
Sezónna ponuka dielenského vybavenia

NOVEMBER
–

DECEMBER
2017

Akciová ponuka platí od 14. 11. do 31. 12. 2017

PREDVIANOČNÁ 

PONUKA NOVINIEK

VYBAVENIE

SERVISOV



AKCIOVÁ PONUKA 
Pri zakúpení diagnostiky AUTEL TS 508  

dostanete 4 ks Autel programovateľných ventilov  
MX Sensor 433 Mhz Clamp-In Silver  za cenu 1 €!!!
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Akciová cena
1 999 €

Objednávacie číslo:
TX 072A1

AUTEL MaxiSys 906BT

 Diagnostiká zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním.  
 Prístroj umožňuje rýchlo diagnostikovať všetky systémy vozidiel. Umožňuje načítať chybové kódy zo všetkých riadiacich  
jednotiek, zobraziť aktuálne parametre, testovať akčné členy a robiť rôzne nastavenia a kódovania riadiacich systémov. 
 K najčastejšie používaním funkciám sa obsluha rýchlo dostane cez špeciálne menu.  
K širokému množstvu diagnostických funkcií patria:  nulovanie servisných intervalov, výmena brzdových obložení, regenerácia DPF,  
programovanie kľúčov a vstrekovačov jemožné vykonať jediným kliknutím na príslušný piktogram. 
 Komunikačným jazykom zariadenia je angličtina. Rýchle a jednoduché ovládanie. Automatická identifikácia na základe VIN vozidla.
Bezkonkurenčné pokrytie vozidiel Európa, Ázia, USA, OEM funkcie. Automatické sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu.

Technické parametre:
8“ Multi-dotykový, kapacitný LED displej 1024×768 Samsung Exynos T5260, 6 jadrový processor ARM Cortex A15 2 GB RAM 32 GB SSD disk.
 Pripojenie: Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, Class1, HDMI 1.4a, SD karta.
 Fotoaparát 8.0 Megapixel, AF.
 Snímače: akcelerometer a snímač osvetlenia.
 Napájanie: batéria 10.000 mAh, 3,7 LiPol, nabíjačka 12 V.
Hmotnosť: 1,05 kg.

Obsah balenia:
–  AC/DC Adapter (12 V).
–  Plastový kufor.
–  MaxiVCI V100 Bluetooth 

komunikačné rozhranie.
–  Adaptér Mercedes Benz-14 pin.
–  Adaptér GM/Daewoo-12.
–  Adaptér BMW-20.
–  Adaptér Mercedes Benz-38.
–  Adaptér Kia-20.
–  Adaptér Mitsubishi/Hyundai-12+16.
–  Adaptér Nissan-14.
–  Adaptér Honda-3.
–  Adaptér VW/AUDI-2+2.
–  CD.
–  Napájací adaptér so zapaľovača.
–  Mini USB Cable.

Akciová cena
499 €

Objednávacie číslo:
GS AUT TS508

Diagnostika TPMS Autel TS 508

Autel TS 508 je zariadenie určené pre  prácu s TPMS systémom. 
Umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich  jednotiek vozidiel.
Zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 90% vozidiel. 
Funkciou klonovanie  je možné vytvoriť kópiu originálneho ventilu a pripárovať tento „klon“ k RJ vozidla.
Zariadenie dokáže jednoducho graficky  znázorniť pozíciu snímačov na vozidle ako aj aktuálne  
parametre a stav TPMS snímačov. 
Autel MX-Sensor je univerzálny programovateľný TPMS ventil, použiteľný na cca 90 % vozidiel.

Pneumatický sťahovák pružín Herkules 2.3p

Výkonný, spoľahlivý a maximálne bezpečný sťahovák pružín dosahujúci stláčaciu silu až 24 kN (2 400 kg).

Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti tlmenia vibrácií automobilov sa stretávame s výkonnejšími tlmiacimi  
systémami s využitím tuhších pružín. 
Preto je potrebné zdokonaľovať aj prístroje a prípravky umožňujúce ich M/D alebo výmenu. 
Spoločnosť  SEMAD TOOLS  si uvedomila, ako veľmi si trh žiada o stále efektívnejšie nástroje s vysokým  
potenciálom pre prácu  s tlmičmi nárazov poslednej generácie, ako napr. pri vozidlách SUV , pick-up, dodávkach,  
obrnených automobiloch atď ... (AUDI, FIAT, Chrysler, Iveco, BMW, Porsche ). 
 Prevedenie sťahováku Hercules  s dvoma valcami bolo navrhnuté tak, aby uspokojilo takúto potrebu.
Zariadenie je vybavené bezpečnostnými prvkami, aby bola práca maximálne bezúrazová a zároveň jednoduchá. 
 Sťahovák je poháňaný výlučne stlačeným vzduchom, ktorého prietok je regulovaný nožným pedálom,  
aby operátor využíval pri práci obe ruky.

 Technické parametre:
Pracovný tlak:  5–10 bar.
 Kompresná sila:  6 Bar 1 470 kg – 10 Bar 2 400 kg (24 000 N).
 Hmotnosť: 70 kg.
 Šírka: 500 mm.
 Hĺbka: 400 mm.
Výška: 1 200 mm.

Objednávacie číslo:
GS SVK 203 B

Akciová cena
1 499 €



Objednávacie číslo:
GS RP 100

Akciová cena
299,99 € 

Pneumaticky ovládaný zdvihák, vhodný pre rýchle pneuservisné úkony. 
Zdvihák je vybavený kolieskami pre jednoduchú manipuláciu,
ovládanie tlakového vzduchu je umiestnené na rukoväti.

Technické parametre: 
Max. nosnosť 1,8 t.
Max. výška zdvihu 450 mm.
Min. výška zdvihu 150 mm.
Pracovný tlak 8 bar.
Hmotnosť 21 kg.

Objednávacie číslo:
KA 9.502-339.0

– Vodou chladený motor.
– Full Control – pištoľ s 8 m vysokotlakovou hadicou a držiakom.
– Vario Power pracovný nástavec.
– Rotačná tryska.
– Integrovaný vodný filter.
– Hliníkové teleskopické madlo.
– Quick Connect na staré zariadenia.
– Čistič plôch T350.
– Rotačná mycia kefa.
– Čistiaci prostriedok na kameň a fasády 1 l.
– Autošampón 1 l, napeňovacia tryska.

K 5 Full Control Car&Home akciová sada

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 vozíka 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.

Objednávacie číslo: 
FOR 10318B-531

Akciová cena
1 549 €

Vozík obsahuje tieto moduly:

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 
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Vzduchový vankúš RP s nosnosťou 1,8 t

Akciová cena
329,99 €



Objednávacie číslo:
GS RP POD 500

Akciová cena
149,99 €

Podpera na prevodovku so spoľahlivou konštrukciou.  
Plne chromovaná piestnica.   
Hydraulický pohon.  
Zdvíhanie nožným pedálom, spustenie otočným ventilom s automatickým resetom tlaku.    
Podvozok so 4 otočnými  kolieskami.    
Jednoduchá a rýchla montáž.

Technické parametre :
Šírka stojanu 850 mm. 
Výška vrátane koruny max. 1 880 mm. 
Zdvih piesta max. 1 820 mm. 
Nakladacia výška min. 1 080 mm.
Nosnosť 500 kg.
Hmotnosť  podpery 31 kg.

Podpera prevodovky RP 500 kg

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 

Objednávacie číslo:
TG TR15005

– Pojazdný zdvihák, nosnosť 1,5 t.
– Výška zdvihu 855 mm.
– Minimálna výška 135 mm.
– Dĺžka 1 120 mm.

Pojazdný zdvihák

Akciová cena
169,99 €

– Praktická ľahká umývacia vaňa so štetcom na čistenie  
 menších dielov.
– Vybavené čerpadlom pre cirkuláciu čistého média  
 cez integrovaný filter.
– Rozmery 250 × 660 × 460mm.
– Výkon čerpadla: 1 000l/h.
– Napájanie: 230 V.

Mobilná umývacia vaňa

Objednávacie číslo: 
SEA SM222

Akciová cena
94,99 €

Multifunkčná pneumatická brúska určená na odstránenie tesniacej hmoty, 
korózie, fólií, atď. Brúska je dodávaná v platovom kufri, ktorý obsahuje 
niekoľko druhov kief, brúsnych kotúčov s rôznou tvrdosťou a adaptéry.

– Prevádzkový tlak 6,2 bar.
– Otáčky 3 500 ot/min.
– Spotreba vzduchu 113 l/min.

Sada obsahuje:
Prípravok na odstránenie korózie.
Drôtenú kefu 11 a 23 mm jemný priamy. 
Drôtenú kefu 11 a 23 mm hrubý priamy.
Drôtenú kefu 11 a 23 mm jemný zahnutý.
Drôtenú kefu 11 a 23 mm hrubý zahnutý.
Adaptér na drôtené kefy 11mm.
Vyrovnávacie podložky.

Brúska na lak, hrdzu a iné nečistoty

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 6903K

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 
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Akciová cena
239,99 €



Univerzálna sada na rozvody

Sada nástrojov na nastavenie/aretáciu dvoch vačkových hriadeľov  
bola navrhnutá pre použitie na viacventilových motoroch (twin cam)  
a slúži na zablokovanie vačiek , ktoré sú pod tlakom stlačených ventilových  
pružín. Zamedzí otáčaniu rozvodov pri demontáži.
Použitie pre aretáciu rozvodov u vozidiel: Ford, Honda, Land Rover, Rover,  
VW, Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Opel a ďalšie.

Objednávacie číslo: 
FOR 919G1

Akciová cena
39,99 €

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 

Sada na nastavenie rozvodov FIAT

– Benzínové motory s 2 vačkovými hriadeľmi  1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 16 V
 FIAT Brava/Bravo, Barchetta, Cargo, Coupe, Marea, Palio/Weekend, Punto, Multipla,   
 Stilo, Idea, Doblo, Marea/Weekend.
– Dieselové motory: JTD 1,9D/TD – 1,9 JTD – 2,4TD/JTD Brava/Bravo, Cargo, 
 Marea/Weekend, Palio/Weekend, Punto, Multipla, Stilo, Doblo, Ulysee, Ducato, Scudo.

Objednávacie číslo: 
HAZ 3688/20

Akciová cena
599,99 €

PREDVIANOČNÝ 

VÝPREDAJ 

Objednávacie číslo: 
ATE 740295

Akciová cena
319,99 €

  Prístroj na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny.
  Jednoduchá obsluha, robustná konštrukcia.
  Objem nádoby 5 l (nie je súčasťou balenia).
  Dĺžka plniacej  hadice 3,5 m.
Pulzné čerpadlo – precízne prepláchnutie a plnenie  systému.
Prístroj obsahuje viečko č. 20 vhodné pre 50 % vozidiel,
ako napr. VW, BMW, Opel, MB a ďalšie.
Možnosť dokúpiť iné sady adaptérov  
(napr.  ATE 740271, ATE 740296).

Odvzdušňovací prístroj bŕzd FB 5e
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Odvzdušňovací prístroj FB 30S

Objednávacie číslo: 
ATE 740313

Akciová cena
799,99 €

 Efektívne odvzdušnenie brzdových  
systémov +vysatie starej brzdovej  
kvapaliny z vyrovnávacej nádržky.
Vhodné pre všetky brzdové a spojkové  
systémy na trhu.
S integrovaným odsávacím čerpadlom.
Použiteľný pre rôzne nádoby s brzdovou  
kvapalinou od 5–30 l.
Dĺžka plniacej hadice 3,5 m.
Prístroj obsahuje veko č. 20 vhodné pre  
50% vozidiel, ako sú napr. VW, BMW, Opel,  
MB a ďalšie.
Je možné dokúpiť ďalšiu sadu viečok  
napr. ATE 740271, alebo ATE 740296.



Objednávacie číslo: 
TG T43001C

Podpery 3 t – pár

– Podpery s nosnosťou 3 t, min. výška 288 mm,  
 max. výška 425 mm.

Akciová cena
14,99 €

Nájazd

–  Nosnosť 1t na jeden nájazd.
–  1 ks v balení.
–  Maximálna šírka pneumatiky 185 mm.

Objednávacie číslo: 
TG TD2001G

Akciová cena
10,99 €
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Objednávacie číslo:
TG T26801

Držiak motora

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

Akciová cena
59,99 €

Objednávacie číslo:
GS RHA-503 ATC

Reflaktomer

–  Prístroj pre testovanie koncentrácie nemrznúcej kvapaliny.
–  Telo prístroja je z ľahkých hliníkových zliatin.
–  Odolná konštrukcia odoláva vplyvom chemikálií.
–  Disponuje kompenzáciou zraku a umožňuje optické  

zaostrenie na stupnici.
–  Veľmi ľahký a rýchly test prevádzkových kvapalín  

použitých v automobilovom priemysle.
–  Možnosť rýchlej kalibrácie prístroja.

Akciová cena
39,99 €

Tester palivového okruhu

Akciová cena
13,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 904G4

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

Sada kľúčov na olejové filtre

– Sada povoľovacích miskových viečok na olejové filtre.

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

Sada na opravu závitov olejovej vane

–  Jednoduché riešenie na opravu poškodených závitov   
skrutiek olejovej vane bez drahej výmeny olejovej vane.

– Poškodený závit sa jednoducho opraví závitníkom a zväčší  
 na ďalšiu veľkosť.
– Kompletné dodanie v plastovom kufri s penovou vložkou.
– Súčasťou sú náhradné skrutky pre vypúšťanie oleja a medené  
 O krúžky.
– Sada obsahuje: 4 × závitník (M13, M15, M17, M20 × 1,5),  
 5× skrutka M13 × 1,5; 5 × skrutka M15 × 1,5;  
 5 × skrutka M17 × 1,5; 5 × skrutka M 20 × 1,5.

Akciová cena
44,99 €

Objednávacie číslo: FOR 964G1
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Bosch nabijačky batérií BAT 645 / BAT 690

Objednávacie číslo: 
BAT 645    0 687 000 164 
BAT 690    0 687 000 169

Akciová cena
BAT 645        699 €
BAT 690        1 099 €

– 45 A alebo 90 A-univerzálne dielenské nabíjačky pre všetky typy olovených akumulátorov  
 (štandardné, bezúdržbové, gelové, AGM, EFB) a novéLi-Ion -Lithium-železo-fosfátové (LFP) s BMS (Battery Management System).
– Určené iba pre nízkonapäťové akumulátory. 
– 12 V / 24 V pre osobné aj nákladné vozidla s automatickým rozpoznaním. 

3 základné prevádzkové režimy 
– Automatický režim.
       Univerzálny pre všetky typy akumulátorov (UNI).
       Špecifické charakteristiky pre akumulátory WET, AGM, GEL, EFB a LFP.
       Šetrné nabíjanie pre hlboko vybité akumulátory (automatické).
– Podporný režim udržuje elektrické napájanie spotrebičov vo vozidle (napr. autorádio, RJ, atď.) počas výmeny akumulátora.
– Dobíjací režim podporuje výkon akumulátora udržovaním a stabilizáciou palubného napätia 
 (napr. pri naštavovaní alebo programovaní RJ vozidla, keď je motor vypnutý).

Výhody: 
– Optimálne nabíjané akumulátory 
 (nabíjacie charakteristiky  
 prispôsobené pre všetky  typy 
 akumulátorov).
– Pomoc pri aktualizácii SW RJ 
 (dobíjací režim určený  
 pre podporu programovania RJ).
– Stále aktuálny SW (aktualizácie 
 SW jednoducho cez USB rozhraníe).
– Prenosný  BAT645 3,7kg / BAT 690 6,6 kg. 
– Plochý (120 mm) a úzky (230 mm) 
 pre použitie pod vozidlom 
 (napr. showroom).

Objednávacie číslo: 
0 986 AT0 550

Akciová cena
209,99 €

Tester akumulátorov Bosch BAT 110

Rezačka na výfuky/rúry

– Prípravok na rezanie oceľových rúr pre priemery  
 do 20 do 75 mm.
– Jednoduché a rýchle rezanie.

Objednávacie číslo: 
FOR 65603

Akciová cena
13,99 €

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
9,99 €

Sada bitov 40 ks

– Sada nástrčkových bitov v praktickom odolnom kufríku.

Obsahuje bity typu:
– Imbus vel 10. – rozmery: 4, 5, 6, 7, 8, 10,  
 12  dĺžky 30 a 75 mm.
– Torx vel. 10 –  rozmery T20,  T25,  T30,  T40,  T45,  
 T50 dĺžky 30 a 75 mm.
– XZN (12 hr) vel 10.  –  rozmery M5,  M6,  M8,  
 M10,  M12 dĺžky 30 a 75 mm.

Ďalej sada obsahuje redukciu na račňu:
– 3/8“ na bity veľkosti 10.
– ½“ na bity veľkosti 10.

Akciová cena
15,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 4401

– Bezzáťažový tester akumulátorov.
– Rýchle, nekomplikované a spoľahlivé testovania batérií. 
– Bezpečné pri všetkých bežných skúšobných normách (EN/DIN/SAE/IEC/CCA). 
– Multifunkčné možnosti použitia Vysoký výkon za nízke náklady. 
– Jasné signály ihneď v obraze. 
– Multifunkčné možnosti použitia, vysoký výkon za nízke náklady.
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Prípravky na prácu v interiéri

– Sada piatich dlát a hákov pre montáže, alebo demontáže čalúnenia a vnútorných plastov.

Akciová cena
12,99 €

Objednávacie číslo:
FOR T905M2

Posuvné meradlo na brzdové kotúče

Akciová cena
6,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 9T0106

Rezačka na hadice

– Rezačka na hadice 6–58 mm.

Akciová cena
5,49 €

Objednávacie číslo:
FOR 6930240

Sada skrutkovačov

Akciová cena
13,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 810/6

– V sade 4× plochý skrutkovač 0.5 × 3.0, 0.8 × 4.0,  
 1.0 × 5.5, 1.2 × 6.5 mm a 2× krížový PH1 a PH2.

Sada skrutkovačov HEXAnamic

Akciová cena
19,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 802/5

Akciová cena
2 799 €

Objednávacie číslo:
1 692 104 328

Regloskop Bosch HTD 815 NG

Regloskop HTD 815 NG využíva pre vyhodnocovanie svetelného lúča kameru s CMOS 
snímačom vyznačujúcim sa veľkým dynamickým rozsahom. Vďaka  tomu je schopný 
presne spracovať ako  intenzitu, tak aj tvar dopadajúceho lúča. Snímaný obraz očistený 
od zbytočného svitu je potom zobrazený na dotykovom LCD monitore vrátane  
parametrov potrebných pre jeho kontrolu a nastavenie.

Výhody:
– Prispôsobenie novým svetelným zdrojom ( Xenon, Laser, LED, LED-Matrix).
– Ochrana ľudského zraku pred vysokým svetelným tokom.
– Vysoká intenzita svetla znemožňuje oku oddeliť zbytočné svetlo  
 od skutočnej činnej plochy. 
– Presnosť a opakovateľnosť merania.
– Možnosť dokumentácie výsledkov. 

Základná charakteristika:
– Automatické vyhodnotenie všetkých parametrov svetelného lúča.
– Jasné a presné pokyny pre nastavenie svetlometu.
– Archivácia a dokumentácia výsledkov cez zabudovanú tlačiareň.
– Presné nastavenie regloskopu oproti vozidlu pomocou laserových projektorov.
– Robustná kovová konštrukcia (nerezová oceľ/hliník).
– Stabilný podvozok. 
– Kvalitná odolná optika s priemerom šošovky 230 mm.

– Ergonomicky a komfortne tvarovaná rukoväť.
– Pevnosť uchytenia, odolnosť voči otrasom ,  
 protišmykové prevedenie.
– Ploché  0.8 × 4 x 100 mm, 1.0 × 5.5 × 125 mm,  
 1.2 × 6.5 × 150 mm.
– Krížové PH 1 (80 mm), PH 2 (100 mm).

– Rozsah merania 0–60 mm.
– Vrátane hrotu na meranie hĺbky. 
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XT Rozmrazovač skiel 500 ml

–   Účinný a rýchly prípravok na odstránenie 
námrazy zo skiel a svetlometov vozidiel.

– Použitie
 – Všetky zamrznuté plochy skiel  
    a svetlometov automobilov.
– Výhody
 – Nepoškodzuje lak, plasty a gumu.
 – Možné použiť aj na svetlomety.
 – Vhodný aj ako rozmrazovač zámkov.

Objednávacie číslo: 
XT WDI500

Akciová cena
1,29 €

Rozmrazovač zámkov 50 ml

Objednávacie číslo: 
XT LDI50

Akciová cena
0,59 €

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

– Zabraňuje zahmlievaniu skiel  
 s dlhodobou účinnosťou.
– Určený na vnútornú stranu skiel   
 automobilu a pre použitie  
 v domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa).
– Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje  
 zahmlievaniu, zlepšuje viditeľnosť,  
 má čistiace účinky, nezanecháva  
 stopy.

Ochrana proti zahmlievaniu skiel 500 ml Utierka proti zahmlievaniu skiel

Objednávacie číslo: 
XT AFC

Objednávacie číslo: 
XT AFS500

Akciová cena
1,99 € Akciová cena

0,89 €

–  Pena na utierke sa rýchlo 
rozpustí a zanechá film, ktorý 
sklá na dlhšiu dobu ochránia 
pred opätovným zahmlením.

–  Upozornenie: Utierku neprať!
–  Materiál: PAPh (polyamid) 

16%, Bavlna 84 %.
–  Hmotnosť: 180 g/m3.
–  Farba: modrá.

Rozmrazovač zámkov – kľúčenka 12 ml

Objednávacie číslo: 
MOTDROZ003

Akciová cena
0,49 €

–  Spoľahlivo odstraňuje ľad a bráni jeho ďalšej tvorbe.
–  Chráni zámky dverí aj pred koróziou.
–  Možné pripnúť na kľúče.

Super Benzin Aditiv Super Diesel Aditiv zimný

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

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

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

Akciová cena
1,89 €/125 ml

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

Akciová cena
5,99 €/500 ml

Objednávacie číslo: 
VIF SDAZ 0,125 (125 ml)

Akciová cena
1,99 €/125 ml

Objednávacie číslo: 
VIF SDAZ 0,5 (500 ml)

Akciová cena
6,09 €/500 ml

Objednávacie číslo: 
PET 70450

Akciová cena
3,29 €

Sprej na štart motora 500 ml

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

–   Chráni motor aj štartovaciu batériu.

Rozmrazovač N2 – sprej 300 ml

Objednávacie číslo: 
MOT000791

Akciová cena
2,19 €

– Prípravok na odstránenie námrazy  
 zo skiel automobilov.
– Poháňaný dusíkom, čo zaručuje  
 funkčnosť, aj keď je podchladený  
 na -20 °C (napr. v automobile  
 cez noc).

Objednávacie číslo: 
PET 72550

Akciová cena
4,39 €

Sprej na čistenie DPF 400 ml

– Rozpúšťa a odstraňuje nečistoty  
 usadené vo filtri pevných častíc.
– Tiež na čistenie ventilu recirkulácie  
 výfukových plynov.
– Rýchle a efektívne čistenie  
 bez demontáže.
– Zlepšuje hodnoty výfukových  
 plynov a zabraňuje stratám energie.

Objednávacie číslo: 
PROTEC 6171

Akciová cena
11,05 €

Čistič filtra pevných častíc 375 ml

– Výkonný čistič filtra pevných  
 častíc.
– Napomáha pri regenerácii  
 filtra.
– Znižuje zapaľovaciu  
 teplotu usadených častíc.
– Aplikuje sa do palivovej  
 nádrže.

Objednávacie číslo: 
MOT090515D

Akciová cena
3,39 €

Sprej na čistenie DPF 500 ml

– Čistič filtra pevných častíc.
– Efektívny čistič k odstráneniu  
 karbónových a usadených častíc  
 vo filtri bez nutnosti demontáže.
– Aplikácia pomocou priloženej  
 hadičky.
– Okamžitý efekt.



Čistič skiel pena sprej 500 ml

– Vysoko účinný prostriedok na čistenie  
 skiel, svetlometov, zrkadiel a iných  
 hladkých povrchov.
– Jednoducho čistí a nezanecháva šmuhy. 
 

Objednávacie číslo: 
XT WCF500

Akciová cena
1,59 €
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Posypová soľ 10 kg Rukavice zimné

Objednávacie číslo: 
UNI NACL10

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

Akciová cena
1,89 €

Akciová cena
2,09 €

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

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

Metlička na sneh/škrabka na ľad

Objednávacie číslo: 
VIK 520052

Akciová cena
3,99 €

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

Objednávacie číslo: 
VIK 521552

Akciová cena
3,69 €

Metlička na odstránenie snehu

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

Air Dry odvlhčovač interiéru

Objednávacie číslo: 
UNI AIRDRY

Akciová cena
5,29 €

– Odvhlčovač do interiéru vozidla.
– Zamedzuje zahmlievaniu skiel z vnútornej strany.
– Zabraňuje škodám spôsobenými vlhkosťou, ako sú hrdza, pleseň a škvrny.
– Protišmyková vrstva.
– Možné umiestniť pod sedadlo.
– Zachytí až 600 g vody.
– Pre opakované použitie stačí  
 nechať vyschnúť na radiátore  
 každé 2–4 mesiace.

Rozmrazovač skiel 500 ml

– Rýchlo rozpúšťa ľad a námrazu.
– Zaisťuje bezpečný výhľad z vozidla.
– Použiteľný aj na namrznutú vnútornú  
 plochu skiel.

Objednávacie číslo: 
HEN 2154935

Akciová cena
15,19 €

LOCTITE Hybridné lepidlo 4080

– Vynikajúca odolnosť voči  
 rázovému namáhaniu.
– Rýchle dosiahnutie pevnosti  
 do 24 hod.
– Lepí väčšinu materiálov.
– Doba dosiahnutia pevnosti 
 do 10 min.
– Výborné vlastnosti aj v širších 
 špárach.
– Balenie: 50 g.

Objednávacie číslo: 
HEN 2210487

Akciová cena
8,69 €

LOCTITE Hybridné lepidlo 4060

– Rýchle vytvrdnutie do 5 minút.
– Rýchle vytvrdnutie  
 pri nízkych teplotách.
– Schopnosť vyplňovať špáry  
 až do 5 mm.
– Lepí väčšinu materiálov.
– Možnosť opracovať po vytvrdnutí.
– Balenie: 25 g.

Objednávacie číslo: 
HEN 2113520

Akciová cena
17,99 €

LOCTITE Hybridné lepidlo 4090

– Kombinácia špičkových vlastností  
 v 1 produkte.
– Lepí väčšinu materiálov.
– Rýchle vytvrdnutie aj pri  
 nízkych teplotách.
– Odolnosť voči rázom aj vibráciám.
– Balenie: 50 g.

Objednávacie číslo: 
HEN 2237457

Akciová cena
12,99 €

LOCTITE Hybridné lepidlo 4070

– Univerzálne lepidlo na rýchle  
 opravy.
– Dosiahnutie pevnosti za menej  
 než 60 sekúnd.
– Schopnosť vyplňovať špáry ať do 5 mm.
– Lepí väčšinu materiálov.
– Plné vytvrdnutie do 24 hod.
– Nestekajúca gélová konzistenica.
– Balenie: 11 g.

Objednávacie číslo: 
CMB 60920503

Akciová cena
1,29 €



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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Objednávacie číslo: 
Modrá farba – MAR 837 D KULICH M
Čierna farba – MAR 838 D KULICH C

Limitovaná edícia   

ELIT DAKAR 
Česká výroba 

Testované  

na Dakare 2016

Čiapka 
DAKAR

Akciová cena 
9,99 €


