VYBAVENIE
SERVISOV

január
–
február
2018

Sezónna ponuka dielenského vybavenia

ZIMA VÁS
NEZASKOČÍ!

Akcia platí od 19. 1. do 28. 2. 2018
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V zime určite využijete:
Nabíjačky BATIUM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Navrhnutá pre 12 V batérie od 1,2 do 70 Ah, alebo na údržbu do 130 Ah.
Režim zimné/AGM: Špecifické nabíjanie pri chladnom počasí (menej ako 5 °C).
Optimálny režim pre batérie Start&Stop (AGM).
Optimalizované udržovacie nabíjanie – nabíjačka môže ostať v zime neustále zapojená.
Funkcia "Auto Resart", aby sa nabíjačka po opätovnom vypnutí mohla automaticky
reštartovať so správnym nastavením.
Obnovuje hlboko vybité batérie (SOS recovery).
Ochrana palubnej elektroniky: ochrana proti skratu, zmene polarity, prepätiu.
Anti-iskriaci systém.
Automatický pohotovostný režim v prípade skratu, alebo keď je batéria odpojená.
Integrovaná teplotná sonda, ktorá zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.
Odolnosť voči prachu a vode (IP65 – vodeodolná).
Možnosť prichytenia na stenu.

Objednávacie číslo:

GS GYS 029422

–
–
–
–

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

BATIUM 15 –12

BATIUM 15 –24

–
–

–
–

Pre baterie 6, 12 (35–225 Ah).
Nabíjací prúd 22 A.

Akciová cena:
49,99 €

Objednávacie číslo:
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GS GYS 15/12

Nabíjačka GYSFLASH 6.24

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Navrhnutá pre nabíjanie všetkých typov akumulátorov.
– 6/12 V 1,2 Ah až 125 Ah, alebo do 170 Ah pre údržbu.
– 24 V, 15 Ah až 100 Ah alebo 140 Ah pre údržbu.
Špeciálny MOTO režim pre bezpečné nabíjanie malých akumulátorov (do 15 Ah).
Optimalizované udržovacie nabíjanie – nabíjačka môže ostať v zime neustále zapojená.
Funkcia "Auto Restart", aby sa nabíjačka po opätovnom zapnutí mohla automaticky
reštartovať so správnym nastavením.
Obnovuje hlboko vybité batérie (SOS recovery).
Ochrana palubnej elektroniky: ochrana proti skratu, zmene polarity, prepätiu.
Anti-iskriaci systém.
Automatický pohotovostný režim v prípade skratu, alebo keď je batéria odpojená.
Integrovaná teplotná sonda, ktorá zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.
Odolnosť voči prachu a vode (IP65 – vodeodolná).
Možnosť prichytenia na stenu.

Objednávacie číslo:

S GYS 029460

Akciová cena:
89,99 €

Objednávacie číslo:

GS GYS 15/24

Akciová cena:
109,99 €

Startovací kabely

GYSFLASH 6.24 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie 6, 12, 24 V akumulátorov. Nabíjanie je automatické
7-krokové a je zaistené optimálne nabíjanie. Nabíjačka rady GYSFLASH vďaka tejto technológii nabíja
rýchlejšie ako tradičné nabíjačky.
–

Pre baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
Nabíjací prúd 22 A.
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GYSFLASH 4.12 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie 12 V akumulátorov automobilov a motocyklov,ale je možné
použiť aj na akumulátory vodných skútrov, motokár kosačiek na trávu. Nabíjanie je automatické 7-krokové a je zaistené
optimálne nabíjanie. Nabíjačka rady GYSFLASH vďaka tejto technológii nabíja rýchlejšie ako tradičné nabíjačky.

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

Objednávacie číslo:

GS MW 56336

Akciová cena:

14,99 €

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

Objednávacie číslo:

GS MW 56329

79,99 €

Ceny bez DPH

Akciová cena:

Štartovacie káble
–

www.elit.sk

Akciová cena:
9,99 €

Ceny bez DPH

január–február 2018

Nabíjačka GYSFLASH 4.12

www.elit.sk
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SNEH A MRÁZ VÁS NEZASKOČÍ
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Objednávacie číslo:

VIK 520052

Akciová cena:
3,69 €

január–február 2018

január–február 2018

Prenosný štartovací zdroj

Metlička na odstránenie snehu

Objednávacie číslo:

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

XT TOOLS SB014

Akciová cena:
139,99 €

Objednávacie číslo:

VIK 521552

Akciová cena:
3,99 €

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

Diagnostika Autel s TPMS
–	Zariadenie pre prácu na TPMS systémoch, rozšírená o diagnostiku vozidla.
– Podpora programovania MX senzorov (98 % pokrytie OEM ventilov).
– Podpora zápisu OEM snímačov do TPMS systémov vozidla.
– Čítanie/mazanie chybových kódov zo všetkých systémov vozidla.
– Zobrazenie aktuálnych parametrov .
– Identifikácia vozidla na základe VIN kódu.
– Servisné funkcie: kalibrácia snímača uhlu natočenia, reset servisných intervalov, regenerácia DPF.
– Zápis kódov vstrekovačov, registrácia batérie.
– 7“ tablet, Android operačný systém, kapacitná dotyková obrazovka.

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

21,99 €

VIK 561552

Škrabka
–

Univerzálna škrabka použiteľná
napr. pri odstránení diaľničnej známky.

Objednávacie číslo:

FOR 9U2101
Objednávacie číslo:

Akciová cena:

Náhradné žiletky

3,49 €

Objednávacie číslo: FOR 9U2101-B

Refraktomer

AUT MX808TS
–

Akciová cena:

–
–
–

899 €

–
–

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.
Objednávacie číslo:

GS RHA-503 ATC

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena:
39,99 €

Ceny bez DPH

P
TONA
CE

www.elit.sk
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–

–

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

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

XT WDI500

XT LDI50

Akciová cena:

Akciová cena:

XT Ochrana proti kunám 400 ml
–	Účinná ochrana proti kunám a hlodavcom. Zabraňuje škodám v motorovom
priestore, chráni káble, brzdové hadice
a elektrické zariadenia. Dlhodobo pôsobiaci sprej bez zápachu, vytvárajúci
nelepivý ochranný film.
– Použitie:
– Používajte 2× ročne alebo po každom
umytí motora a podvozku automobilu.
– Výhody:
– Chráni proti mechanickému
poškodeniu, napr. prehryznutiu
dôležitých častí automobilu ako je
elektroinštalácia a kabeláž.

0,59 €

1,29 €

–	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.

XT Utierka proti zahmlievaniu skiel
–

–
–
–
–

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.

XT AR300

Akciová cena:
2,29 €

TIP! Perfektný na odstránenie
starej diaľničnej známky.

Posypová soľ 10 kg

Rýchly štart 500 ml
–
–
–
–
–
–

Pri problémoch so štartovaním
spaľovacích motorov.
Rýchly účinok.
Na báze éteru.
Pred použitím pretrepte.
Vstrekujte niekoľko sekúnd prípravok
pre rýchle naštartovanie do prívodu
vzduchu vzduchového filtra.
Naštartujte motor.
Objednávacie číslo:

MOT090405D

Objednávacie číslo:

XT AFS500

UNI NACL10

Akciová cena:
1,89 €

Objednávacie číslo:

XT AFC

Akciová cena:
0,89 €

Akciová cena:
1,99 €

Air Dry odvlhčovač do interiéru
XT Rozmrazovač zámkov – kľúčenka 12 ml

Rozmrazovač N2 -– sprej 300 ml
–
–

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:

Objednávacie číslo:

MOTDROZ003

MOT000791

Akciová cena:

Akciová cena:

0,49 €

Objednávacie číslo:

2,19 €

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

Objednávacie číslo:

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

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

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

XT MSS400

XT Ochrana proti zahmlievaniu skiel 500 ml

XT Odstraňovač zvyškov lepidiel 300 ml

január–február 2018

–	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.

XT Rozmrazovač zámkov 50 ml

7

–
–
–
–
–

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.

3,19 €

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.

Objednávacie číslo:

PET 70450

Objednávacie číslo:

2,19 €
Ceny bez DPH

–
–

Akciová cena:

UNI AIRDRY

www.elit.sk

Akciová cena:
5,29 €

Akciová cena:
3,29 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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XT Rozmrazovač skiel 500 m
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PRIPRAVTE SA NA PREZÚVACIU SEZÓNU

Diagnostika Texa Navigator NANO S Light

január–február 2018

Hydraulický nožnicový zdvihák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nosnosť 3 000 kg.
Výška zdvihu 105–1 000 mm.
Dĺžka plošín 1 420–2 028 mm, šírka plošín 460 mm.
Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre manipuláciu (nie je súčasťou balenia).
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.
Výstupná kontrola zaťaženia (115 % zaťaženie dynamicky, 150 % staticky).

PREMIUM

P
O
T NA
CE

9

–
–
–
–
–
–

Navigator NANO S je ľahký, ergonomický, a kompaktný diagnostický nástroj.
Výkonný hardware predurčuje toto zariadenie na jednoduchú a rýchlu diagnostiku.
Zabudované LED svetlo pomáha pri hľadaní diagnostickej zásuvky.
Funkčná LED dióda na zadnej strane zobrazuje stav napájania a komunikáciu zariadenia.
SW obsahuje diagnostické rozhranie, pre osobné a ľahké nákladné vozidlá.
Zariadenie sa pripája k PC a k tabletom TEXA (nie je súčasťou dodania) pomocou Bluetooth, alebo USB rozhrania .

–

Ovládací program IDC5 Light obsahuje okrem diagnostických funkcií aj podporné informácie:
schémy zapojenia, uťahovacie momenty, údaje pre nastavenie geometrie
V príplatkovej verzii PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov, elektrické schémy a poistkové skrine.

–

január–február 2018
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Diagnostické funkcie zariadenia:
– Čítanie mazanie chybových kódov.
– Čítanie aktuálnych parametrov.
– Identifikácia riadiacich systémov.
– Testy akčných členov.
– Nastavenia a konfigurácie jednotiek.
Diagnostický program IDC5 podporuje komunikáciu s riadiacimi systémami :
– Elektronika motora.
– ABS.
– Airbag.
– Elektrické servoriadenie.
– Parkovacia brzda, a mnoho iných komfortných a bezpečnostných systémov.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

TX D08613

XT LIFT PREM S1OG

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Pomocou zariadenia Texa Naviagtor Nano S ľahko zvládnete kódovanie
vstrekovačov, regeneráciu DPF, výmenu brzdového obloženia ako
aj nulovanie servisných intervalov na vozidlách.

Akciová cena:
1 199 €

Texa TXT TRUCK
–
–

Akciová cena:

–

Pripojením prístroja k PC sa získa kompletný diagnostický prístroj pre nákladné vozidlá, návesy a autobusy.
Doplnením programu a dokúpením adaptérov sa dajú diagnostikovať aj osobné vozidlá, motorky
a poľnohospodárske stroje.
Fungovanie diagnostiky nie je viazané na ročné aktualizácie, ktoré sú nepovinné.

Podporované funkcie:
– Čítanie a mazanie pamäte chýb
– Zobrazenie aktuálnych parametrov a stavov
– Identifikácia riadiacej jednotky
– Test akčných členov
– Nastavenia (nulovanie olejových intervalov,
kódovanie vstrekovačov, kľúčov, regenerácia FAP/DPF, atd.).

1 599 €

Zdvihák je možné vybaviť mobilným
setom pre ľahkú manipuláciu

Objednávacie číslo:

TX D07223

Objednávacie číslo:

Akciová cena: 2 899 €

XT LIFT PREM MKIT

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

–
–
–

–
–
–
–
–
–
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Špičkovy 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, brusky, pneumaticke kladiva, uťahovačky a pod.).
Kompresor ma 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.

Zváračka SMARTMIG 182
Jednofázová zváračka SMARTMIG 182 je určená pre stredné zaťaženie,
odporúča sa pre stredne náročné práce, je vhodná do menších a stredných
autoservisov. Hodí sa na zváranie ocele, nerez ocele,alebo hliníka.
Veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.
–
–
–
–
–

Jednofázová zváračka (230 V).
Zvára v ochrannej atmosfére CO2 – dráty 0,6–1mm, je možné zvárať
aj bez plynu, v tom prípade je možné použiť drôt 0,9–1,2 a treba
dokúpiť príslušenstvo (GS GYS041240).
Zvárací prúd 35–180 A.
V balení je horák 150A s káblom o dĺžke 3 m a uzemňovací kábel.
Jednoduché nastavenie zváračky – zadá sa iba typ drôtu a priemer,
zváračka sama nastaví zvárací prúd a rýchlosť posuvu drôtu.

MADE IN
CZECH REPUBLIC
Objednávacie číslo:

GS GYS 033184

Objednávacie číslo:

GS ORL 28/250SKS

Akciová cena:

Akciová cena:

559,99 €

1 549 €

Kompresor Remeza 200 l
–
–
–
–
–
–
–

Zváračka CARMIG

Vybavenie servisov
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Kompresor Orlik 28/250 SKS

január–február 2018
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CARMIG je novinkou v sortimente GYS a je ideálnou zváračkou pre bežný
autoservis. Jedná sa o trojfázové zariadenie, ktoré zvára prúdom 15–200 A,
čo je dostatočný výkon pre všetky bežné práce v servise.
Je vhodná na zváranie ocele, nerez ocele,alebo hliníka.
Veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

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. možne ukotvenie.

–
–
–
–
–
–
–

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.

Trojfázová zváračka (400 V).
Zváranie v ochrannej atmosfére CO2.
Zváracie drôty oceľový/nerezový/CUSI3/CuAl8 priemer 0,6–1 mm.
Zvárací drôt hliníkový (ALMg5) 0,8 mm.
Zvárací prúd 15–200 A.
V balení je horák 150 A s káblom 3 m a uzemňovací kábel.
Jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

Objednávacie číslo:

GS GYS 032132

Akciová cena:
619,99 €

Objednávacie číslo:

GS SVK AC 200M

Pkt
O
T du
pro

Akciová cena:
889 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Bodovacia zváračka GYSPOT 32D.X

Zváračka T3GYS Auto komplet
–

január–február 2018

–	Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele,
hliníku a vysokopevnostnej ocele používanej u nových
vozidiel od roku výroby 2004.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13

–
–

Prúdový rozsah 15–204 A.
Automatický posuv drôtu.
Tri horáky (oceľ, hliník, vysokopevnostná oceľ).
Súčasné uloženie troch kotúčov drôtu súčasne – nie je
potrebné ich meniť pri prechode na zváranie iného materiálu.
Výborná kvalita zvarov.
Nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh
drôtu, priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť
posuvu drôtu automaticky.
Voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové
s nastaviteľnou dobou zvárania). Delay – intervalové
zváranie s určitou pauzou medzi dvoma bodmi.
Stroj má homologizáciu na použitie v autorizovaných servisoch
napr. Hyundai, Citroen, Jaguar, Renault, Toyota atď.
Dodávka zahŕňa dva horáky a hrazdu pre horák na zváranie
hliníka.

–
–
–
–

Bodové zváracie zariadenie GYSPOT 32D-X je vzduchom chladený pristroj určený
predovšetkým na opravy karosérii.
S prístrojom je možné zvárať aj karosérie vyrobené z vysoko pevných oceli (HSS).
Najnovšie elektronické ovládanie zjednodušuje a zrýchľuje obsluhe nastavovanie
požadovaných parametrov.
V automatickom režime musí zvárač zadávať len hrúbku zváraného materiálu.
V manuálnom režime sa nastavuje zvárací prúd a čas zvárania.
Hliníkové kliešte majú hmotnosť 5 kg.
Prítlačná sila dosahuje až 300 daN, čo je nevyhnutné pre perfektné zváranie
vysoko pevnostných oceli (HSS).

január–február 2018

12

Výkonové parametre:
a) zvárací prúd
– zvárací prúd až 7 500 A
– efektívne vzduchové chladenie
– zvárací kábel 200 mm2
– pulzné zváranie (režimy 1– alebo 4 pulzy)
b) prítlak elektród
– vysoký prítlak elektród max. 300daN/7bar
– hliníkové ramená pre uchytenie elektród
– čelný regulátor tlaku

Objednávacie číslo:

GS GYS 033023

1 449 €

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Akciová cena:
Zváračka GYSMI 207AC/DC
–	Profesionálny invertorový zdroj riadený mikroprocesorom s digitálnym riadiacim panelom.
– Pre zváranie hliníku metódou TIG AC (10 A až 200 A), ocelí
a nerezových ocelí metódami TIG DC a MMA (5A až 160A).
– Doporučená pre zváranie hliníka, ocele, nerez ocele
a ďalších materiálov.
– Zapaľovanie HF bezkontaktné, alebo LIFT štart
s kontaktným zapaľovaním.
– Integrovaná automatika: "Ideálne nastavenie zváracích
parametrov".
– Systém napomáha udržiavať optimálny zvárací prúd
na elektróde, regulácia prebieha na základe svetelného lúča.
–

Objednávacie číslo:

GS GYS 019898

GS GYS 11618

–	Prenosná digitálna bodová zváračka 230 V/6 300 A riadená mikroprocesorom
je určená predovšetkým do karosárne na zváranie plechu.
– Veľmi kvalitne sa dajú zvárať plechy od 0,6/0,6 mm do 2,0/2,0 mm,
pričom ideálny rozsah je zhruba 1,2/1,2 mm.
– Zváračka je vybavená intuitívnym ovládacím panelom.
– Synergické nastavenie: stačí jednoduché nastavenie hrúbky zváraného
materiálu a mikroprocesorová technika zaisti nastavenie
optimálnych zváracích parametrov.
– Možnosť ručného nastavenia zváracích parametrov.
– Pulzačná funkcia pre problematické materiály a plechy
opatrene ochrannou vrstvou.
– Teplotne izolovaná rukovať a ovládacie držadlo.
– Ochrana proti prehriatiu.
– Dodáva sa štandardne so sadou ramien PX1 = 110 mm.

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

1 049,99 €

GS GYS 022256

Ceny bez DPH

2 249 €

Bodovacie kliešte 230 V

3 AC/DC režimy:
– TIG bežný priebeh AC alebo DC zvárací proces:
predfuk plynu/nábehový prúd/zvárací prúd
(v nastavenom režime)/ prechod do nulového
prúdu/dofuk plynu.
– 5 pamätí pre ukladanie nastavených zváracích
priebehov.

Objednávacie číslo:

Akciová cena:

www.elit.sk

Akciová cena:
589,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

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

Kliešte na čistenie horákov MIG
–

Sada koncoviek a príslušenstva pre horáky
MIG zváračiek (CO2).
Obsahuje:
– 5 ks kontaktné trubičky O 0,6 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktne trubičky O 0,8 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktne trubičky O 0,8 mm, oceľ/hliník
– 3 ks telesa trysky 150 A
– 5 ks pridržiavacie pružiny
– 3 ks plynové trysky 150 A

Objednávacie číslo:

GS GYS 041332

Objednávacie číslo:

GS GYS 086128

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

Zváracia kukla Master 11
–
–

Vybavenie servisov

–
–

Automatická samozatmievacia zváračská
kukla s odozvou 0,0003 s.
Použiteľná pre všetky
metódy zvárania.
Elektro optický filter
automaticky zaisťuje
stmavnutie pri zváraní.
Neobsahuje batérie

–

Objednávacie číslo:

Akciová cena:

Zváracia kukla GYSMATIC 9/13G
–
–
–
–
–

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

Elektródy rutilové 2,5 mm
–

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

Objednávacie číslo:

GS GYS 085138

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

GS GYS 043909

16,99 €

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

8,49 €

24,99 €

Zvárací drôt – oceľ

Akciová cena:

26,99 €

Akciová cena:

Akciová cena:

34,99 €

GS GYS 086111

Akciová cena:

GS GYS 085121

GS GYS 043442

Objednávacie číslo:

GS GYS 045217

Objednávacie číslo:

GS GYS 086227

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

Objednávacie číslo:

Elektródy rutilové 2,0 mm

Objednávacie číslo:

–
–
–

–

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

21,99 €

Zvárací drôt – oceľ
Priemer drôtu 0,8 mm.
Priemer cievky 300 mm.
Hmotnosť balenia 15 kg.

–

Akciová cena:

12,49 €
–
–
–

23,99 €

GS GYS 041226

Akciová cena:

Špeciálne tvarované kliešte na čistenie
a montáž trysky horákov MIG/MAG
a na sekanie zváracích drôtov.

Zváračská zástera

Vybavenie servisov

–
–
–

Sada pre MIG zváranie

15
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Zvárací drôt – oceľ

január–február 2018

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

14

7,29 €

Akciová cena:
89,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov

Prípravky na voľnobežky

Vybavenie servisov

január–február 2018

–	Vyťahovač vstrekovačov common rail bez potreby
demontáže hlavy valcov.
– Aplikácie na Mercedes CDI motory OM 611, 612, 613
atď DB CDI motory.
– Adaptéry: M17x1 a M27x1.0 pre vstrekovače Bosch.

–	Praktický kufor s najpoužívanejšími prípravkami
na výmenu alternátorov.
– Aplikácie na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat atď.

Sada na vyťahovanie cievok VW
–	Sada prípravkov na jednoduché vyťahovanie
indukčných cievok motorov VW.
–	Aplikácie: VW Bora, Golf, New beetle, Passat, Polo,
Touran 1,4/1, 6 l, Lupo, Phaeton, Sharan, Touareg.

Objednávacie číslo:

FOR 909G5

Akciová cena:
39,99 €

Sada na výmenu chladiacej kvapaliny
–	Pre jednoduchú výmenu chladiacej kvapaliny bez prisatia vzduchu.
– S pomocou stlačeného vzduchu sa v systéme chladenia 		
vytvorí podtlak,následne sa systém naplní novou kvapalinou.

Objednávacie číslo:

FOR 922G3

Akciová cena:
34,99 €

Háky na výfukové spony
–
Objednávacie číslo:

Dva kusy špeciálne tvarovaných hákov
na jednoduchú a bezpečnú demontáž/montáž
výfukových spôn.

FOR 906G2

Objednávacie číslo:

FOR 904T5

Akciová cena:
18,99 €

Prípravky na opravu sedla vstrekovača
–	Sada fréz priemeru 15,17 (Delphi, Bosch)
a 19 (Bosch) mm pre čistenie sediel
vstrekovačov.
–	Vrátane T nástavca.

Akciová cena:
38,99 €

Tester tesnosti valca
–	Sada prípravkov pomocou ktorých je možné zistiť netesnosť
spaľovacieho priestoru motora,ako je napr. poškodené tesnenie
pod hlavou, praskliny v bloku motora,alebo v hlave.
– Netesnosť sa zistí na základe indikácie CO2 v chladiacej kvapaline.

Objednávacie číslo:

FOR 902T1

Akciová cena:
3,49 €

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

Objednávacie číslo:

FOR 905G10

Akciová cena:
42,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 890220

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena:
9,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 907G7

Ceny bez DPH

január–február 2018

Vyťahovač vstrekovačov CR

17

Akciová cena:
32,99 €

www.elit.sk

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

16

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

SEA LED136

SEA VS8221EU

Akciová cena: 64,99 €

Akciová cena:
219,99 €

Prípravky na vypúšťanie nafty

–

Sada prípravkov a nástrojov na prečerpanie
nafty napr. pri výmene filtrov.
Vrátane adaptérov na pripojenie Fiat, Ford, Land Rover,
Mercedes, PSA, Renault Rover, Vauxhall/Opel.
Prípravky na pripojenie na nízkotlakovú vetvu.
Hadice sú priehľadné, je možné kontrolovať stav nafty,
či nie je znečistená, zavzdušnená.
Dva adaptéry pre staršie vozidlá, kde nie je možné
pripojiť rýchlospojky.

–

Veľmi odolný, pogumovaný
odlamovací nôž.
Dĺžka 165mm.

–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

SEA AK8610R
Objednávacie číslo:

SEA SSP36

Akciová cena:
7,49 €

19,99 €

–

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

3,69 €

Ceny bez DPH

Unikátna možnosť natáčania lampy vo všetkých
smeroch o 360°.
Patentovaný design.
Odolné prevedenie pre profesionálne použitie.
Obsahuje dve super svietivé COB LED diódy.
1 W LED dióda v prednej časti slúži ako smerové svetlo.
Možnosť zavesenia na háčik, alebo
pripevnenie pomocou magnetu
na zadnej strane.
Výkonná 1,5 Ah Li-On batéria
s dlhou výdržou bez
pamäťového efektu
s rýchlim
nabíjaním.
Nabíjanie cez
mikro USB kabel.

SEA LED3601

www.elit.sk

ka

–

ka

Materiál DuPont Kevlar.
Je určený pre použitie v ťažko
prístupných oblastiach motora,
k zabráneniu kontaktu ruky a predlaktia s rozpálenými časťami
motora,výfuku a ďalších horúcich komponentov.
Otvor pre palec zabraňuje nežiadúcemu posunu rukavice
na ruke.

vin
No

Nôž odlamovací

Rudla s nosnosťou 200 kg.
Extrémne odolný
rám, veľké
nafukovacie kolesá.
Nosnosť 200 kg.
Priemer kolies 200 mm.
Šírka kolies 80 mm.
Celková šírka: 480mm.
Dĺžka nosnej
plochy: 290mm.

vin
No

–

ka

–

Rudla nosnosť 200 kg

Akciová cena:

Lampa LED

169,99 €

vin
No

–
–

21,99 €

–
–
–
–
–

Akciová cena:

Rukáv z Kevlaru 355 mm

Akciová cena:

–
–

SEA JC10G

SEA VS555

SEA VS020

Kanister na PHM objem 10 l,
vyrobený z oceľového plechu hrúbky 0,9 mm.
Odolný uzáver zabraňuje vyliatiu.
Vyrobené podľa noriem UN aDIN.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

ka

–
–

–
–

Jednoduché odvzdušnenie bŕzd
a spojky bez pomoci druhej osoby,
len s pomocou stlačeného vzduchu.
Rýchle, čisté a efektívne použitie.
Bez nutnosti špeciálnych viečok na nádržku s
brzdovou kvapalinou.
Brzdová kvapalina sa odsáva priamo z odvzdušňovacieho
ventilu, čo je možné využiť
okrem odvzdušnenia
aj na výmenu kvapaliny.
Pracovný tlak 6-8 bar.
Spotreba vzduchu
180 l/min.
Kapacita nádrže 1 l.
Rozmer prípojky 1/4".

vin
No

–

–
–

ka

–

–
–

–

ka

–

–
–

vin
No

Kanister na PHM 10 l

–

Akciová cena:
27,99 €

Objednávacie číslo:

SEA CST801

Ceny bez DPH

január–február 2018

–
–
–

Robustná lampa s bočnými hákmi
pre uchytenie napr. na kapotu, alebo strechu vozidla.
Lampa je na batérie ,súčasťou je indikátor stavu batérie
a adaptér pre nabíjanie.
Háky sú mäkké aby sa zabránilo poškodeniu kapoty.
40 výkonných SMD LED diód zaisťuje osvetlenie priestoru.
Dĺžka lampy 1 230–1 680mm

Sada na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny

Vybavenie servisov

–

vin
No

január–február 2018

–
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ka
vin
No

3,5 " TFT displej.
Záznam obrázky vo forme jpg. , alebo video AVI.
Možnosť rozšírenia pamäte cez SD kartu
(nie je súčasťou dodávky).

Lampa LED na kapotu

ka
vin
No

–
–
–

ka
vin
No

Endoskop so sondou 5,5 mm

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

18

Akciová cena:
59,99 €

www.elit.sk

Vybavenie servisov – TRUCK

Vybavenie servisov

20

Podpera pre prevodovky 500 kg

Sada káblov
–

Meracie káble k multimetru, doplňujúca sada.

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

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

21

Kľúč na olejové filtre
–	Trojramenný kľúč– Pohon 1/2", priemery 75–130 mm.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

FOR 9B0704

FOR 61913

Akciová cena:

Akciová cena:

32,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 913C1

Akciová cena:
26,99 €

Akciová cena:

Násobič momentu

Adaptéry na meranie tlaku v prívodu vzduchu turba.
V sade 105–110,
115–120,
125–130 mm.

89,99 €

Pojazdný zdvihák 3 t

Vybavenie servisov

10,99 €

Tester turba
–
–

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

–
–
–
–

Vhodný pre nadstavce štvorhran 1".
Prevodový pomer 65:1.
Maximálny výstupný krútiaci
moment 6 200 Nm.
Súčasťou balenia je:
kľuka, násobič
momentu,
rázový
nástavec
32 mm
a 33 mm,
predlžovací
nástavec 210 mm,
kufrík.
Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

TG T830025

Akciová cena:

Objednávacie číslo:

FOR 907G19

64,99 €

Akciová cena:
63,99 €

SEA SX500

Akciová cena: 57,99 €

Sada kovaných nadstavcov

Zdvihák motora
–
–
–
–
–
–
–

január–február 2018

Objednávacie číslo:

–	Sada kovaných nadstavcov 3/4".
–	Veľkosť 17, 21, 33, 35, 38, 41mm a 13/16“, 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“.

Pojazdný dielenský zdvihák s možnosťou zloženia.
Maximálna nosnosť 2 t.
Zdvih 25–2 300mm.
Dĺžka1 800 mm.
Šířka 1 040 mm.
Výška 1 568 mm.
Hmotnosť 98,6 kg.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

TG T32002

FOR 6113

Akciová cena:

Akciová cena:
72,99 €

159,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov

január–február 2018

TG TEL05004S

–

január–február 2018

–

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

Objem 5 l.
Tekuté mydlo s príjemnou,
sviežou vôňou mora.
Obsahuje šetrné tenzidy
pre každodenné používanie.
Výrobok je dermatologicky priaznivý
a v prírode ľahko odbúrateľný.
Objednávacie číslo:

–
–

–

Ochrana dutín v spreji proti
vzniku a k zastaveniu korózie.
Vynikajúca penetračná schopnosť
(ľahko tixotropný), umožňuje
prienik do najmenších dutín.
Chráni celkovo, preniká pod
mokro a vlhkosť.

–

Objednávacie číslo:

XT CPS400

12,09 €

3,99 €

Super Benzin Aditiv

Akciová cena:

Super Diesel Aditiv zimný

–	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.

–	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.
– bod tuhnutia a filtrovateľnosť nafty
pri nízkych teplotách až o 5 °C,
zabraňuje zhlukovateľnosti
a vylučovaniu parafínov.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Akciová cena:

VIF SBA 0,125 (125 ml)

1,89 €/125 ml

Objednávacie číslo:

Akciová cena:
5,99 €/500 ml

Kožené pracovné rukavice

–
–

–

Typické použitie: na likvidáciu úniku kvapalín – palív, olejov,
roztokov, chladiacich kvapalín, kyselín a zásad.
Sorbent je tvorený veľmi poréznymi drobnými granulami
z dánskej suroviny „Moler“.
Zaisťuje veľmi dobrú a rýchlu absorbciu.
Hodí sa k uprataniu kvapalín z vozoviek a komunikácií či podláh
dielní, ktoré po aplikácii absorbentu ostávajú čisté a suché.

Akciová cena:

Akciová cena:

–
–
–

–

XT Ochrana dutín vosková 400 ml

UNI ZKMDV010099

XT SOAPO

VIF SBA 0,5 (500 ml)

Univerzálny sorbent

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

UNI LEATHER GLOVES 8 – velikost 8
UNI LEATHER GLOVES 9 – velikost 9
UNI LEATHER GLOVES10 – velikost 10
UNI LEATHER GLOVES11 – velikost 11

2,49 €

XT Ochrana dutín vosková 1 l
–

Akciová cena:

VIF SDA 0,125 (125 ml)

1,99 €/125 ml

Objednávacie číslo:

Akciová cena:

VIF SDA 0,5 (500 ml)

6,09 €/500 ml

XT US6
(hmotnosť 6 kg,
absorbčná kapacita 8 l)

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

Akciová cena:
7,29 €

Objednávacie číslo:

XT US10
(hmotnosť 10 kg,
absorbčná kapacita 13 l)

Rukavice zimné

Akciová cena:
10,89 €

XT Ochrana podvozku neprelakovateľná 1 l
–	Ochrana proti pôsobeniu vody, soli,
odletujúcim kamienkom, oderu
a korózii, na báze syntetického
kaučuku pohlcujúceho hluk.

Objednávacie číslo:

XT CP1000

Akciová cena:
5,89 €

XT Ochrana podvozku prelakovateľná 1 l
–	Ochrana proti pôsobeniu vody, soli,
odletujúcim kamienkom, oderu a korózii.
–	Pohlcuje hluk.

Objednávacie číslo:

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

XT UBCN1000

Akciová cena:

Akciová cena:
Akciová cena:

–

Objednávacie číslo:

Ochrana dutín v spreji proti
vzniku a k zastaveniu korózie.
Vynikajúca penetračná schopnosť
(ľahko tixotropný), umožňuje prienik
do najmenších dutín.
Chráni celkovo, preniká pod mokro
a vlhkosť.

3,99 €

2,09 €

Objednávacie číslo:

XT UBCO1000

Akciová cena:
4,39 €

2,09 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

január–február 2018

–
–

Dávkovač mydla 1000 ml
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Vybavenie servisov

Tekuté mydlo s vôňou mora

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov
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Vybavenie servisov
Predajom nekončíme...

24

ELITný servis
Ponúkame viac,
ako len dodanie tovaru...
• Pomôžeme Vám pripraviť sa na sezónu
• Všetko Vám predvedieme
a dôkladne vysvetlíme
• Zaistíme náhradné diely
V prípade záujmu kontaktujte
svojho predajného poradcu.

Vybavte sa do zimy!

Čiapka
DAKAR

Pracovný
overal
zateplený

Akciová cena:
45,99 €

Objednávacie číslo:

MAR 832 OVERAL Z

ELIT

INT

ECTI ON

W

S

ECTI ON

LL

ER

LE

LE

CO

CO

INT

ECTI ON

INT

W

9,29 €

Objednávacie číslo:

ER

S

MAR 831 LACLO Z

W

Akciová cena: 36,99 €

ELIT

TY

LL

ELIT

TY

LL

ER

Akciová
cena:

S

Montérky
s trakmi
zateplené

TY

Vybavenie servisov

január–február 2018

• Skúsení technici
• Odborné montáže vrátane revízie
• Profesionálne zaškolenie obsluhy
• Záručný aj pozáručný servis

Objednávacie číslo:

LE

CO

Všetko oblečenie si môžete pozrieť v eCat.

Modrá farba – MAR 837 D KULICH M
Čierna farba – MAR 838 D KULICH C

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

