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Sezónna ponuka dielenského vybavenia

VYBAVENIE
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Rada noviniek 
od značky 
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Nožnicový zdvihák JUMBO

– HYPER FLOW TECHNOLÓGIA NUSSBAUM
– Nožnicový zdvihák s nosnosťou 3,2 t.
– Montáž na podlahu , pri zakúpení koncového spínača ND5 032JLB09902 je možné zabudovať do podlahy.
– NT TECHNOLÓGIA – dvojitý hydraulický okruh ((master-slave), systém zabezpečenia, kde nie sú potrebné mechanické západky.
– Patentovaná HYPER-FLOW technológia zaručuje konštantné a optimálne zdvíhanie:
 – automatická synchronizácia zdviháku behom prevádzky
 – nie je potrebné manuálne synchronizovať zdvihák
 – synchronizácia sa vykoná po každom zdvihnutí do maximálnej hornej polohy
 – automatické odvzdušnenie behom prevádzky
– Veľmi rýchly zdvih.
– Bezpečné zdvíhanie vozidla na špeciálnych polymérových podperách Nussbaum.
– Integrované nájazdové rampy, ktoré je možné uzamknúť a zväčšiť tak dĺžku rampy.
– V nájazdovej rampe sú zabudované kolieska.

Uvedená cena nezahŕňa montáž zariadenia.

Objednanie nie je možné cez eCat – objednávajte cez svojho poradcu predaja. 

Objednávacie číslo: 
GS NUS JUM3200NTAG

Akciová 
cena:
4 899 €

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.50

Akciová  
cena:
2 799 €

– Tento zdvihák je určený pre väčšie SUV, dodávky a široké vozidlá. 
– Robustný, symetrický zdvihák s dlhodobo osvedčenou  
 konštrukciou, minimálnymi nárokmi na opravu a jednoduchým,  
 intuitívnym ovládaním.

Výhody :
– bezpečnostný ventil kontroluje tlak v systéme a pri prudkom  
 poklese tlaku oleja (prasknutie hadice) zaisťuje spúšťanie vozidla 
– elektromechanický spínač chráni vozidlo proti preliačeniu strechy  
 o vrchný prepojovací nosník

Parametre:
– Nosnosť  5 000 kg
– Výška zdvihu 1 850 mm
– Výška zdviháku 4 810 mm
– Prejazdová šírka 3 350 mm
– Vysúvateľné ramená 950–1 800 mm
– Napájanie 400 V/50 Hz

Uvedená cena nezahŕňa montáž zariadenia.
Objednanie nie je možné cez eCat – objednávajte  
cez svojho poradcu predaja. 

Elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák XT LIFT 2.50

Diagnostika SuperVAG
Profesionální diagnostický nástroj osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozů.
Comfort VW - diagnostika je určena převážně pro vozy značek VW, 
Škoda, Audi, Seat.
Comfort PSA - možnost rozšíření na vozy značek Peugeot a Citroën.

Akční nabídka na diagnostiku 
SuperVAG
Ke každé objednávce SuperVAG Comfort VW získáte rozšíření Comfort PSA a notebook Acer Aspi-
re Switch 10E Black ZDARMA. Komplet v ceně 32.000* Kč / 1280 EUR nyní v nabídce za 24.900* 
Kč / 990 EUR.
 
*Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Sleva na dokoupení rozšiřujících licencí
Chcete svou diagnostiku SuperVAG rozšířit o Toolbox nebo Flash? Nyní Vám nabízíme slevu 30 % 
na veškeré rozšiřující nástroje SuperVAG.

Toolbox - speciální nástroje pro roz-
šíření diagnostiky pro práci s pamětí 
EEPROM, s tachometry, přístrojovými panely, 
pro učení klíčů a dálkových ovladačů.

Flash - spolehlivý nástroj pro práci s pamětí 
FLASH EEPROM s možností vyčtení a zápisu 
datových souborů.

Kontaktujte nás:
telefon: +420 774 702 623
email: sales@supervag.com
web: www.supervag.com

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 32
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Diagnostika SuperVAG
Profesionálny diagnostický nástroj osobných automobilov  
a ľahkých úžitkových vozidiel.
Comfort VW – diagnostika je určená hlavne pre vozidlá značiek VW,  
Škoda, Audi, Seat.
Comfort PSA – možnosť rozšírenia na vozidlá značiek Peugeot a Citroën.

Akciová ponuka na diagnostiku 
SuperVAG 
Ku každej objednávke SuperVAG Comfort VW získate rozšírenie Comfort PSA a notebook Acer Aspire 
Switch 10E Black ZADARMO. 
Diagnostická sada  v cene 1 280 € teraz v ponuke za  990 €. 
Objednávku realizujte cez svojho poradcu predaja alebo na pobočke Elit.

Zľava na dokúpenie rozširujúcich licencií
Chcete svoju diagnostiku SuperVAG rozšíriť  
o Toolbox alebo Flash programový modul? 
Teraz Vám ponúkame zľavu 30 % na všetky  
rozširujúce nástroje SuperVAG.

Toolbox – špeciálny nástroj pre rozšírenie  
diagnostiky pre prácu s pamäťou EEPROM,   
prístrojovými  panelmi, pre učenie kľúčov  
a diaľkových ovládačov. 

Flash – spoľahlivý nástroj pre prácu s pamäťou  
FLASH EEPROM s možnosťou načítania a zápisu  
dátových súborov.
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Akciová cena:
489€

Objednávacie číslo: 
KL-0178-30 K

Prípravky na montáž tesnenia kľukovej hriadele 

– Sada špeciálnych prípravkov ,ktoré sú potrebné pre rýchlu a profesionálnu montáž  
 tesniacich krúžkov kľukovej hriadele s integrovaným centrovacím dielom .

– Aplikácie: VW Audi, Seat, Škoda , Mitsubishi benzínové  
 a dielelové motory, napr: 1.0, 1.4, 1.4 16V,
 1.4 FSI, 1.6 16V, 1,6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V,
 2.0 SDI, 2.0 DI-D na Audi (A2, A3);
 VW (Polo, Golf IV/V/Plus, Passat);
 Seat (Arosa, Ibiza, Leon);
 Škoda (Fabia, Octavia) a Mitsubishi
 (Grandis, Outlander).

– Tlakový rozprašovač vhodný k čisteniu  
 a odmasteniu motorov, podláh, diskov atď. 
– K nanášaniu čistiacich prostriedkov, olejov, 
 alebo iných kvapalín určených k čisteniu alebo odmastneniu. 
– Objem nádoby 1 l.

Akciová  
cena:
13,99 €

Objednávacie číslo: 
SEA TP01

Odkladací vozík

– Odkladací dielenský vozík vyrobený z kompozitu.
– Nosnosť jednej police 40 kg.
– Prístup do políc zo všetkých štyroch strán.
– Štyri robustné kolesá, dve so zámkom.
– Môže byť použitý ako umývací vozík.

Objednávacie číslo: 
SEA CX309

Akciová cena:
114,99 €

Rozprašovač 1 l

Nástenný panel s priehradkami

– Veľkosť malej priehradky (12×) 100 × 160 × 75mm
– Veľkosť veľkej priehradky (12×) 100 × 210 × 75mm
– Priehradky vyrobené z mechanicky odolného  polyméru.
– Odolné voči chemickým látkam, olejom.
– Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
– Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel  
 veľkosti 630 × 10 × 380 mm.

Akciová cena:
25,99 €

Objednávacie číslo: 
SEA TPS131

Nástenný panel s priehradkami 

Nástenný panel s priehradkami

– Veľkosť malej priehradky ( 9×) 100 × 95 × 50 mm.
– Veľkosť veľkej priehradky (6×) 100 × 160 × 70 mm.
– Priehradky vyrobené z mechanicky odolného polyméru.
– Odolné voči chemickým látkam, olejom.
– Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
– Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel  
 veľkosti 325 × 15 × 378 mm.

– Veľkosť priehradky (24×) 100 × 110 × 75 mm.
– Priehradky vyrobené z mechanicky odolného polyméru.
– Odolné voči chemickým látkam, olejom.
– Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
– Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel  
 veľkosti 630 × 10 × 380 mm. 

Akciová cena:
14,99 €

Akciová cena:
20,99 €

Objednávacie číslo: 
SEA TPS1569WM

Objednávacie číslo: 
SEA TPS130

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Prepravný vozík 150 kg

– Prepravný vozík s maximálnou nosnosťou 150 kg.
– Pogumovaná prepravná plocha aj rukoväť. 
– Možnosť sklopenia  rukoväte pre ľahšie skladovanie. 
– Široká možnosť využitia  v dielni, autoservise,  
 v domácnosti aj v kancelárii.
– Priemer kolies 100 m, rozmery prepravnej plochy  
 725 × 465 mm, výška plochy od zeme 140 mm,  
 celková výška 815 mm.

Akciová cena:
34,99 € 

Objednávacie číslo: 
SEA CST991

Kufor na drobný materiál

Box na náradie

– Tvrdý odolný kufor s 12 priehradkami  
 a pevným hliníkovým držiakom.
– Vybavený dvoma zámkami. 
– Priehľadné veko kufra pre rýchle vyhľadanie potrebného dielu.
– Vnútorné plastové priehradky sú vymeniteľné.
– Ideálne pre skladovanie drobných vecí a spotrebného materiálu.
– Rozmery kufra 490 × 425 × 110 mm.
– 8× malá priehradka 110 × 80 × 95 mm.
– 4 veľká priehradka 155 × 110 × 95 mm.

– Tradičný box na náradie so štyrmi vysúvacími priehradkami a jedným centrálnym boxom.
– Držiaky sú prispôsobené pre použitie zámku (nie je súčasťou).
– Celkové rozmery 530 × 210 × 220 mm.

Akciová cena:
25,99 €

Akciová cena:
25,99 €Objednávacie číslo: 

SEA APAS12R

Objednávacie číslo: 
SEA AP521

–   Hrazda na udržanie presnej  pozície motora, napr. pri výmene silentblokov, alebo iných častí motora.
– Používa sa aj ako podpora motora pri výmene prevodovky.
– Nosník pogumovaných operných nohách.
– Presné polohovanie pomocou stredového háku na skrutkovici.
– Súčasťou dodávky je aj reťaz. 
– Nosnosť 500 kg.
– Šírka od 1 120 do 1 910 mm.
– Dĺžka skrutkovice 230 mm.
– Váha 13 kg.

Lámací nôž +10 čepelí Mikropájkovačka v sade 

Hrazda na motory

Akciová cena:
69,99 €  

Hrazda na motory

– Hrazda na udržanie presnej  pozície motora, napr. pri výmene silentblokov, alebo iných častí motora.
– Používa sa aj ako podpora motora pri výmene prevodovky.
– Nosník pogumovaných operných nohách.
– Presné polohovanie pomocou stredového háku na skrutkovici.
– Súčasťou dodávky je aj reťaz. 
– Nosnosť 300 kg.
– Šírka od 585 do 1 580 mm.
– Dĺžka skrutkovice 230 mm.
– Váha 12 kg.

– Sada mikropájkovačky  s výkonom 100 W v sade  
 s príslušenstvom.
– Mikropájkovačka  je vybavená funkciou „boost trigger“, 
 ktorý umožňuje zvýšiť teplotu z 120 na 250 °C.
– Ergonomické madlo.
– LED indikácia, kábel dĺžky 1,5 m.
– Sada obsahuje mikropájkovačku s káblom, pájku,  
 odsávačku pájky, a držiak mikropájkovačky.

Objednávacie číslo: 
SEA ES500

Objednávacie číslo: 
SEA AK8610R

Akciová cena:
3,99 €

Akciová cena:
84,99 €

– Veľmi odolný lámací nôž. 
– Pogumované madlo.
– Zámok čepele v danej polohe.
– Náhradné čepele je možné schovať do tela noža.
– Dĺžka 165 mm.

Objednávacie číslo: 
SEA ES300

Objednávacie číslo: 
SEA SD250K

Akciová cena:
27,99 €

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Akciová cena:
159,99 €

Nádoba na olej s odsávaním

Objednávacie číslo:
TG TRG2090

– Pojazdná nádoba na olej má objem 90 l.
– Pripojuje sa rýchlospojkou  
 na stlačený vzduch (8 bar),  
 v zásobníku sa vytvorí  
 podtlak a potom už je možné  
 odsávať olej bez trvalého  
 pripojenia vzduchu.
– Odsávačka je vybavená priehľadnou  
 kontrolnou a odmernou nádobou.
– Použitie do teploty oleja 70 °C.
– Rozmery 545 × 510 × 970mm.
– Hmotnosť 35 kg.

Podpera pod prevodovky 500 kg

–  Nosnosť 500 kg, min. výška  
1 135 mm, max. výška 1 950 mm.

Objednávacie číslo: 
TG TEL05004

Akciová cena:
84,99 €

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:
179,99 €

Objednávacie číslo: FOR 10318B-531

Dielenský vozík  
Jumbo – 531 ks náradia

–  Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou  
plochou zásuviek.  

– Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek, ktoré sú vybavené  
 penovými modulmi s náradím.  
– Celkom je k dispozícii 8 modulov, ktoré spolu obsahujú  
 531 ks náradia.
– Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, 
 ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak nežiadúci  
 hluk. Penový modul tiež nepraská ako plastové vložky a vďaka  
 farebnému rozdeleniu je ukladanie náradia späť do modulov  
 rýchlejšie.
– Vozík je vybavený ôsmimi zásuvkami.
 Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú naplno výsuvné
– Kolieská vozíku sú uložené v guličkovom ložisku
– Konštrukcia s odolného oceľového plechu,  
 hrany a držiaky sú pogumované.
– V prípade potreby je možné kúpiť všetky  
 náhradné diely vozíka ako sú: prázdne zásuvky, kolesá,  
 plastové kryty, zámok vozíka.

Akciová cena:
369 €

Hydraulický lis 30 t

Objednávacie číslo:
TG TY30002

– Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 30 t.
– Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou  
 pre jednoduché ovládanie, možnosť pripojenia  
 na tlakový vzduch.
– Pracovný rozsah 0–995 mm.
– Priemer lisovacieho čapu 160 mm.
– Hmotnosť 152 kg.
– Rozmery 1 656 × 380 × 300 mm.

Hydraulický lis 50 t

– Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 50 t.
– Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou  
 pre jednoduché ovládanie.
– Pracovný rozsah 68–920 mm.
– Priemer lisovacieho čapu 200 mm.
– Hmotnosť 296 kg.
– Rozmery 1 180 × 860 × 2 000 mm.

Nedá sa objednať  
cez eCat – objednávku  
riešte s Vašim  
poradcom predaja.

Objednávacie číslo: 
TG TY50030

Akciová cena:
899€

Sada kľúčov na olejové filtre

– Sada povoľovacích miskových viečok pre olejové filtre.

– Sada obsahuje 30 ks špeciálnych miskových adaptérov  
 pre povolovanie olejových filtrov, jednu redukciu   
 a univerzálny trojramenný dvojčinný kľúč.

– Priemery: 66/6hr, 65/14hr, 65-67/14hr, 68/14hr, 73/14hr,
 74/15hr, 74-76/15hr, 75-77/15hr, 76/12hr, 76/14hr, 76/30hr,
 76/8hr, 78/15hr, 80/15hr, 80-82/15hr, 86/16hr, 86/18hr, 
 90/15hr, 92/10hr, 93/15hr, 93/36hr, 93/45hr, 95/15hr, 
 96/18hr, 100/15hr, 106/15hr, 108/15hr, 108/18hr.

Akciová cena:
54,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 61917
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Krimpovacia sada 

– Sada obsahuje krimpovacie kliešte  
 s výmennými čeľustiami, celkom sú v sade 
 štyri druhy čeľustí pre rôzne druhy konektorov.
– Ďalej sada obsahuje odizolovacie kliešte  
 na káble.

Akciová cena:
30,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 68013

Univerzálny lievik pre naliatie oleja 

– Lievik pre jednoduché naliatie oleja
– Uchytenie pomocou klieští, je možné použiť  
 pre nalievacie otvory od 28 do 74 mm.
– Spodná priehľadná časť pre jednoduchú kontrolu prietoku.
– Vzhľadom k špeciálnemu držiaku nie je potrebné lievik  
 držať pri nalievaní.

Objednávacie číslo: 
FOR 902G23

Akciová cena:
14,99 €

Tester palivového okruhu

Akciová cena:
14,49 €

Objednávacie číslo:
FOR 904G4

– Manometer pre test tlaku palivového systému/pumpy.
– Dva adaptéry 14 a 18 mm.
– Tlak 0-15 PSI.

Sada klieští KNIPEX 

Objednávacie číslo: 
KNI 00 20 09 V01

Akciová cena:
46,99 €

– Najpredávanejšie kliešte KNIPEX v akčnej sade
– Bočné štípacie, kombinované a nastaviteľné kliešte.

– Nahrádzajú sadu kľúčov, ideálne pre kontrovanie spojov.  
– Uchopenie metrických alebo palcových skrutiek so šesťhrannou 
 hlavou bez vôle, žiadne strhnuté hrany. 
– Pre veľkosti matíc 10 až 32 mm.
– (3/8“ až 1 1/4“); samosvorné v rozmedzí od 17 mm:
 nehrozí kĺzanie po povrchu materiálu.
– Bezpečné a pevné uchopenie i zaoblených, hrdzavých  
 alebo natretých povrchov skrutiek a matíc.

Kliešte na skrutky COBRA

Objednávacie číslo: 
KNI 87 41 250

Akciová cena:
21,99 € 

Prípravky na prácu v interiéry

– Sada piatich hákov a páčidiel na montáž alebo demontáž čalúnenia a vnútorných plastov.

Akciová cena:
13,49 €

Objednávacie číslo:
FOR T905M2

Lievik na olej so závitom

– Lievik so závitom M37.
– Aplikácia na Toyota, VW, BMW, MB, Porsche, Volvo,
 Chevrolet, Scion, Lexus, Geo.

Objednávacie číslo: 
FOR 61928

Akciová cena:
10,49 €

Lievik na olej so závitom

– Lievik so závitom M32.
– Aplikácia na na Ford, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Infiniti,
 Acura, Chevrolet, Eagle.

Objednávacie číslo: 
FOR 61929

Akciová cena:
9,49 €
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Objednávacie číslo: 
KA 2.645-115

Akciová cena:
24,99 €

Hadicová sada

Ideálna sada na základné použitie, sada obsahuje :
20 m 1/2“ štandardnej hadice, 3/4“ -prípojku na 
kohútik s 1/2“ redukciou, univerzálna hadicová 
spojka  a univerzálna hadicová spojka s aquastopom, 
postrekovaciu pištoľ kompatibilnú so všetkými bežnými 
systémami. 

Hadica PrimoFlex ½“ 20 m

– Zvlášť robustná a odolná proti lámaniu,  
 záhradná hadica PrimoFlex (1/2).
– 20 m dlhá.
– S výstužou odolnou proti tlaku.
– Zdravotne nezávadná.
– Vysoká odolnosť proti teplotám od -20 do 65 °C.

Akciová cena:
14,99 €Objednávacie číslo: KA 2.645-138

Automatický naviják na vodnú hadicu

– Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic s automatickým navíjaním a ľahkým vyťahovaním hadice.
– Výkyvný od 0°–180°, nastaviteľná brzda navíjania, montáž na stenu pre úsporu miesta.
– Spätný ťah hadice beží automaticky a rovnomerne.
– Súčasťou balenia navijáka KARCHER CR 7.220 Automatic je 1/2“ hadica v dĺžke 20 m a všetky spojovacie prvky.
– Naviják je pripravený na okamžité použitie

Akciová cena:
144,99 € 

Objednávacie číslo:
KA 2.645-218

Akciová cena:
54,99 €

Vozík s hadicou

Objednávacie číslo:
KA 2.645-166

– Kompletne zmontovaný hadicový vozík  
 HT 3.3420 Kit je určený na zavlažovanie stredne  
 veľkých a veľkých plôch a záhrad.
– Vďaka inovatívnej funkcii sklápania  
 je ľahko a priestorovo úsporne 
 skladovateľný. 
– Vybavenie: výškovo nastaviteľné  
 madlo, hadica PrimoFlex(1/2)  
 v dĺžke 25 m, postrekovač  
 Plus (2.645-177), 3 štandardné  
 hadicové spojky, 1 štandardná  
 hadicová spojka s Aqua Stopom,
 prípojka na kohútik  G3/4
 s redukciou G1/2.

Hadica PrimoFlex ½“ 50 m

– Záhradná hadica PrimoFlex (1/2“).
– 50 m dlhá.
– S výstužou odolnou proti tlaku.
– Zdravotne nezávadná.
– Vysoká odolnosť proti teplotám od -20 do 65 °C.

Akciová cena:
31,99 €

Objednávacie číslo:
KA 2.645-139

Sada s postrekovacou pištoľou

– Sada s postrekovacou pištoľou obsahuje okrem postrekovacej  
 pištole prípojku ku kohútiku  
 G3/4“ s redukciou G1/2“  
 a 2 univerzálne hadicové  
 spojky – jednu  
 s Aqua Stopom.

Akciová cena:
9,99 €

Objednávacie číslo:
KA 2.645-289

Akciová cena:
29,99 €

Záhradná sprcha

Objednávacie číslo:
KA 2.645-181

– Riešenie 2 v1 pre Vašu  
 záhradu. Osviežujúci  
 pôžitok zo sprchovania, 
 alebo plnohodnotná 
 polievacia tyč k efektívnemu  
 zavlažovaniu rastlín –  
 záhradná sprcha sa dá  
 rýchlo poskladať  a je veľmi  
 dobre  
 skladovatelná.
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Objednávacie číslo: 
FOR 906G3

Sada na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny

– Pre kontrolu a odvzdušnenie brzdových 
 systémov osobných a úžitkových vozidiel.

– Sada obsahuje :
 – Vákuovú pumpu s tlakomerom.
 – 2× Hadica 600 mm.
 – Zásobník 200 ml +2× veko.

Akciová cena:
36,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 627370

Sťahová k pružín

– Sada sťahovákov na demontáž  
 a montáž pružín.
– 2 ks v sade
– Dĺžka skrutkovice 370 mm.

Akciová cena:
19,99 €

Dvojité očkové kľúče, zahnuté

–   Obsahuje kľúče: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15,
 16×18, 17×19, 21×22 mm.

Objednávacie číslo: FOR 50811

Akciová cena:
44,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 903G12

Sada svoriek na hadice

– Sada plastových svoriek pre jednoduché  
 uchytenie hadíc chladiaceho, alebo iného  
 kvapalinového systému.
– Jednoduché uzavretie hadice stlačením.
– Tri veľkosti do 10 mm,15 mm a do 24 mm. 
– Zaoblené hrany zabraňujú poškodeniu výstuhe hadíc.

Akciová cena:
5,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 903G18

Sada svoriek na hadice

– Kliešťové svorky na hadice so skosenými  
 čeľusťami pre ťažko prístupné miesta.
– Jednoduchý systém aretácie jednou rukou.
– Použiteľné na všetky typy hadíc.

Akciová cena:
6,99 €

Akciová cena:
1 599 €

Akciová cena:
139,99 €

Hydraulický nožnicový zdvihák 

– Nosnosť 3 000 kg.
– Vyška zdvihu 105–1 000 mm. 
– Dĺžka plošín 1 420–2 028 mm,  
 šírka plošín 460 mm.
– Zdvihák je možné vybaviť mobilným  
 setom pre manipuláciu. 
– Ideálny zdvihák pre pneuservisy.
– Dvojitá ochrana proti pádu – mechanická  
 aj hydraulická.
– Vrátane koncových spínačov. 
– Samomazacie ložiská a púzdra.
– Zámok nájazdových rámp pre vozidlá s väčším rázvorom.
– Elektromotor s vlastným chladením.

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM S1OG

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM MKIT

Zdvihák je možné  
dovybaviť  
manipulačnou sadou 

PREMIUMPREMIUM

Akciová cena:
1 199 €

Hydraulický nožnicový zdvihák – pavúk

– Elektrohydraulický zdvihák s otočnymi ramenami a nosnosťou 3 000 kg.
– Výška zdvihu 135–1 200 mm.
– Rozsah ramien 1 420–2 100 mm.
– Jednoduchá manipulácia.
– Ideálny zdvihák pre rýchloservisy. 
– Mechanické bezpečnostné západky. 

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM SSOG

PREMIUMPREMIUM
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– Dezinfikuje klimatizácie, vzduchové 
 kanály, čalúnenie a koberce.

– Spoľahlivá a jednoduchá aplikácia.

– 150 ml.

Čistič Perfekt Klima Airco Cleaner Pro

– Pôsobí proti zápachu
 spôsobenému usadeninami
 prachu a špiny, baktériami  
 a plesňami.
– Dezinfekčný účinok.
– 100 ml.

– Pomáha k eliminácii zápachu vytváraného
 znečistením odparovača v klimatizácii.
– Kompletne a efektívne čistí klimatizačný
 systém, zanecháva príjemnú vôňu.
– 500 ml.

Objednávacie číslo:
XT CC150

Akciová cena:
1,49 €

AKCIA 12 ks 
za 1,29 €/ks!

AKCIA 12 ks 
za 2,59 €/ks!

AKCIA 12 ks 
za 1,59 €/ks! AKCIA 12 ks 

za 7,99 €/ks!

Objednávacie číslo:
PET 71450

Objednávacie číslo:
CMB 64501101

Objednávacie číslo:
CRC 702114

Akciová cena:
2,79 €

Akciová cena:
1,79 €

Akciová cena:
8,19 €

– Penový prostriedok na čistenie  
 a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch,  
 ale aj bežných ventilačných systémoch.

– Použitie:
 – Účinný penový čistič systému
    klimatizácie (A/C).
 – K dôkladnému čisteniu a dezinfekcii
    klimatizácie.

– 400 ml.

Čistič klimatizácie penový

Objednávacie číslo:
XT ACC400

Akciová cena:
2,39 €

AKCIA 12 ks 
za 2,19 €/ks!

Čistič a dezinfekcia klimatizácie

– Prípravok v spreji na čistenie
 a dezinfekciu systémov klimatizácie
 a odstráneniu zápachu v interiéri
 vozidla.
– Odstraňuje nepríjemný zápach
 (napr. zvierací, od fajčenia,
 zvarovania, plesní, hniloby apod.).
– 150 ml.

Čistič Klima Ocean

Objednávacie číslo:
PET 71350

Akciová cena:
4,99 €

AKCIA 12 ks 
za 4,79 €/ks!

– Špeciálna pena v spreji na čistenie
 a dezinfekciu systémov klimatizácií
 a kúrenia motorových vozidiel,
 príp. stavebných a poľnohospodárskych
 strojov.

– Dlhodobo dezinfikuje klimatizáciu.

– 500 ml.

Penový čistič klimatizácie

Vozík TRUCK

– Plne vybavený dielenský vozík s náradím pre TRUCK/BUS servisy. Celkom 251 ks náradia  
 v 7 penových moduloch. Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré  
 sa pri manipulácii nepohybuje , nespôsobuje tak žiadny hluk. Penový modul tiež nepraská,  
 vďaka farebnému rozlíšeniu je ukladanie náradia rýchlejšie.
– Vozík má osem zásuviek, v siedmych je náradie, posledná je  
 určená pre chémiu a ďalšie príslušenstvo.
– Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plno výsuvné.
– Konštrukcia z odolného oceľového plechu, hrany  
 a držiaky sú pogumované.

Objednávacie číslo: 
FOR 10218B–251E

Akciová cena:
1 099 € 

Vozík obsahuje tieto moduly:

Tester turba

Objednávacie číslo: 
FOR 909G7

Akciová cena:
51,99 €

– Pre rýchlu diagnostiku systému preplňovania
– Umožňuje rýchlo a odborne zistiť netesnosť chladiča  
 stlačeného vzduchu a neviditeľné  
 trhliny na hadici  
 prívodu vzduchu  
 do motora.
– V sade sú adaptéry  
 s priemermi:  
 85–90, 75–80,  
 65–70, 55–60 mm.

Vozík na mazivo s pumpou

Objednávacie číslo: 
MM 007935017135

Akciová cena:
349 €

– Mobilný vozík na mazací tuk vybavený 
 čerpadlom maziva.
– Odporúčané pre nádoby  
 s mazivom 180–200 kg.
– čerpadlo 50:1, dĺžka 940 mm.
– Otočná pištoľ s hadicou  
 v dĺžke 2 m.
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Autošampón 1 l

– Autošampón určený na vonkajšiu
 očistu vozidla.
– Svojim zložením zaručuje 
 jednoduché, dokonalé  
 a šetrné umytie vozidla.
– Pre všetky typy karosérií a lakov.
– Riedenie v pomere až 1:100.
– Vynikajúci čistiaci účinok.
– Dodá karosérii dlhodobý lesk.
– Dlhodobá konzervácia
 a ochrana laku.
– Šetrné zloženie s vyváženým pH.
– Nepoškodzuje plasty a gumu.

Objednávacie číslo: 
XT CS1000

Autošampón s voskom 1 l

– Autošampón s voskom 1 l
 na vonkajšiu očistu vozidla.
– Zaručuje jednoduché, dokonalé
 a šetrné umytie vozidla.

Objednávacie číslo: 
XT CSW1000

Akciová cena:
1,99 €

Odstraňovač hmyzu 500 ml

– Dôkladne a rýchlo odstráni
 prischnuté zvyšky hmyzu.
– Na čelné sklá automobilov
 a činné plochy svetlometov.
– Vynikajúce čistiace účinky.
– Nepoškodzuje umelé hmoty,
 laky, sklo a gumu.

Objednávacie číslo: 
XT IR500

Akciová cena:
1,19 €

Čistič skiel 500 ml

–  Vďaka rýchlo pôsobiacim činidlám
 jednoducho a rýchlo odstraňuje
 nečistoty, mastnotu zo skiel
 automobilov.
– Na vnútorné a vonkajšie sklá  
 vozidiel a zrkadlá.
– Zanecháva okná bez šmúh.

 

Objednávacie číslo: 
XT WC500

Akciová cena:
0,99 €

Umývacia špongia MAXI

– Vhodná na bežné umytie automobilu.
– Vďaka svojej veľkosti možno jednoducho a rýchlo  
 umývať väčšie plochy vozidla.
– Nepoškodzuje lak vozidla, vysoká savosť.
– Veľkosť: cca. 22 × 11,6 × 6 cm.

Objednávacie číslo: 
XT CSM

Akciová cena:
0,79 €

Tekuté stierače 500 ml

– Jednoduchá aplikácia, sprej  
 odpudzujúci vodu k ošetreniu  
 skiel, zrkadiel, svetlometov apod.
– Znižuje priľnavosť nečistôt.

Objednávacie číslo: 
MOT000734

Akciová cena:
4,09 €

Čistič palubnej dosky – 500 ml

– Fresh, Citron, Vanilla.
– Na čistenie a ošetrenie všetkých častí z plastu,
 kože, koženky a vinylu v interiéri vozidla.
– Palubnej a prístrojovej dosky, obloženia dverí,
 lakťovej opierky apod.
– Ošetrený povrch zanecháva lesklý
 a antistatický.
– Oživuje farby.
– Nezanecháva škvrny.
– Odpudzuje vodu.
– Bráni tvrdnutiu plastov.
– Minimalizuje popraskanie vinylu a kože
 spôsobeného UV žiarením.
– Zanecháva príjemnú vôňu.

Objednávacie číslo: 
XT CSF500, 
XT CSL500, 
XT CSV500

Akciová cena:
1,99 €

Akciová cena:
2,09 €

Oživovač plastov 500 ml

– Čistí a chráni ako plastové a gumové
 časti karosérie, tak pneumatiky.
– Na vnútorné a vonkajšie použitie  
 na gumové a plastové časti interiéru  
 a karosérie napr. na palubné  
 a prístrojové dosky, nelakované  
 nárazníky, ochranné lišty,
 kryty zrkadiel apod.
– Dodá plastovým povrchom
 dlhotrvajúci lesk.
– Konzervuje a bráni usadzovaniu nečistôt.
– Chráni ošetrované časti pred
 poveternostnými a chemickými vplyvmi.

Objednávacie číslo: 
XT PC500

Akciová cena:
2,39 €

Autoleštěnka s voskom 500 ml

– Na bežné aj metalické laky.
– Veľmi účinne čistí, leští, oživuje farby.
– Dodá karosérii dlhotrvajúci lesk.
– Dlhodobo konzervuje.
– Vytvára ochranný film odolný voči
 poveternostným vplyvom.
– Nepoškodzuje plasty a gumu.

Objednávacie číslo: 
XT PPW500

Oživovač pneu 500 ml

– Prípravok na regeneráciu a ochranu
 pneumatík.
– Preniká do povrchu pneumatiky,
 ktorý chráni pred starnutím a praskaním.
– Na všetky typy pneumatík.
– Vytvára bohatú aktívnu penu.
– Rýchlo schne.
– Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.

Objednávacie číslo: 
XT TC500

Akciová cena:
2,59 €

Čistič diskov kolies 500 ml

– Intenzívny čistiaci koncentrát
 na disky kolies z ľahkých kovov a ocele.
– Na disky kolies z ľahkých kovov,
 zliatín a ocele.
– Rozpúšťa brzdný prach.
– Vynikajúci čistiaci účinok.
– Dodá kolesám vysoký lesk.
– Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.

Objednávacie číslo: 
XT WRC500

Akciová cena:
1,19 €

Stierka na okná krátka

– Stierka na okna krátka.

Objednávacie číslo: 
XT WCS

Akciová cena:
2,89 €

Pri zakúpení 2 ks a viac šampónov XT – 
špongia ELIT 25 ZADARMO!!!

Pri zakúpení 2 ks a viac šampónov XT – 
špongia ELIT 25 ZADARMO!!!
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Limitovaná edícia ELIT DAKAR 

do horúceho počasia
Dakar kraťasy s trakmi
Objednávacie číslo: 
MAR 816 DAKAR KR.

Akciová cena:
24,39 €

Dakar kraťasy  
s trakmi detské
Objednávacie číslo:

MAR 820 DAKAR KR.

Akciová cena:
23,99 €

Kraťasy Dakar funkčné
Objednávacie číslo:

MAR 824 DAK KR 

Akciová cena:
36,99 €

Kraťasy Dakar funkčné detské
Objednávacie číslo:

MAR 902 DAK KR.D 

Akciová cena: 36,99 €

Kraťasy Klasik
Objednávacie číslo:

MAR 822 KRATASY 

Akciová 
cena:
13,59 €

Funkčné materiály:
kvalitné, ľahké, odvádzajú  
pot, špeciálne vlákna

Novinka

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
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