cena
7,49 €

Kované predĺžené nástavce na kolesá
–	Predĺžené kované nástavce 1/2“,
farebne odlišne v ochrannom plaste.
–	Veľkosť 17, 19, 21 mm.
– Dĺžka 150 mm.

Kované momentové nástavce na kolesá
–
–
–

–	Max. povoľovací moment 2 712 Nm.
–	Otáčky 6 200/min.
–	Váha 7,85 kg.
–	Dlhé prevedenie.

–
–

Nástavce s maximálnym uťahovacím
momentom 115 Nm
Vhodné pre výmenu kolies.
Pomocou nástavcov
zamedzíte nadmernému
utiahnutiu kolesových
skrutiek.
Nástavce sú kované
a farebne označené podľa
veľkosti.
Veľkosť nástavcov:
17, 19, 21, 22 mm.
Objednávacie číslo:

Výkonný profesionálny uťahovák
v sade s príslušenstvom.
Ideálny pre výjazdy, pre výmenu kolies kde nie
je k dispozícii stlačený vzduch.
Súčasťou dodavky sú dve batérie 19,2 V 2.0 Ah.
Pre 1/2“ nástavce.
Maximálny uťahovací moment 380 Nm.
Počet úderov 2 600 za minútu.
Pri plnom nabití je možné povoliť a utiahnuť
160 kolesových skrutiek.

FOR 4045

Objednávacie číslo:

Akciová cena
899 €

–

Max. povoľovací moment 2 712 Nm.
Otáčky 6 200/min.
Váha 6,8 kg.

–

Tri farebne odlišné kované nástavce
na bežné kolesové skrutky.
Vrátane nylonového púzdra proti
poškrabaniu diskov.
Veľkosti 17, 19, 21 mm,
dĺžka nástavcov 85 mm.

Kované nástavce
–
–
–

Sada kovaných šesťhranných
nástavcov pripojenie 3/4“.
Hlavne pre ľahké
úžitkové vozidlá.
Obsahuje veľkosti
17, 21, 33, 35, 38, 41 mm
a 13/16“, 1/16“,1/8“,
1/4“,1/2“

ka

–
–
–

Kované nástavce na kolesá
–

69,99 €

22,99 €

ka

Pneumatický uťahovák 1“

FOR K4033

Akciová cena

Akciová cena

vin
No

HAZ 9014MG-2

Objednávacie číslo:

vin
No

–
–
–
–
–

–
–

Rázový AKU uťahovák v sade
–

–

29,99 €

XT TOOLS 47-4072L8

XT TOOLS 43-4033PK

Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
Vrátane nylónového ochranného púzdra proti poškrabaniu diskov.
Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.

Akciová cena

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

–
–
–

Sada kovaných nástavcov na kolesá

Objednávacie číslo:

FOR 4032
Objednávacie číslo:

FOR 6113
Objednávacie číslo:

FOR 825A41
+825B192

Akciová cena
299 €

Objednávacie číslo:

HAZ 9014MG-1

Ceny bez DPH

Akciová cena
849 €

www.elit.sk

Akciová cena
9,49 €

Akciová cena
74,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–

Kované nástavce na kolesá

Pneumatický uťahovák 1“

9
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Predĺžený nástavec
na skrutky kolies Hyundai
–
–

Objednávacie číslo:

HAZ 905SLG-17

HAZ 905SLG-21

Akciová cena

Akciová cena

11,99 €

Digitálny pneuhustič
–	Profesionálny veľmi
presný pnehustič
s digitálnym
ukazovateľom.
–	Max. tlak 10 barov.
–	Funkcia auto off
na úsporu batérie.

Objednávacie číslo:

FOR 9T0206

Akciová cena
3,79€

Sada príslušenstva ku kompresorom.
Obsahuje:
– Merač tlaku v pneumatikách.
– Špirálovú hadicu 3 m.
– Adaptéry na motorkové kolesá, lopty.
Objednávacie číslo:

FC 6018700044

HAZ 9070-1

Vsuvka s vonkajším závitom
–
–
–
–

Najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradiu.
Vsuvka s vonkajším závitom 1/4“.
Pre priemer hadice 8 mm.
Doporučená vsuvka pre pneumatické náradie XT TOOLS.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

FOR 9T0401D

GS FE 110.28

Akciová cena

Akciová cena

Akciová cena
13,99 €

Rýchlospojka s vnútorný závitom 1/4“
–
–

Základný typ rýchlospojky.
Vnútorný závit 1/4“.

Objednávacie číslo:

1,09 €

FC 6004591400

Akciová cena
3,99 €

Hadica na vzduch

Sada ku kompresoru 9 ks
–
–

Objednávacie číslo:

13,99 €

51,99 €

Sada ku kompresoru 5 ks
–
–

Akciová cena
ka

–
–

Nástavec na špeciálne skrutky
Mercedes-Benz.
Veľkosť 17mm.
Aplikácia napr. MB 221 (S Class),
CL Class a Maybach.

HAZ 9400-1000

vin
No

–

Objednávacie číslo:

12,99 €
ka

Špeciálny nástavec
na skrutky MB

–	Objem 1 l.

Nastrčná hlavica pre rázový uťahovák
so zvláštnym profilom.
Veľkosť 21 mm.
Aplikácia na kolesové skrutky
Hyundai i30, Tucson.

Objednávacie číslo:

Primazávač

Olej do pneumatického náradia

–
–
–
–
–

Sada príslušenstva ku kompresorom.
Obsahuje :
– Merač tlaku v pneumatikách.
– Špirálovú hadicu 3 m.
– Adaptéry na motorkové kolesá, lopty.
– Striekaciu a ofukovaciu pištoľ.
– Čistiacu pištoľ.
– Rýchlospojku.

Vzduchová hadica špirálová.
Pripojovací rozmer 1/4“.
Dĺžka 7,62 m.
Otočný kĺb na prípojných dieloch.
Pracovný tlak 10 barov.

Objednávacie číslo:

HAZ 9040-7

Akciová cena
31,99 €

Samonavíjací hadicový naviják
–	Stop zarážka na hadici a západkový mechanizmus.
–	Odolný kompozit, IP 55.
–	Hmotnosť 3 kg.
–	Aretačná poistka.
–	Pripojovacia hadica Ø 10 mm (3/8“) 1 m.

Objednávacie číslo:

FC 6018773000

Akciová cena
21,99 €

Akciová cena

Objednávacie číslo:

59,99 €
Ceny bez DPH

NED 30800220

www.elit.sk

Akciová cena
119,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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vybavenie servisov

–	Nástavec pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
–	Špeciálne určený pre montáž a demontáž hliníkových kolies
u novších modelov Mercedes-Benz.
–	Napr. pre MB triedy C typ 204, 204x, triedy E
typ 211, 212, 207, SLK typ 172, triedy M
typ 164, 166, triedy S typ 221, 222,
triedy CL typ 216.
–	Veľkosť 17 mm.

vin
No

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

Predĺžený nástavec
na skrutky MB

vybavenie servisov

Vybavenie servisov – pneuservis špeciál

Vybavenie servisov – pneuservis špeciál

10

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

HAZ 5122-2CT

FOR 6474680W

Akciová cena

Objednávacie číslo:

139,99 €

HAZ 5122-2CLT

Akciová cena

169,99 €

76,99 €

Momentový kľúč 42–210 Nm
–
–
–

–	Momentový kľúč najvyššej triedy.
–	Kľúč s najvyššou presnosťou merania!
–	Veľký prehľadný displej.
–	Trojnásobná signalizácia priebehu uťahovania, akustickým
signálom(bzučiak), vibráciami a z každej polohy viditeľnou
LED signalizáciou.
–	Pre hlavice 1/2“.

Rozsah uťahovacieho momentu 42–210 Nm.
Dĺžka 470 mm.
Pre hlavice 1/2“

Objednávacie číslo:

Momentový kľúč 1/2“ 20–200 Nm
–
–

Dĺžka 500 mm.
Overiteľný na SLM.

FOR 64781700

Akciová cena

364,99 €

Prípravok na montáž
bezdušových ventilov

ka

Elektronický momentový kľúč
10–200 Nm s číselníkom

Akciová cena

–	Dĺžka 1700 mm.

–
–
–
–

Zaťahovač bezdušových ventilov-plochy.
Odolne celoplastové telo.
V pätke je skrutkovač ventilov.
Pre ALU disky.

Objednávacie číslo:

FOR 6474470

Objednávacie číslo:

HAZ 7292-etac

20,99 €

999 €

FOR 6474500W

Akciová cena
54,99 €

Objednávacie číslo:

GS FE 10.95

Akciová cena

2,49 €

Kliešte na závažie

Kliešte na závažie
–	Tvarované kliešte na montáž
a demontáž závažia.

–
–

Profesionálne kliešte na závažie
Vrátane plastového kladivka pre naklepávacie závažia.

ka

–	Rozsah uťahovacieho momentu 10–100 Nm.
– Dĺžka 405 mm.
– Pre hlavice 1/2“,
– Overiteľný na SLM,

Rozsah uťahovacieho momentu 140–980 Nm.
Dĺžka 1 240 mm.
Pre hlavice 3/4“,

Objednávacie číslo:

vin
No

Momentový kľúč 10–100 Nm

Momentový kľúč 140–980 Nm
–
–
–

Akciová cena

Akciová cena

Objednávacie číslo:

FOR 6821
Objednávacie číslo:

FOR 64761240

Akciová cena
216,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 6474405W

Ceny bez DPH

Akciová cena
50,99 €

www.elit.sk

Akciová cena
8,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 9T0302

Ceny bez DPH

Akciová cena

10,99 €

www.elit.sk

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

Dĺžka 680 mm.
Overiteľný na SLM.

vybavenie servisov

–
–

Momentový kľúč 1“ 300–1500 Nm

vin
No

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

–
–
–

–	Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
– Kľúč s číselníkom, na ktorom je zobrazený
nastavený uťahovací moment.
– Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
– Presnosť stupnice podľa noriem DIN 3120 A, ISO 1174- A.
– Ergonomická rukoväť.
– Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
– Pre hlavice 1/2“.

Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
Presnosť rozsahu stupnice podľa noriem
DIN3120 A, ISO 1174-1A.
Ergonomická rukoväť .
Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
Pre 1/2“ hlavice.

13

ka
vin
No

–
–
–

Momentový kľúč 1/2“ 80–400 Nm

ka
vin
No

Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom

Momentový kľúč 40–200 Nm

vybavenie servisov

Vybavenie servisov – pneuservis špeciál

Vybavenie servisov – pneuservis špeciál
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Vybavenie servisov – pneuservis špeciál

Objednávacie číslo:

GS FE 10.126

Objem 9 l
Objednávacie číslo:

GS FE 10.127

–
–
–
–
–

Rozsah merania: 0–25,4 mm (1“).
Rozlíšenie: 0,01 mm.
Tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch.
Pracovná teplota: 0–40 °C.
Batérie: SR44/LR44, 1,5 V vymeniteľné.

Akciová cena
349 €

Objednávacie číslo:

GS FE 10.108

Pneuhustič OMG83
–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

GS FE 10.245

GS FE 10.246

Akciová cena

Akciová cena

–
–
–

–

HAZ 9041-1

–
–
–
–
–
–
–

24,99 €

Ceny bez DPH

7,99 €

Sada na opravu defektov
Sada na opravu prepichnutých pneumatík.
Obsahuje šidlo, ihlu, vrták knoty.

Akciová cena
3,99 €

–

Skrutkovač na ventilky obojstranný.

Objednávacie číslo:

Špeciálny gumený ochranný
plášť chráni manometer
pred ľahkými nárazmi.
Teplotný rozsah
-10 až +40 °C.
Rukovať s ovládacou
páčkou a vypúšťacím
tlačidlom.
Merací rozsah 0–12 bar
(kalibrovaný výrobcom).
Ohybná hadica dĺžky 685 mm.
Priemer manometra 63 mm.
Vzduchová prípojka 1/4“.
Tlakomer je už overený
s platnosťou pre SK!!

Akciová cena

FOR 9B1803

Akciová cena

Obojstranný skrutkovač na ventilky

Merač tlaku v pneumatikách Hazet s overením

Špeciálna gumová ochrana
chráni manometer pre menšími
nárazmi.
Rukovať s ovládacou páčkou
a vypúšťacím tlačidlom.
Merací rozsah 0–12 bar.
Ohybná hadica
dĺžky 400 mm.
Priemer manometra
80 mm.
Vzduchová
prípojka 1/4“.
Neoveriteľný na SLM,
meranie je informatívne.

Objednávacie číslo:

10,99 €

47,99 €

Merač tlaku v pneumatikách HAZET

Objednávacie číslo:

–
–

GS FE 10.36

24,99 €

Akciová cena

Štetec na montážnu pastu

Kalibrované meradlo
s certifikátom 86/217/EEC.
Manometer priemer: 80 mm.
Merací rozsah: 0–10 bar.
Dofukovacia hadica 0,8 m.
Made in Italy.

Objednávacie číslo:

–
–

Praktický merač hĺbky dezénu pneumatík so zvukovou
a svetelnou indikáciou.
Na merači je možné nastaviť hodnotu pri ktorej sa aktivuje
zvukový a svetelný signál nie je nutné odčítať každú
hodnotu na stupnici, podľa signálu je hneď jasné či je
pneumatika v poriadku.

299 €

–	Kalibrované meradlo
s certifikátom 86/217/EEC.
– Manometer priemer: 63 mm.
– Merací rozsah: 0–10 bar.
– Dofukovacia hadica 0,3 m.
– Made in Italy.

–

–

Akciová cena

Pneuhustič OMG73

–

–

FOR 904T4
Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

HAZ 9041-2

GS FE 11.49

Akciová cena
0,89 €

Sada škrabiek
–	Plastové škrabky na odstránenie starého závažia.
– V sade 4 ks.

Objednávacie číslo:

FOR 904M6

Akciová cena
139,99 €

www.elit.sk

Akciová cena
5,49 €

Akciová cena

12,99 €

1/2“ Sada závrtných matíc
na špeciálne skrutky
–	Špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies.
–	Pohon 1/2“.
–	Veľkosti:
17, 18.5, 20,
21.5, 23, 24.5,
26 mm.
Objednávacie číslo:

FOR 907U5

Akciová
cena
15,49 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–	Patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA.
– Pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov.
Pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom.
– Spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu
a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia.

Objem 6 l

Merač hĺbky dezénu s LED
a zvukovou indikáciou

Digitálny merač hĺbky dezénu

ka
vin
No

Tlakové delo Bead Bazooka

15
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Montážna páka potiahnutá plastom

–
–

Montážna páka na pneumatiky.
Dĺžka 500 mm.

–	Špeciálne prevedenie ideálne nielen
pre prácu s ALU ráfikmi.

VDO TPMS PRO
Komplexný diagnosticky prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi.
Pomocou tohoto pristroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily
a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku.
Pristroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku.

FOR 750500

Objednávacie číslo:

7,49 €

HAZ 650K-20

Uťahovací kríž na kolesá
–
–

Akciová cena
44,99 €

Jednotka úpravy vzduchu

Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2“.
Dĺžka 400 mm.

–
–
–
–

Jednotka obsahuje redukčný tlakový ventil,
primazávač a manometer.
Objem náplne regulátora tlaku 50 ml.
Objem primazávača 170 ml.
Prípojka 1/2“.

Funkcie:
–	4,3“ farebný displej.
–	Prehľadne menu v českom jazyku.
–	Zobrazuje objednávacie kódy OEM snímačov a ich servisných kitov,
uťahovacie momenty snímačov.
–	Vyčítanie OEM aj univerzálnych snímačov.
–	Programovanie univerzálnych TPMS snímačov
(Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO).
–	Prenos údajov cez USB.
–	Čítanie a mazanie chybových hlášok TPMS.

Akciová cena

VDO TPMS PRO PRINT

Páka na povolenie kolesových skrutiek

Objednávacie číslo:

FOR 681400

Akciová cena
14,99 €

–
–
–

Špeciálna račňová páka s násobičom
momentu na povolenie kolesových skrutiek.
Násobič momentu zvyšuje povoľovací moment 3,5x.
Pre 1/2“ nástavce.
Dĺžka 515 mm.

Objednávacie číslo:

SI A2C59506643

Akciová cena

Akciová cena

Objednávacie číslo:

44,99 €

FOR 681D515

1 199 €

Akciová cena
24,99 €

TEXA TPS

Nástroj na montáž REDI senzorov VDO
Objednávacie číslo:

–
–
–

GS FE 16.68

Rýchloupínacia matica 40 mm
–
–

Pre priemer hriadeľa 40 mm.
Stúpanie závitu 4 mm.

Objednávacie číslo:

GS FE 16.74

Akciová cena
44,99 €

verzia s tlačiarňou

–	VDO TPMS PRO s pridanou infračervenou tlačiarňou.
–	Púzdro tlačiarne je možné umiestniť na stenu.

Rýchloupínacia matica 36 mm
–	Pre priemer hriadeľa 36 mm.
– Stúpanie závitu 3 mm.

899 €

SI A2C59506457

HAZ 9070-2

–

Akciová cena

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

Objednávacie číslo:

Akciová cena

109,99 €

vybavenie servisov
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–
–

Presné umiestnenie snímača.
Veľmi jednoduchá manipulácia.
Veľmi rýchla montáž, len niekoľko
sekúnd na snímač.

–

Objednávacie číslo:

–

HAZ 668-1

Akciová cena

Objednávacie číslo:

39,99 €
Ceny bez DPH

Texa TPS je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota,
stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
Obsahuje technické informácie a pracovne postupy pre prácu na
uvedených systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať
s programom IDC4 Car (verzia 56 a vyššia), teda je prepojiteľné s Texa
diagnostikami.
Pre detajlnejšie informácie a predvedenie funkcií diagnostiky kontaktujte
svojho poradcu predaja.

TX D10840

www.elit.sk

Akciová cena
339€

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – pneuservis špeciál
Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi
–	Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavene systémom trvalej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
–	Montáž a demontáž kľúčových komponentov TPMS vyžaduje špeciálne náradie.
–	Nepostrádateľný je predovšetkým presný momentový kľuč a momentový
skrutkovač s malým rozsahom uťahovacích momentov.
–	Jednoduchá, odborná montáž snímačov a ventilov na každý disk.
–	Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových jednotiek
do ventilov pneumatík.

Umývačka kolies WULKAN 360HP
Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel,
dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.
Hlavné výhody:
– Počítačová kontrola.
– Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
– Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
– Pomocný motor s ramenom, ktoré drží užšie kolesá vo zvislej polohe.
– Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
– Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná
PVC ochrana, pena).
– Antivibračné gumené stojky.
– Nové atraktívne prevedenie.
– Je možné dodať aj s napájaním na 3 × 230 V.

Sada v plastovom kufri obsahuje:
–	1 ks momentový kľuč 1/4“ HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
–	2 ks predĺžených šesthranných hlavíc 1/4“.
–	HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
Objednávacie číslo:
–	3 ks nastrčných hlavíc TORX 1/4“
HAZ 669/10
HAZ 8502-T10/T15/T20.
–	1 ks momentový kľuč 1/4“ HAZ 5107-2CT
s rozsahom 1–9 Nm.

Akciová cena
211,99 €

Sada naradia na senzory TPMS Force
–	Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS.
–

vybavenie servisov

Umývačka kolies

Sada v plast. kufri obsahuje:
– 1× momentový kľuč 1/4“ s rozsahom 3–15 Nm.
– 1× momentový skrutkovač 1– 5 Nm.
– 1× predĺženie 50 mm.
Objednávacie číslo:
– 2× nástavec .“ 11 a 12 mm.
FOR 911T1
– 3× bit Torx .“ T10, T15, T20.
– Špeciálny prípravok.
– 2× momentový skrutkovač
0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednávacie číslo:

WULKAN 360HP

Akciová cena

–
–
–

Polica na pneumatiky.
Kapacita 4 kolesa.
Rozmery:
712 × 724 × 76mm.

Objednávacie číslo:

TG TAZ8253

Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody
a pneumatickým zdvihákom pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru
do 1200 mm.

Stojan na pneumatiky
–
–
–

Hlavné výhody:
– Počítačová kontrola.
– Software v 5 jazykoch ,vrátane češtiny.
– Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
– Pneumaticky otočný zdvihák kolies.
– Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
– Dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
– Antivibračné gumené stojky.
– Nové atraktívne prevedenie.
– Je možné dodať aj s napájaním na 3 × 230 V.
– Ochrana proti prehriatiu.
– Exkluzívny produkt na trhu.

Stojan na 4 pneumatiky.
Výška stojanu 1 015 mm.
Základňa 465 × 465 mm.

Objednávacie číslo:

TG TRF8401

Akciová
cena
39,99 €

5 299 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP

94,99 €

Polica na pneumatiky

Akciová cena
vybavenie servisov
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Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.
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Akciová cena
9,99 €

Objednávacie číslo:

WULKAN 500HP

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena
8 799 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–	Špičkový piestový kompresor SKS 17/250 prémiovej rady ORLIK compressors ORIGINAL
je vhodný pre priemyselne použitie a trvalú prevádzku.
– Kompresory tejto rady nájdu svoje uplatnenie najmä v dielňach pri používaní
striekacích a ofukovacích pištoli a pri použití rôzneho pneumatického náradia.
– Tieto kompresory slúžia ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové rozvody,
technológie baliacej techniky, pneuservisy, autoservisy, umývacie linky a pneumatické
spotrebiče (striekacie pištole, sponkovačky, klincovačky, vŕtačky,
brúsky, pneumatické kladiva, uťahovačky a pod.).
– Kompresor ma na výstupe z tlakovej nádoby nainštalovaný guľový ventil.

–
–
–
–

Montážnu pastu možno využiť
na montáž pneumatík automobilov,
nákladných vozidiel a motocyklov.
Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením,
ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky,
XT montážna pasta je nezávadná.
Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu
a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

Parametre:
– Hmotnosť 123 kg.
– Výtlak kompresora 283 l/min (vzhľadom na sacie podmienky) 17 dm3/hod.
– Rozsah automatického cyklu 6,5–10 bar.
– Napájanie 400 V/50 Hz.
– Objem tlakovej nádoby 250 l.

Objednávacie číslo:

GS ORL 17/250SKS

Akciová cena

–

–
–
–
–
–
–

–
–

Objednávacie číslo:

XT TMPB5

Akciová cena 9,39 €

Akciová cena 9,99 €

Objednávacie číslo:

XT BGS400

Akciová cena
2,79 €

Opravná sada pneu
–

Pre osobné bezdušové pneu.

Obsah sady:
– 5 ks opravný knôt 100/5-6.
– 1 ks vulkanizačný roztok SLIME (12 ml).
– 1 ks prevliekacej vidlice.
– 1 ks čistiaca ihla.

GS ORL 28/250 SKS

–

XT TMPW5

Použitie:
–	Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom
plastových alebo kovových dielov automobilov
alebo k obnoveniu zájdených povrchov.
–	Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.
Výhody:
– Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
– Rýchloschnúci, veľmi dobrá priľnavosť.

Špičkový piestový kompresor SKS 28/250 prémiovej rady
ORLIK compressors ORIGINAL je vhodný pre priemyselné použitie a trvalú prevádzku.
Kompresory tejto rady nájdu svoje uplatnenie najmä v dielňach pri používaní
striekacích a ofukovacích pištolí a pri použití rôzneho pneumatického náradia.
Tieto kompresory slúžia ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové rozvody,
technológie baliacej techniky, pneuservisy, autoservisy, umývacie linky a pneumatické
spotrebiče (striekacie pištole, sponkovačky, klincovačky, vŕtačky,
brúsky, pneumatické kladivá, uťahovačky a pod.).
Kompresor má na výstupe z tlakovej nádoby nainštalovaný guľový ventil.
Hmotnosť 152 kg.
Výtlak kompresora 467 l/min (vzhľadom na sacie podmienky).
Rozsah automatického cyklu 6,5–9 bar.
Napájanie 400 V.
Objem tlakovej nádoby 250 l.

Objednávacie číslo:

–

Pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti
bielych zvyškov na hranách pneumatík.
Montážnu pastu možno využiť na montáž
pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením,
ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky,
XT montážna pasta je nezávadná.
Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu
a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

1 199 €

Kompresor Orlik 28/250 l
–

–

Objednávacie číslo:

XT Autolak čierny lesklý 400 ml
–

Montážna pasta čierna, 5 kg

Akciová cena

Použitie:
–	Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom
plastových alebo kovových dielov automobilov
alebo k obnoveniu zájdených povrchov.
–	Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.
Výhody:
– Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
– Rýchloschnúci, veľmi dobrá priľnavosť.

Objednávacie číslo:

XT BMS400

Akciová cena
2,69 €

Vosková krieda žltá hrubá
–	Priemer 13 mm.
– Dĺžka 115 mm.
– Balenie 12 ks.

Objednávacie číslo:

GS FE 8.27

1 499 €

Akciová cena
2,79 €
Ceny bez DPH

XT Autolak čierny matný 400 ml

www.elit.sk

Objednávacie číslo:

GS FE 10.16

Ceny bez DPH

Akciová cena
3,09 €

www.elit.sk
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Montážna pasta biela, 5 kg

Kompresor Orlik 250 l
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Objednávacie číslo:

XT TC500

Akciová cena
2,69 €

Oprava pneumatík 500 ml
–
–

Sprej na báze gumy k núdzovej
oprave defektu na bezdušových
pneumatikách.
Nie je nutné zhodiť koleso z auta.

Objednávacie číslo:

MOT000712

Akciová cena
5,19 €

Odstraňovač asfaltu 600 ml
–
–

Odstraňuje zvyšky asfaltu, oleja,
mazív a vosku z vozidla a kolies.
Silno rozpúšťacie schopnosti.

Objednávacie číslo:

Použitie:
–	Na disky kolies z ľahkých kovov,
zliatín.
Výhody:
– Rozpúšťa brzdný prach.
– Vynikajúci čistiaci účinok.
– Dodá kolesám vysoký lesk.
– Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.

XT WRC500

1,09 €

Objednávacie číslo:
MOT433481 – strieborný polomat 400 ml
MOT433498 – modrý polomat 400 ml
MOT433504 – červený polomat 400 ml
MOT433511 – žltý fluo polomat 400 ml
MOT396526 – čierny polomat 400 ml
MOT396533 – biely polomatný 400 ml
MOT396540 – carbon polomat 400 ml
MOT396557 – zelený polomat 400 ml
MOT396564 – oranžový polomat 400 ml
MOT396571 – bezfarebný polomat 400 ml

3,99 €

–
–
–

Použitie:
–	Čistiaci prostriedok na odstránenie zvyškov
lepidiel po odstránení starých grafík,
maskovacích pások, izolepov, textilných
pások, samolepiek a pod.
–	Perfektný na odstránenie zvyškov lepu
po odlepení starej diaľničnej známky.
Výhody:
– Nepoškodzuje lak ani kov.

11,99 €

Materiál: MDPE.
Farba biela.
Potlač ELIT.
Akciová
Akciová
cena za cena
za kus
balenie

Objednávacie
číslo

Rozmer

Hrúbka

Balenie

Počet ks

UNI 0990811EL

XL 70/30 x 100 cm

16 μ

200

32,39 €

0,16 €

UNI 0990820EL

XXL 70/40 x 110 cm

25 μ

perforované
na rolke
perforované
na rolke

100

33,09 €

0,33 €

Rozmer

Hrúbka

Balenie

Počet ks

UNI 0990811

XL 70/30 x 100 cm

16 μ

200

22,29 €

0,11 €

UNI 0990810

XL 70/30 x 100 cm

25 μ

100

17,99 €

0,18 €

UNI 0990840

XL 70/30 x 100 cm

25 μ

4

0,89 €

0,22 €

UNI 0990820

XXL 70/40 x 110 cm

25 μ

perforované
na rolke
perforované
na rolke
sada 4 ks
perforované
na rolke

100

24,99 €

0,25 €

Vaky na kolesá
–
–
–

Materiál: MDPE.
Farba biela.
Bez potlače
Objednávacie
číslo

Akciová cena 8,99 €
XT Odstraňovač zvyškov lepidiel 300 ml

UNI 0990242

Akciová cena

Vaky na kolesá ELIT

Sprayplast 400 ml
TIP: Použite transparentnú alebo farebnú
fóliu na ochranu diskov proti soli
a odletujúcim kamienkom v zimnom období!

Objednávacie číslo:

11,39 €

UNI 0990242EL

Akciová cena

–	82 × 135 cm.
– Hrúbka 13 μ.
– Materiál: MDPE.
– Farba biela.
– Bez potlače.
– Perforované na rolke.

Akciová cena

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Ochranný poťah biely rolka 100 ks

–	82 × 135 cm.
– Hrúbka 13 μ.
– Materiál: MDPE.
– Farba biela.
– Bez potlače.
– Perforované na rolke.

Akciová
Akciová
cena za cena
za kus
balenie

Ochranný poťah zo syntetickej kože
–
–
–
–

65 × 135 cm.
Farba čierna.
Prateľný v práčke.
Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.

Ochranné koberčeky
–
–
–
–

500 ks.
38 × 50 cm.
Papier laminovaný plastovou fóliou.
Vodeodolné.

Objednávacie číslo:

UNI 0990320

TIP: Použite sprej k dočisteniu
ráfika kolies po mechanickom
odstránení lepených závaží.

MOT000765

Akciová cena

Ochranný poťah ELIT rolka 100 ks

Objednávacie číslo:

XT AR300

Ceny bez DPH

Akciová cena
2,39 €

Akciová cena
10,39 €

Objednávacie číslo:

UNI 0991540

www.elit.sk

Ceny bez DPH

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

Použitie:
– Na regeneráciu a ochranu všetkých
typov pneumatík.
– Preniká do povrchu pneumatiky,
chráni pred starnutím a praskaním.
Výhody:
– Vytvára bohatú aktívnu penu.
– Rýchlo schne.
– Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.
Upozornenie:
Neaplikujte na behúň/dezén pneumatík!

XT Čistič diskov kolies 500 ml
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XT Oživovač pneu 500 ml
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Akciová cena
24,69 €

www.elit.sk

Vybavenie servisov – pneuservis špeciál
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Závažia XT

Množstevné zľavy na závažia si vyžiadajte u svojho predajného poradcu.

Naklepávacie závažia pre oceľové disky – Zinok

Naklepávacie závažia pre hliníkové disky – Zinok

Objednávacie
Hmotnosť
číslo
XT BWS5G
5g
XT BWS10G
10 g
XT BWS15G
15 g
XT BWS20G
20 g
XT BWS25G
25 g
XT BWS30G
30 g
XT BWS35G
35 g
XT BWS40G
40 g
XT BWS45G
45 g
XT BWS50G
50 g
XT BWS55G
55 g
XT BWS60G
60 g

Objednávacie
Hmotnosť
číslo
XT BWA5G
5g
XT BWA10G
10 g
XT BWA15G
15 g
XT BWA20G
20 g
XT BWA25G
25 g
XT BWA30G
30 g
XT BWA35G
35 g
XT BWA40G
40 g
XT BWA45G
45 g
XT BWA50G
50 g
XT BWA55G
55 g
XT BWA60G
60 g

Akciová
cena 1 ks
0,03 €
0,05 €
0,07 €
0,09 €
0,12 €
0,14 €
0,16 €
0,18 €č
0,20 €
0,22 €
0,25 €
0,27 €

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Akciová cena
balenia
2,69 €
4,79 €
6,89 €
9,29 €
11,59 €
13,89 €
7,99 €
8,99 €
9,99 €
10,99 €
12,69 €
13,39 €

Akciová
cena 1 ks
0,03 €
0,05 €
0,07 €
0,10 €
0,12 €
0,14 €
0,16 €
0,19 €
0,21 €
0,23 €
0,26 €
0,28 €

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Akciová cena
balenia
2,59 €
4,79 €
7,29 €
9,69 €
11,99 €
14,29 €
8,09 €
9,39 €
10,39 €
11,59 €
12,89 €
13,89 €

Nalepovacie závažia
Objednávacie
číslo
XT BWA1
XT BWA2
XT BWA3
XT BWA4
XT BWA5
XT BWR-5KG
XT BWR-6KG

Hmotnosť
12 × 5 g povrch Zn
4 × 5g + 10 g povrch Zn
12 × 5 g povrch Plast
4 × 5 g + 10 g povrch Plast
12 × 5 g povrch černý Plast
Role 1 000 × 5 g povrch Zn
Role 1 200 × 5 g povrch Zn

Akciová
cena 1 ks
0,10 €
0,10 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
0,01 €
0,01 €

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
1000
1000

Akciová cena
balenia
10,09 €
10,09 €
11,99 €
11,99 €
12,29 €
12,59 €
13,59 €

Knoty
Truck závažia – Olovo
Objednávacie
Hmotnosť
číslo
XT BWT50G
50 g
XT BWT75G
75 g
XT BWT100G
100 g
XT BWT150G
150 g
XT BWT200G
200 g
XT BWT250G
250 g
XT BWT300G
300 g
XT BWT350G
350 g
XT BWT400G
400 g

Akciová
cena 1 ks
0,22 €
0,34 €
0,45 €
0,67 €
0,90 €
1,11 €
1,34 €
1,58 €
1,81 €

Počet ks
v balení
20
20
20
20
20
10
10
10
10

ELIT ZABEZPEČUJE

Akciová cena
balenia
4,49 €
6,89 €
8,99 €
13,49 €
17,99 €
11,09 €
13,39 €
15,79 €
18,09 €

Objednávacie
Rozmee
číslo
XT TS100
6 × 100 mm
XT TS200
6 × 200 mm

Akciová
cena 1 ks
0,03 €
0,06 €

Počet ks v Akciová cena
balení
balenia
60
1,69 €
30
1,69 €

Ventilky
Objednávacie číslo

Rozmer

Průměr: 11,5 mm;
Délka: 42,5 mm
Průměr: 11,5 mm;
XT TR414
Délka: 48,5 mm
Kovový, Průměr: 11,5 mm;
XT TR525
Délka: 41,5 mm
XT TR413

Akciová Počet ks
Akciová
cena 1 ks v balení cena balenia
0,10 €

100

9,99 €

0,10 €

100

9,99 €

0,60 €

100

59,99 €

Zaškolenie
Záručný aj pozáručný servis
Podporu predaja
Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

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.

Ceny bez DPH

www.elit.sk

