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Hlavné výhody:
– Nulová prejazdová výška!
– Zdvihák je zabudovaný do podlahy.
– Nosnosť až 3 500 kg.
– Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť
ju na celkovo 1 900mm.
– Výška zdvihu 1 800 mm.
– Pneumatický bezpečnostný systém.
– Samomazné ložiská.

Nožnicový zdvihák na geometriu XT
XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.
Profesionálny nožnicový zdvihák, vhodný na nastavovanie geometrie vyrobený podľa európskych
výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality počas celého výrobného procesu je dosiahnutá
vysoká kvalita zdviháku. Zdvihák je štandardne určený na zabudovanie do podlahy, po dokúpení nájazdov
a krytov hadíc(objednávacie číslo:XT LIFT PREM RAMP) je možné inštalovať aj na podlahu.
Pre vysokú nosnosť a rozmery je možné zdvíhať ľahké úžitkové vozidlá aj dodávky.
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XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.
Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov.
Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku.
Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.
Nožnicové zdviháky sú veľmi obľúbené pretože nezaberajú toľko miesta ako klasické stĺpové.
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Nožnicový zdvihák do podlahy

Hlavné výhody:
– Ideálny zdvihák na meranie geometrie.
– Zadné posuvné platne, výber pre predné otočné platne a zabudovaný zdvihák v plošinách.
– Nosnosť až 5 000 kg.
– Dĺžka plošín 5 342 mm!
– Možnosť zabudovať do podlahy/na podlahu.
– Pneumatický bezpečnostný systém.
– Samomazné ložiská.
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Stavebná príprava pre
zabudovanie do podlahy nie
je súčasťou dodávky zdviháku.

Objednací kód:

XT LIFT PREM S2IG

Akciová cena

ka

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.
Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov.
Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.
Hlavné výhody:
– Nosnosť až 3 000 kg.
– Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 2 000 mm.
– Výška zdvihu 1 850 mm.
– Minimálna výška len 110 mm.
– Pneumatický bezpečnostný systém.
– Samomazné ložiská.

Objednací kód:

XT LIFT PREM S2OG
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Nožnicový zdvihák na podlahu
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2 499,99 €

Objednací kód:

XT LIFT PREM SWA

Akciová cena
6 999,99 €

Akciová cena
3 099,99 €

K tomuto zdviháku
doporučujeme
3D geometriu
GS HPA C880!
Objednací kód:

GS HPA C880

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Elektrohydraulické zdviháky XT
–
–
–
–
–
–

Hlavné výhody:
– Univerzálne použitie od Smart až po Sprinter!
– Všetky ramená sú trojdielne a majú rozsah 900–1 800 mm.
– Vysoká nosnosť 5 000 kg.
– Zväčšená prejazdná šírka až na 3 006 mm
(vzdialenosť medzi stĺpmi 3 342 mm).
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–
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Elektrohydraulický zdvihák
pre osobné vozidlá s nosnosťou 4t.
Robustný dielenský zdvihák
s osvedčenou konštrukciou.
Jednoduchý hydraulický okruh zaručuje
vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť.
Minimálne nároky na údržbu.
Jednoduché intuitívne ovládanie.
CE-stop funkcia a aktuálna
CE certifikácia.
Výroba zdvihákov prebieha
na základe noriem ISO:9001:2000.
Rozsah ramien 800–1 200 mm
symetrická konštrukcia.

Nosnosť 3,5 t
Objednávacie číslo:

XT LIFT 2.35

Nosnosť 4 t
Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

XT LIFT 2.40

XT LIFT PREM 2.50

Akciová cena
1 549,99 €

Akciová cena
1 699,99 €

Akciová cena
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XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.
Profesionálny dvojstĺpový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov.
Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku.
Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.
Univerzálny dvojstĺpový zdvihák s trojdielnymi ramenami a vysokou nosnosťou, na ktorom je možné
zdvíhať malé vozidlá typu Smart aj veľké dodávky Sprinter.
Zdvihák má kabely a hydrauliku vedenú v spodnej prejazdovej lište.
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Elektrohydraulický zdvihák 5 t
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XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.
Profesionálny dvojstĺpový zdvihák s horným vedením káblov a hydrauliky, vyrobený podľa európskych výrobných
postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku.
Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.
Univerzálny dvojstĺpový zdvihák s trojdielnymi ramenami a vysokou nosnosťou, na ktorom
je možné zdvíhať malé vozidlá typu Smart aj veľké dodávky Sprinter.
Veľmi pevná konštrukcia a zároveň komfort vďaka hornému prepojeniu.
Hlavné výhody:
– Univerzálne použitie od Smart až po Sprinter!
– Všetky ramená sú trojdielne a majú rozsah 900–1 800 mm.
– Vysoká nosnosť 5 000 kg.
– Horné vedenie káblov a hydrauliky,
– Zväčšená prejazdná šírka až na 3 006 mm
(vzdialenosť medzi stĺpmi 3 342 mm).
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Elektrohydraulický zdvihák 5 t
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2 499,99 €

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák
–
–
–
–
–
–
–
–

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák s nosnosťou 5,5 t.
Je vybavený kvalitnou, spoľahlivou hydraulikou, vyžaduje minimálnu údržbu.
Pohyblivé plošiny na meranie geometrie.
Robustná konštrukcia, dlhá životnosť.
Hydraulická synchronizácia chodu.
Bezpečnostný zvukový signál a CE stop.
Vrátane prízdvihu 2 t.
Dĺžka plošín je 5 600 mm.

Rozsah dodávky:
– Plošinový zdvihák.
– Hydraulický prízdvih 2t.

Objednávacie číslo:
Objednávacie číslo:

XT LIFT 4.55A

XT LIFT PREM 2.50HL

Akciová cena
3 899,99 €

Akciová cena
2 699,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Elektromechanický zdvihák 3 t Nussbaum SL230
–
–

–
–
–
–
–
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–

Použitie pre osobné vozidlá a kratšie dodávky.
Asymetrické ramena zaisťujú
bezproblémové otváranie dverí vozidiel
na zdviháku (rozsah ramien: predné
590–900 mm , zadné 940–1495 mm).
Tichý chod.
Elektronická synchronizácia chodu ramien.
Záruka 5 rokov na systém skrutkovice a matice.
Matica je z Nylatronu – materiál znižujúci trenie.
Dva synchronizované motory
zabudované v stĺpoch.
Horné prepojenie stĺpov je výškovo
nastaviteľné (3720–4120 mm).

–

Elektromechanický zdvihák 4 t

Energetická sada zabudovaná
v stĺpe – zásuvka 220 V a stlačený
vzduch pre pripojenie náradia
(potrebné dotiahnuť vzduch
a elektrinu do stĺpa).

Akciová cena
2 699,99 €
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Objednávacie číslo:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elektromechanický zdvihák.
Nosnosť 4 t.
Použitie pre osobné vozidlá a dodávky s dlhším rázvorom(napr. MB Sprinter).
Zdvihák najlepšej európskej kvality.
Asymentrické ramená zaisťujú bezproblémové otvorenie dverí vozidiel na zdviháku.
Tichý chod.
Záruka 5 rokov na skrutkovicu a maticu.
Matice vyrobené z Nylatronu – materiál znižujúci trenie.
Dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch.
Horné prepojenie je výškovo nastaviteľné.
Energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 230 V a stlačený vzduch na pripojenie náradia.

GS NUS SL230

APRÍL–JÚN 2018
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Objednávacie číslo:

GS NUS SL240

Akciová cena
vybavenie servisov
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4 349,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Nosnosť 3 t
–
–
–

Nosnosť 4 t

Zdvihák je určený pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.
Rozsah krátkych ramien: 590–900 mm.
Rozsah dlhých ramien: 940–1495 mm.

–
–
–

9

Plnička prevodoviek CAT 501 S

Zdvihák je určený pre osobné a úžitkové vozidlá
(až do veľkosti Mercedes Sprinter).
Rozsah krátkych ramien: 570–1160 mm.
Rozsah dlhých ramien: 1130–1840 mm.

–	Nový model najpredávanejšej plničky
automatických prevodoviek
LAUNCH CAT 501 S
–
–

–

APRÍL–JÚN 2018

–
–
–

Bez tohoto prístroja nie je možné vymeniť
dokonale celú olejovú náplň.
Bežnou výmenou vypúšťaním sa vymení
30–40 % náplne, napúšťaním a vypúšťaním
60 %,. Automatickým prístrojom CAT 501 S
90–95 % náplne.
Celú náplň je možné manuálne vymeniť iba
pri demontáži prevodovky.
Pri výmene oleja je možné pridať špeciálne
aditívum pre ešte kvalitnejšie vyčistenie
prevodovky.
Adaptéry pre pripojenie prístroja
k prevodovke: ľahké a rýchle pripojenie
najčastejšie cez filter.
Kompletné vyčistenie oleja v prevodovke
za 20 minút.

Objednávacie číslo:

LA CAT-501S SET

APRÍL–JÚN 2018

8

Akciová cena
3 249,99 €
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Vrátane kompletnej sady adaptérov pre európske, americké a ázijské automobily.
Objednávacie číslo:

GS NUS NT240
Odporučený interval výmeny oleja
v automatickej prevodovke je
každých 60 000 km.

Akciová cena
4 549,99 €
Objednávacie číslo:

Sada na renováciu svetiel

GS NUS NT230
–

Akciová cena
3 149,99 €

–
–

Hlavné
– NT TECHNOLÓGIA – dvojitý hydraulický okruh (master a slave), systém zabezpečenia kde nie sú
potrebné západky.
– Patentovaná HYPER FLOW technológia zaručuje konštantný a optimálny zdvih zdviháka.
– Automatická synchronizácia behom prevádzky.
– Synchronizácia sa prevádza vždy keď sa zdvihák dostane do hornej maximálnej pozície.
– Veľmi rýchly zdvih a spúšťanie.
– Veľmi tichá prevádzka .
– Vrátane energetickej sady zabudovanej do stĺpa – zásuvka 230 V a prípojka na stlačený vzduch
pre pneumatické náradie.

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ponúknite vaším zákazníkom lacnejšiu
alternatívu k výmene nových reflektorov.
Staré svetlo jednoducho zrenovujete
v niekoľkých krokoch brúsenia a leštenia.
Počiatočná investícia sa vám už vráti
po niekoľkých zákazkách.
Lacnejšia alternatíva k výmene nových svetiel.
Rýchla návratnosť investície.

Objednávacie číslo:

GS 3M 50663P

Akciová cena
449,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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3D GEOMETRIA HPA C880

KAMEROVÁ GEOMETRIA HPA C200
8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku. Zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích údajov pre
podvozky vozidiel. Práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu krok za krokom, ako sa má postupovať počas merania.
Ovládací program je v češtine. Prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti kolesa, ale dá sa použiť aj kompenzácia
pojazdom. Vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku ,rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách.

Okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy pre zjednodušenie zamerania kamier.

APRÍL–JÚN 2018

Ľahké, malé pasívne terče so štvorbodovým držiakom (11–21“) a možnosťou príplatkového rozšírenia až na 26“ umožňujú jednoduchú
manipuláciu, čím urýchľujú prípravu pre meranie . Jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou grafikou
a rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40.000 modelov) predurčujú túto geometriu pre rýchle a presné zmeranie geometrie
podvozkov. Podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké zorné pole (pri použití 4-stĺpového zdviháku).
Súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom, 4 ks reflexných terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19“, klávesnica,
myš) a SW pre meranie geometrie náprav s databázou vozidiel.

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

APRÍL–JÚN 2018

HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie nastavenia podvozkov pre osobné
a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC. Dvojica kamier novej generácie s vysokým rozlíšením
HD je umiestnená na posuvnom ramene s možnosťou nastavenia výšky zameriavania od 0 do 1,9 m.

vybavenie servisov
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Uvedená cena zahŕňa dovoz,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie obsluhy.

Objednávacie číslo:

GS HPA C880

Akciová cena
9 199,99 €

Objednávacie číslo:

GS HPA C200

Akciová cena
6 499,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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DÍLENSKÝ INDUKČNÍ OHŘEV
INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV
DÍLENSKÝ
DIELENSKÝINDUKČNÍ
INDUKČNÝOHŘEV
OHREVINVERTOROVÝ

Indukčný ohrievač v sete s flexibilnou nahrievaciou cievkou, cie-

automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech,
vkou
PADDHI-15
pre nahrievanie
plechov
karosérií,
a dvoma
bočnými
INDUKČNÍ
OHŘEV
je určený pro
rychlý, velmi
účinný
a bezpečný
ohřev
kde je nutná rychlostna
použití
a trubiek,
kdy hrozí skrutiek,
nebezpečíatd.
poškození ohřívaného okolí
ohrev
kovových cievkami
částí. DHI-15 velmi
účinně nahrazuje
ohřev autogenním a propanbutaplamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, pronovým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na
duktivní a –účinnou
metodu
ohřevuohrev
dílů, nástrojů
před kalením, rozmrazování atd.
Nahrádza
klasický
autogénom
automobilech,
pouzder, ložisek,
nábojů atd.
Uplatnění najde hlavně v provozech,
– Použitie na ohrev trubiek, skrutiek, jokloviny, plechov, výfukov,
kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívaného okolí
Rovnoměrný ložísk,
a stabilní
ohřev.
Povrch
ohřívaného
není lokálně
přehříván
púzdier,
matíc,
ohrev
nástrojov,dílu
a dielov
pred kalením,
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, prolepením,
pájkovaním ateplotu
pre rozmrazovanie
plamenem více
než na požadovanou
jako u ohřevu plamenem.
duktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd.

–

• Diely ,ktoré vyžadujú predohrev pred zváraním
v automobilovom, železničnom a lodnom priemysle.
• Potrubia, príruby, plechy, výroba, výstavba a opravy.
• Petrochemický priemysel, tepelné výmenníky, kotle,
tlakové nádoby.
• Výroba, opravy, renovácia, údržba.

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je prenosný invertorový zdroj so vstavanou reguláciou výkonu a vodným chladením
indukčnej hlavice. Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je určený pre rýchly a účinný bodový ohrev feromagnetických
materiálov za účelom rovnania plechov, povoľovania matíc a skrutiek, zahrievania ložísk a hriadeľov, konštrukcií
a trubiek pre ohýbanie atď. Účinné vodné chladenie zaisťuje správnu pracovnú teplotu indukčného horáku
a tým aj dlhú životnosť tepelne namáhaných dielov. Ovládanie je riešené prehľadným displejom a tlačítkami
na prednom paneli stroja. Samotný ohrev je aktivovaný tlačítkom na rukoväti , podobne ako pri zváračkách.
Výmenné nástavce pre hlavicu umožňujú použiť viacero typov cievok.
Indukčný ohrev feromagnetických materiálov zariadeniami rady XT TOOLS IH2 je veľmi účinný
a bezpečný spôsob ohrevu dielov, konštrukcií atď. v prevádzkach. Indukcia je moderná, rýchla
a čistá metóda ohrevu.

Rovnomerný a stabilný ohrev

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 nájde uplatnenie v autodoprave, opravárenstve, výrobe,
údržbe a pod. Veľmi praktické využitie nájde hlavne v prevádzkach autodielní
a kovovýrob, kde účinne nahradí ohrev plameňom.

– Vyššia bezpečnosť
a lepšiepodpracovné podmienky pre obsluhu
Vyšší bezpečnost
a lepší pracovní
Rovnoměrný
a stabilní
ohřev. preškolenie
Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván
Nižšie
náklady
mínky pro– obsluhu.
Obsluhana
není vystavenapersonálu
plamenem–více
než na
požadovanou
teplotu jako u ohřevu plamenem.
Nízke
obstarávacie
a prevádzkové
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku
náklady
požáru a výbuchu při použití plamene.
Vyšší bezpečnost
a lepší na
pracovní
pod– Nízke náklady
spotrebný
materiálObsluha není vystavena
mínky pro obsluhu.
Nižší náklady na proškolení personálu,
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál
požáru a výbuchu při použití plamene.
pravidelně proškolovat na práci s autogenem
a PB hořáky.
Nižší náklady na proškolení personálu,
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál
Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké
pravidelně proškolovat na práci s autogenem
náklady na spotřební materiál. Žádné náklaa PB hořáky.
dy na plyn a pronájem plynových lahví.

Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu.
Obsluha nie je vystavená otvorenému plameňu, horúcim plynom
a riziku požiaru a výbuchu pri použití otvoreného plameňa.
Nižšie náklady na preškolenie personálu, nižšie náklady na mzdy.
Nízke prevádzkové náklady a náklady na spotrebný materiál.
Žiadne náklady na plyn. Energeticky vysoko účinný systém ohrevu.
XT TOOLS IH2 zahreje skrutku M12 alebo maticu na
teplotu až 800 °C do 15 sekúnd. Príprava použitia
je podstatne rýchlejšia ako príprava autogénovej
súpravy.

Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké
Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.
náklady na spotřební materiál. Žádné náklady na plyn a pronájem plynových lahví.
Možnost ohřevu dílů na teploty 800°C a více.
Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.
TECHNICKÁ DATA

Zapojením ohrevu do zásuvky 1× 230 V, priložením
indukčného horáku na ohrievaný diel sa po stlačení
tlačítka začína proces indukčného ohrevu.
Ohrievaný diel sa rozohreje až do červena.
* Táto cievka je ako voliteľné
príslušenstvo.

DHI-15

Hlavní napájení
/ I1max
Možnost
ohřevuUdílů
na teploty 800°C a více. 230 V, 50/60 Hz
1
Spotřeba energie P1max
Pracovní
frekvence
TECHNICKÁ
DATA
PF
(power
factor)
Hlavní
napájení
U1 / I1max
Kontinuální
ohřevP/ 1max
zatěžovatel
Spotřeba
energie
Pevné
cívky
Pracovní
frekvence
Flexibilní
PF (powercívky
factor)

Objednávacie číslo:

1,5 kVA

XT TOOLS IH2 SET

25-60 kHz, automat.
DHI-15 nastavení
0,99
(PFC)Hz
230
V, 50/60
100%
*
1,5
kVA
Ano
25-60 kHz, automat.
nastavení
0,99Ano
(PFC)

Akciová cena 2 199,99 €

TECHNICKÉ DÁTA

XT TOOLS IH2

Vstupný výkon

3,5 kW

Pracovná frekvencia

20–60 kHz

Istenie

16 A

Ochrana
proti zkratu výstupu
Pevné cívky

Ano

Napájacie napätie

1×230 V, 50/60 Hz

Ochrana
Flexibilníproti
cívkypřerušení obvodu cívky

Ano

Výstupný indukčný výkon

3 kW

Chlazení
ventilátorem
Kontrola připojení
cívky

Ano

Dĺžka výstupného kábla

3m

Chladenie indukčnej hlavice

vodné chladenie

Obsah zásobníka vody

1,5 l

Krytie

IP 21

Rozmery HxVxŠ

430 × 200 × 200 mm

Hmotnosť

7,8 kg

Kontrola
připojení
Kontinuální
ohřev /cívky
zatěžovatel

Váha
Ochrana proti zkratu výstupu
Rozměry
(DxVxŠ)
Ochrana proti
přerušení obvodu cívky
*)Chlazení
v závislosti ventilátorem
na použitém materiálu a na použité cívce

Váha

Indukcni ohrev_ELIT 2015 SK.indd 1

Rozměry (DxVxŠ)

Objednávacie číslo:

XT TOOLS IH SET

*) v závislosti na použitém materiálu a na použité cívce
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kovových• částí.
DHI-15
účinně
nahrazuje
ohřev autogenním
a propanbutaModerní
a velmi
cenově
dostupná
metoda
dílenského
ohřevu.
novým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na

POUŽITIE
POUŽITÍ
POUŽITÍ

malé
délky
70
cm s malým držadlem.
malejsvářečky.
zváračky
Výkon1,5
1,5kW,
kW,
vysoký koefi
cient
zaťaženia
• • Výkon
vysoký
zatěžovatel.
Flexibilita
a jednoduchost
použití
– připojení kdekoliv,
• Jednoduchá manipulácia a prístup – pripojovací kábel
• Snadná
a přístup
– propojovací
napájení manipulace
1x230 V, jednoduchá
a rychlá
příprava.kabel cívky
cievky s dĺžkou 70 cm s malým držadlom
délky
70
cm
s
malým
držadlem.
• • Mnohostranné
využití předehřevu
na tvarové,
ploché,
Flexibilita a jednoduchosť
použitia – –pripojenie
kdekoľvek,
napájanie
1x230
V, jednoduchá
a rýchlasoučásti.
príprava
• Flexibilita
a jednoduchost
použití
–
připojení kdekoliv,
kruhové
polohované
nebo standardní
• napájení
Mnohostranné
využitie
predohrevu
– na
tvarové, ploché,
1x230
V,
jednoduchá
a rychlá
příprava.
• Moderní
a cenově
dostupná metoda
dílenského
ohřevu.
kruhové, polohované alebo štandardné súčasti
• • Mnohostranné
využití
předehřevu
–
na
tvarové,
ploché,
Moderná a cenovo dostupná metóda dielenského ohrevu
polohované
nebo
INDUKČNÍkruhové
OHŘEV DHI-15
je určený
prostandardní
rychlý, velmisoučásti.
účinný a bezpečný ohřev

• Mobilita – podvozok pre ľahkú manipuláciu, kábel
dlhý 6 m.
• Výkon 3 kW – plynulá regulácia výkonu
a zabudované vodné chladenie.
• Flexibilita použitia – napájanie 1×230 V jednoduchá
a rýchla inštalácia, pripojenie na 16 A zásuvku.
• Mnohostranné využitie – na tvarové, ploché,
kruhové aj štandardné časti.

Ano *
100%

4,5
kg
Ano
200x140x75
Ano mm
Ano
4,5 kg

Akciová cena

28.8.2015 12:36:18
Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
200x140x75 mm
mobil: +420 602 364 884, web: www.dawell.cz, e-mail: sales@dawell.cz

419,99 €

* Táto cievka je voliteľné
príslušenstvo, nie je
súčasťou balenia.

Indukčný horák s fokusačným
nástavcom.

Indukčný horák s nástavcom
na štandardnú cievku.

Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
mobil: +420 602 364 884, web: www.dawell.cz, e-mail: sales@dawell.cz

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

vybavenie servisov

vybavenie servisov
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VÝHODY
VÝHODY
VÝHODY

• Výkon 1,5 kW, vysoký zatěžovatel.
• • Mobilita
––hmotnost
malé
rozměry
– velikost
Snadná
a přístup
–apropojovací
kabel
cívky
Mobilitamanipulace
hmotnosťpouze
iba
4,54,5
kg kg
a malé
rozmery
– veľkosť

INVERTOROVÝ INDUKČNÝ OHREV
VÝHODY

malé svářečky.

• Automobilový, železniční a lodní průmysl, výroba, strojírenství, servisní dílny, autoservisy, montážní dílny,
topenáři a instalatéři, domácí dílny atd.
• Výroba, opravy, renovace, údržba.
• Automobilový, železniční a lodní průmysl, výroba, stro•• Pevné
cievky
– pre ohrev
trubiek,
skrutiek, joklov, atd. rôzjírenství,
servisní
dílny,
autoservisy,
dílny,
plechy,
ložiska,
pouzdra,
hnací hřídele,montážní
panty, matice,
nych
priemerov
topenáři
a
instalatéři,
domácí
dílny
atd. hřídele, lambda
trubky,
ozubená
kola,
uložení
ložisek,
•• Ohybné
cievky
– sú
určené pre
navinutie na ohrievaný mateVýroba,části
opravy,
renovace,
údržba.
sondy,
a součásti
automobilů, cievky
výfuky, řemeriál
tam kde nie
je možnéstrojů
použiťanasadzovacie
• nice, objímky atd.
• (výfuky, spojovacie tyče, atd.)
plechy,
ložiska,a pouzdra,
hnací hřídele,
panty,
matice,
Ohřev nástrojů
před kalením,
pájením.
•• Fokusačné
cievky –dílů
sú určené
pre ohrevlepením,
plochých
materiátrubky,
ozubená kola, uložení ložisek, hřídele, lambda
• lov,
Rozmrazování.
plechov, atd.
sondy,
části
aPAD
součásti
strojů
automobilů,
výfuky,
řeme•• Ploché
– určené
pre
karosérie
–
Použitícievky
na stejné
aplikace
jakoaohrev
PB
aplechov
autogenní
hořáky.
nice, objímky
atd.
jednoduché
odlepovanie
samolepiek, tmelov, okien, atd.
• Ohřev nástrojů a dílů před kalením, lepením, pájením.
• Rozmrazování.
• Použití na stejné aplikace jako PB a autogenní hořáky.
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DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV

INVERTOROVÝ
INDUKČNÝ OHREV
INDUKČNÍ OHŘEV

• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost

POUŽITIE

12

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Vyrovnávač plechu SPEEDLINER PRO 230

Vyrovnavač plechu GYSPOT PRO 230 /GYSPOT PRO 400

–
–
–
–
–

Vozik (GS GYS 051348).
Manuspot (GS GYS 050679).
Vyrovnávaciu hrazdu (GS GYS 050693).
3× vyťahovacie tyče (GS GYS 050792).
Vyťahovaciu páku (GS GYS 050686).
Predlžovacie adaptéry (GS GYS 052451).
Vyťahovací 4-hák (GS GYS 049758).
Vyťahovací 6-hák (GS GYS 049734).
Ringmatic (GS GYS 052154).
Magnetický uzemňovač (GS GYS 049666).
Balenie spotrebného materiálu (GS GYS 051515).

Vyrovnávače plechu rady GYSPOT PRO sú ideálnym pomocníkom na malé a stredné poškodenia karosérie,
ako sú napríklad opravy po krupobití, pozdĺžne prehĺbenia.
Prístroj je natoľko výkonný, že je možné ho použiť aj na opravu moderných vysokopevnostných karosérií.
Výstupný zvárací prúd 3 800 A.
Jednoduché ovládanie – len dve voľby 1) výkon-výber z 11 hodnôt, 2) používaný nástroj.
Manuálne ,alebo automatické spúšťanie (na spúšti, alebo dotykom).
Súčasťou balenia sú dve multifunkčné pištole a sada základného spotrebného materiálu (GS GYS 050075).

Vyrovnávač plechu
GYSPOT PRO 230 (230 V)

Vyrovnávač plechu
GYSPOT PRO 400 (400 V)

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

GS GYS 052178

GS GYS 052185

Akciová cena

Akciová cena

479,99 €
Objednávacie číslo:

GS GYS 036017

vybavenie servisov

–

479,99 €

Akciová cena
1 529,99 €

vybavenie servisov

APRÍL–JÚN 2018

Jedná sa o sadu vyrovnávača plechu GYSPOT PRO 230 a príslušenstva.
Oproti základnému baleniu SPEEDLINER 230 obsahuje naviac:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15

Vyrovnávač plechu PROLINER 400
Jedná sa o sadu vyrovnávača plechu GYSPOT PRO 400 a príslušenstva.
Oproti základnému baleniu PROLINER 400 obsahuje naviac:
–
–
–
–

APRÍL–JÚN 2018

14

Vozík (GS GYS 051331).
Vyrovnávaciu hrazdu (GS GYS 053564).
Držiak pištole (GS GYS 052284).
Balenie spotrebného materiálu (GS GYS 050037).

Objednávacie číslo:

GS GYS 035805

Akciová cena
819,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov

–
–
–

Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
Objem zásobníka 100 l.
Pohon pomocou remeňa.

–
–
–
–

Maximálny pracovný tlak: 10 bar
Výkon motora: 2 HP
Napájanie: 230 V
Hmotnosť: 62 kg

PRE NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV
PROFESIONÁLNA DIAGNOSTICKÁ SADA
SUPERVAG PRE, ROZŠÍRENIE O POKROČILÉ
EXPERTNÉ FUNKCIE (obsahuje licenciu
SUPERVAG COMFORT VW, SPEED, VIN-R,
PSA, AIRBAG)

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

APRÍL–JÚN 2018

XT COMPRESSOR 100

. . .

• Práce s tachometrami.
• Programovanie kľúčov.
• Čítanie PIN/tajných čísiel.
• Čítanie/zápis EEPROM pre výmenu
a klonovanie riadiacich jednotiek motorov.
• Klonovanie/výmena prístrojových panelov.
• Reaktivácia riadiacej jednotky AIRBAG.

Akciová cena
319,99 €

APRÍL–JÚN 2018

Kompresor 100 l

17

Kompresor 200 l
–
–
–

Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
Objem zásobníka 200 l.
Pohon pomocou remeňa.

–
–
–
–
–

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

Objednávacie číslo:

XT COMPRESSOR 200

Akciová cena

Akciová cena

549,99 €

1 619,99 €

PRE ZÁKAZNÍKOV ČO UŽ MAJÚ ZARIADENIE

Kompresor 270 l
–
–
–

Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
Objem zásobníka 270 l.
Pohon pomocou remeňa.

ROZŠÍRENIE SUPERVAG COMFORT VW NA SUPERVAG PRO

–
–
–
–
–

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

• Práca s tachometrami.
• Programovanie kľúčov.
• Čítanie PIN/tajných čísiel.
• Čítanie/zápis EEPROM pre výmenu a klonovanie riadiacich jednotiek motorov.
• Klonovanie/výmena prístrojových panelov.
• Reaktivácia riadiacej jednotky AIRBAG.

Akciová cena

Objednávacie číslo:

XT COMPRESSOR 300

789,99 €

Pre rozširujúcu licenciu Toolbox a Flash je potrebné mať aktuálne predplatné na rok 2018.
Licencia Speed 6 je podporovaná iba na adaptéroch typu 7I/7e.

Akciová cena
899,99 €

Objednávajte u svojho predajného poradcu, alebo na pobočkách Elit.
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

vybavenie servisov
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Vybavenie servisov
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AUTEL MaxiSys 906BT

vybavenie servisov

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.
Objednávacie číslo:
Napájanie: batéria 10.000 mAh, 3,7 LiPol, nabíjačka 12 V.
Hmotnosť: 1,05 kg.
AUT MS906BT

Akciová cena

A
I
C
K

1 999,99 €

A

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.

Plnohodnotný
diagnostický software
od Hella Gutmann
Nepotrebujete drahý prístroj, stačí vám tablet,
notebook alebo PC, ktoré aktuálne používate.

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

8PD 010 601-931 mega macs PC hardware
8PY 010 600-911 mega macs PC software
8PY 010 600-201 Update a repair plus light (1 rok)
8ES 004 417-281 nabíjačka BPC-8

Technické údaje a diagnostika v plnom rozsahu
v jednom riešení*

Akciová cena obsahuje ročnú aktualizáciu a prístup k HGS dátam
na 12 mesiacov, Hotline a nabíjačku akumulátorov PBC-8.

Akciová cena

1 990 € bez DPH
Nabíjačka BPC-8

Integrované schémy zapojenia, poistky/relé,
pracovné časy, údaje ozubených remeňov atď.*
Pravidelné aktualizácie**
Hotline v CZ jazyku***
a mnoho iného

• umožňuje nabíjať všetky typy batérií do
160 Ah, vrátane AGM a gélových batérií.
• vrátane batériových a káblových svoriek
s rýchlospojkou.
• vrátane režimu regenerácie bateriek.

–	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 PONUKA
Pri zakúpení diagnostiky AUTEL MX808TS
dostanete 4 ks Autel programovateľných
ventilov MX Sensor 433 Mhz r za cenu 1 €!!!

Objednávacie číslo:

*všetky technické údaje v spojení s HGS dátami
**vrámci Update Plus
***zdarma na prvý rok

AUT MX808TS

Akciová cena
898,99 €

Diagnostiku objednávajte u svojho poradcu predaja.

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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NABIJEME JAR ZELENOU

 iagnostiká zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním.
D
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.

vybavenie servisov

PLATNOSŤ AKCIE
do 30. 6. 2018
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Dielenský vozík Jumbo – 531 ks náradia

Univerzálna multiznačková diagnostika pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.
Diagnostika funguje na počítačoch s OS Windows 7, 8, 10.
–
–
–
–
–
–
–

vybavenie servisov
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–

–	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.
– Kolieska vozíka sú uložené v guličkovom ložisku
– Konštrukcia je z odolného oceľového plechu,
hrany a držiaky sú pogumované.
– V prípade potreby je možné kúpiť
náhradné diely vozíka ako sú:
prázdne zásuvky, kolesá,
plastové kryty, zámok vozíka.

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 vo vozidle.
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 IDC5 PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov,
elektrické schémy a poistkové skrine.

Obsahuje 531 ks náradia!

Objednávacie číslo:

Diagnostické funkcie zariadenia:
– Čítanie mazanie chybových kódov.
– Čítanie aktuálnych parametrov.
– Identifikácia riadiacich systémov.
– Testy akčných členov.
– Nastavenia a konfigurácie jednotiek.

TX D08613

Akciová cena
1 199,99 €

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:

FOR 10318B-531

Akciová cena

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

SW IDC5 PLUS

Update TEXPACK CAR

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

TX AGP12913

Akciová cena
349,99 €

TX AGA00

1 549,99 €

Akciová cena
549,99 €

Texa TXT TRUCK
–
–
–

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.).

Objednávacie číslo:

TX D07223

Vozík obsahuje tieto moduly:

Akciová cena
2 899,99 €

Update SW pre majiteľov TXT TRUCK
Objednávacie číslo:

TX AGR96T

Akciová cena
699,99 €

Update SW pre majiteľov TXT TRUCK
Objednávacie číslo: TX AGR96T
Akciová cena 699,99€

Ceny bez DPH
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Vozík TRUCK
–

–

Vybavený dielenský vozík Force JUMBO 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 plne výsuvné.
Konštrukcia je z odolného oceľového plechu, hrany
a držiaky sú pogumované.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou plochou zásuviek a náradím hlavne pre TRUCK/BUS servisy.
Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek , ktoré sú už vybavené penovými modulmi s náradím.
Celkom je vo vozíku 8 modulov, ktoré celkom obsahujú 607 ks náradia!
Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak nežiadúci hluk.
Penový modul tiež nepraskne podobne ako sa to často deje u plastových vložiek.
Vozík je vybavený celkom ôsmimi zásuvkami.
Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvné.
Kolieska vozíka sú uložené v ložiskách.
Konštrukcia je z odolného oceľového plechu, hrany a držiaky vozíka sú pogumované.
V prípade potreby sa dajú dokúpiť náhradné diely vozíka ako napr. prázdne zásuvky, kolieska, ložiská koliesok,
plastové kryty, zámok vozíka, atď.

Obsahuje 607 ks náradia!
Objednávacie číslo:

FOR 10218B–251E

Akciová cena

Objednávacie číslo:

FOR 10318B-607

1 099,99 €

Akciová cena
1 899,99 €

Ponúkame v niekoľkých farebných prevedeniach:
Vozík v čiernej farbe
Objednávacie číslo:

FOR 10218-251E

vybavenie servisov

vybavenie servisov
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–
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Vozík v červenej farbe
Objednávacie číslo:

FOR 10218R-251E

Vozík obsahuje tieto moduly:

Ceny bez DPH
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Sada na poškodené skrutky a matice

Sada na opravu brzdových rúrok

Kompletná sada nástrojov na demontáž poškodených skrutiek a matíc.

–

Sada obsahuje:
– 1× upínacie čeľustie 8–19 mm.
– 5× odvŕtavač skrutiek (M3-6, M6-8, M8-11, M8-14, M14-18).
– 10× hlavicu 3/8“ (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm).
– L kľúč 6 mm.
– Redukcia 3/8“ (F) × 3/8“ (M).
– 3/8“ predĺženie 150 mm.
– 3/8“ predĺženie 44 mm.

Objednávacie číslo:

49,99 Kč

FOR 920U3

FOR 656BM

Sada prípravkov na tlmiče

FOR 939T1

25,49 €

Univerzálna sada na rozvody

Akciová cena

–

114,99 €

Podtlaková pumpa
–
–
–
–

87,99 €

Akciová cena

Sada obsahuje:
– hlavica nástrčná, tvar „D“, 5 a 10 mm,
– hlavica nástrčná, 6 hran, 8–9–10–11 mm,
– hlavica zástrčná, 6 hran, 5–6–7–8 mm,
– hlavica zástrčná, s plochou, 3–3, 5–4 mm,
– hlavica zástrčná, XZN M12,
– hlavica zástrčná, Torx T50–60,
– hlavica nástrčná priechodná 14–16–17–18–19–21–22–24–27 mm,
– hlavica nástrčná s plochou, 1–5, 2–6–6, 3–7–8–9–10–12 mm
– hlavica zástrčná priechodná s plochou, 10, 5× 5–12, 5× 5–14, 5× 5–14, 5× 3 mm,
– hlavica zástrčná priechodná s plochou a osadením, 14 mm.
Objednávacie číslo:

Akciová cena

Objednávacie číslo:

FOR 656AM

–	Špeciálne hlavice určené pre demontáž a montáž tlmičov najbežnejších európskych
a ázijských vozidiel, ako sú napr.: VW, Audi, Mercedes, Nissan, Seat, Fiat, Ford,
Opel, Peugot, Renault, Citroen, Toyota, BMW, Volvo.
–

–	Sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu
lemu na rúrkach s vonkajším priemerom 4.75, 5 a 6 mm.
–	So sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer rúrok
(4,75 mm).
–	Použitie: oceľové rúrky.

APRÍL–JÚN 2018

APRÍL–JÚN 2018

–

Pertlovacia sada na oceľové rúrky

Akciová cena

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

–

Sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu
lemu na rúrkach s priemerom 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
So sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer
rúrok 4,75 mm.
Použitie: medené a iné tenkostenné rúrky.

25

–

Ručná podtlaková pumpa.
Balenie obsahuje príslušenstvo pre výmenu brz. kvapaliny
a odvzdušnenie brz. systému.
Sadu je možné použiť aj pre diagnostiku ďalších okruhov
vo vozidle, univerzálne použitie.
Kufrík obsahuje nadstavce pre odvzdušňovacie skrutky
bežných typov vozidiel, hadičku a nádobku na kvapalinu.

Sada prípravkov určených k nastaveniu/aretácii dvoch
vačkových hriadeľov bola navrhnutá pre použitie vo
viacventilových motoroch (twin cam) a slúži na
zablokovanie vačkových hriadeľov, ktoré sú pod tlakom
stlačených ventilových pružín a zamedzí otáčaniu
rozvodov motora zo svojich polôh pri demontáži
Použitie pre aretáciu rozvodov u vozidiel: Ford, Honda,
Land Rover, Rover, VW, Renault, Citroen, Peugot, Fiat, Opel a ďalšie.

Objednávacie číslo:

FOR 919G1

Sada na meranie tlaku olejovej sústavy
–
–
–
–
–

Sada je určená pre meranie tlaku oleja
v motore.
Pomocou adaptérov je možné merať
na mieste tlakového spínača.
Sada obsahuje manometer s rozsahom 0–10 bar
pre odčítanie aktuálneho tlaku oleja v bežiacom motore.
Manometer je cez hadicu prepojený k adaptéru rýchlospojkou.
Sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5,
M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, 1/4 × 18,
3/8 × 20, 1/2 × 20.

Akciová cena
37,49 €

Akciová cena

Objednávacie číslo:

49,99 €

FOR 908G8

Fajka 1“, 650 mm

Objednávacie číslo:

FOR 912G1

Trhák 1“, 1000 mm

Akciová cena
Objednávacie číslo:

FOR 8158650

Akciová cena
28,99 €

Objednávacie číslo:

FOR 80181000

Ceny bez DPH

Akciová cena

53,99 €

35,99 €

www.elit.sk
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Sada miskových kľúčov na olejové filtre
–
–
–

27

Sada očko-plochých kombinovaných kľúčov

Sada povoľovacích miskových kľúčov na olejové filtre.
Sada obsahuje 14 ks špeciálnych miskových adaptérov
pre povoľovanie olejových filtrov, jednu redukciu
a univerzálny trojramenný dvojčinný čeľusťový kľúč.
Rozmery: 66, 74-76, 76, 86, 92, 93, 96, 106, 108.

–
–
–
–
–

Kľúče sú vyrobené z vysoko kvalitnej chrom-vanádiovej ocele.
Otvorená čeľusť je v uhle 15°.
Očko je dvanásťhranné a zviera uhol 15°.
Pochrómovaný povrch pre lepšiu ochranu náradia.
Sada obsahuje kľúče o rozmeroch: (na obidvoch stranách rovnaké):
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 32.

Objednávacie číslo:

FOR 61916

Objednávacie číslo:

FOR 5141

Akciová cena

Rezačka na výfuky/rúry

vybavenie servisov

APRÍL–JÚN 2018

29,99 €

–
–

34,49 €

Prípravok na rezanie oceľových rúr s priemerom
od 20 do 75 mm.
Jednoduché a rýchle rezanie.

Sada vypichovákov

Objednávacie číslo:

–	Obsahuje 12 ks rôznych vypichovákov
na poškodené konektory.
–	Použiteľné na 80% všetkých používaných konektorov.
–	Aplikácie : Ford, BMW, MB, Opel, VW, Fiat, MAN,, SAAB,
Renault, Porsche, PSA, Mazda, Toyota.

FOR 65603

Akciová cena
13,99 €

Prípravok na manžety – pneumatický
–
–

Objednávacie číslo:

Pneumatický nástroj určený na inštaláciu elastických
manžiet bez potreby demontáže kĺbu alebo poloosy.
Potrebný pracovný tlak 6 bar., pre priemer manžety
20–110 mm.

Objednávacie číslo:

FOR 9T0502

FOR 912C1

Akciová cena

Tester kompresie pre benzínové motory
–	Kompletná sada pre meranie kompresie
valcov pre benzínové motory s priemerom
závitu zapaľovacích sviečok M10, M12, M14, a M18.
– Manometer s rozsahom 0–20 bar.
– Sada slúži
pre kontrolu
tesnosti piestu,
piestnych krúžkov
a tesnení hlavy
valca.
– Možnosť použitia
pre osobné vozidlá,
dodávky a motocykle.

49,99 €

Akciová cena
74,99 €

Balónik na otváranie dverí
–

Nafukovací balónik na núdzové otvorenie dverí.

Objednávacie číslo:

FOR 9M2301

Akciová cena

Objednávacie číslo:

15,49 €

FOR 909G1

Ceny bez DPH
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Akciová cena
47,99 €
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–
–
–

Drevený kartáč s oceľovými drôtmi.
Vhodný pre bežné aplikácie.
Dĺžka hlavy/celková dĺžka: 130/260 mm.

Drôtený kartáč
–
–
–

Ľahké , pevné prevedenie s profilovanou
plastovou rukoväťou pre pevné uchopenie.
Vlnité mosadzné drôty.
Dĺžka hlavy/celková dĺžka: 120/250 mm.

ka
vin
No

Robustný oceľový rám s práškovým nástrekom.
Plastové otočné kolieska (6 ks) s priemerom 60 mm s ložiskami.
Lehátko a opierka hlavy potiahnutá vinylom.
Rozmery 920 × 430 × 95 mm.

Drôtený kartáč

ka
vin
No

–
–
–
–

ka
vin
No

Oceľové dielenské lehátko

29

Objednávacie číslo:

SEA SCR75

Objednávacie číslo:

Veľká policová skriňa
–
–
–
–
–

Oceľová konštrukcia s vnútornou vzperou.
Vybavená 4 policami a úložiskom na dne.
Nosnosť police 20 kg.
Dvojdielne dvere sú vybavené zámkom.
Rozmery (Š × H × V): 900 × 400 × 1800 mm.
Objednávacie číslo:

SEA SC01

vybavenie servisov

Obsahuje:
– Dva mosadzné kartáče malý a stredný,
pre súčiastky ako: zapaľovacie sviečky a kontakty.
– Jeden veľký kartáč s oceľovými drôtmi
pre odstraňovanie korózie a zváracej strusky.
– Profilovaná rukoväť pre pohodlnú prácu s praktickým
okom pre zavesenie.
– Dĺžka hlavy/celková dĺžka (mm):
90/225 oceľ,
35/175 mosadz,
90/225 mosadz.

Pre použitie najbežnejších farieb a voskov v 1 l kartuši.
Dodáva sa vrátane nástavca ny trysky pre voskovanie dutín.
Pracovný tlak vzduchu 6,2 bar.
Spotreba
vzduchu 267 l/min.
Pripájací závit
vzduchu pištole 1/4“.

ka

–
–
–

Pre použitie najbežnejších ochranných hmôt na podvozky
v 1 l kartuši.
Pracovný tlak vzduchu 6,2 bar.
Spotreba vzduchu 320 l/min.
Pripájací závit vzduchu pištole 1/4“.

vin
No

–

–

Sada drôtených kartáčov

ka

Striekacia pištoľ
na podvozky

–
–
–
–

1,99 €

ka
vin
No

42,99 €

Akciová cena

1,99 €

Striekacia pištoľ

Akciová cena

vin
No

vybavenie servisov

SEA WB02

Akciová cena
ka
vin
No

APRÍL–JÚN 2018

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

SEA SG14

Akciová cena

Akciová cena

299,99 €

13,49 €

Vhodná pre 310 ml kartuše dĺžky max. 220 mm.
Zahnutý háčik pre zavesenie.
Celková dĺžka pištole 330 mm.

ka

–
–
–

vin
No

Pištoľ na kartuše

Objednávacie číslo:

SEA SG139

Akciová cena 12,99 €

Objednávacie číslo:

SEA AK9801

Ceny bez DPH

Akciová cena
2,99 €

www.elit.sk
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SEA WB05/R

Objednávacie číslo:

SEA AK39

Akciová cena
3,49 €

Ceny bez DPH
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–
–
–

Dĺžka 900–1 700 mm.
Jemné štetiny kefy nepoškriabu lakovaný povrch.
Vhodná pre umývanie osobných a dodávkových vozidiel.

Vodováha na volant
–
–
–

ka
vin
No

Kvalitná výsuvná umývacia kefa z ľahkých a pevných plastov.

ka
vin
No

Teleskopická kefa

Prípravok pre rýchle a presné nastavenie volantu
pri nastavovaní a meraní geometrie podvozku vozidiel.
Dĺžka 370 mm.
Materiál: hliník.
Objednávacie číslo:

Nástenný panel s priehradkami
–
–
–
–
–
–

APRÍL–JÚN 2018

SEA GA460

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.

Objednávacie číslo:

SEA TPS131

Akciová cena
25,99 €

Nástenný panel s priehradkami

Objednávacie číslo:

Akciová cena

Akciová cena

17,99 €

37,99 €

Objednávacie číslo:

vin
No

Policová skriňa
Oceľová konštrukcia s vnútornou vzperou.
Vybavená 2 policami a úložiskom na dne.
Nosnosť police 20 kg.
Dvojdielne dvere sú vybavené zámkom.
Rozmery ( Š × H × V ): 915 × 460 × 1 060 mm.

SEA TPS1569WM

Akciová cena
14,99 €

ka

–
–
–
–
–

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.

vybavenie servisov

–
–
–
–
–
–

SEA CC50

vybavenie servisov
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Nástenný panel s priehradkami
–
–
–
–
–

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.

Objednávacie číslo:

SEA SC03

Akciová cena
199,99 €

Objednávacie číslo:

SEA TPS130

Ceny bez DPH
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Akciová cena
20,99 €
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–

–
–
–
–
–

Odolné prevedenie pre profi používanie.
Obsahuje 30 LED diód pre osvetlenie priestoru,
7 LED diód na prednej časti slúži ako smerové svetlo.
Možnosť zavesenia lampy na háčik alebo pripevnenie
pomocou magnetu na zadnej strane.
Indikácia stavu nabitia, dodáva sa s adaptérom pre 12 V
auto zásuvku a nabíjacím adaptérom zo siete 230 V.
Čas používania od plného nabitia až 5 hodín.

Objednávacie číslo:

SEA LED3602

SEA LED307

Akciová cena

Akciová cena

–
–
–
–
–

Robustná lampa s bočnými
hákmi pre uchytenie na kapotu
alebo strechu vozidla.
Háky sú potiahnuté mäkkým plastom pre ochranu
laku vozidla.
Lampa je akumulátorová s indikátorom stavu nabitia
a dodávanými nabíjacími adaptérmi.
40 výkonných SMD LED diód dokonale osvetľuje priestor.
Dĺžka lampy: 1 230–1 680 mm.

ka

–

Lampa LED na kapotu

Unikátna možnosť natáčania lampy
vo všetkých smeroch o 360°.
Patentovaný design.
Odolné prevedenie pre profi používanie.
Obsahuje 10 super svetelných SMD LED diód pre osvetlenie
pracovného priestoru v uhle 120°, 3 LED diódy na prednej časti
slúžia ako smerové svetlo.
Možnosť zavesenia pomocou háčika alebo pripevnenie
pomocou magnetu na zadnej strane.
Výkonná 2.2Ah Lithium-iontová
batéria s dlhou výdržou bez pamäťového efektu
a rýchlym nabíjaním cez micro USB konektor.

Stredový flexibilný kĺb umožňuje natočenie lampy
do ľubovoľného uhla.
Veľký svetelný výkon.
V lampe je zabudovaný magnet pre uchytenie
napr. na karosériu vozidla.
Na konci rukoväte je otočný hák na zavesenie.
Lampa má dva zdroje svetla,
čelné svetlo –diódy
a bočné hlavné svetlo 27 diód.
Celková dĺžka lampy
je 285 mm.

–
–
–
–
–
–

Profesionálna lampa COBUS s extra svietivou
COB diódou.
Stredový kĺb umožňuje natáčanie lampy do rôznych polôh.
Lampa je vybavená magnetom a závesným háčikom.
COB dióda dodáva svetelný tok 290 lm.
Indikátor stavu batérie.
Prevádzkový čas od plného nabitia až 5 hodín.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

LL 261800

LL 334559

Akciová cena

Akciová cena

33,99 €

29,99 €

18,49 €

vin
No

–

–
–

Objednávacie číslo:

LED AKU lampa 360°
–
–
–

–
–

–

38,49 €
–

–

Lampa COBUS COD LED

APRÍL–JÚN 2018

–
–
–

Unikátna možnosť natáčania lampy
vo všetkých smeroch o 360°.
Patentovaný design.
Odolné prevedenie pre profi používanie.
Obsahuje 10 super svetelných SMD LED diód pre osvetlenie
pracovného priestoru v uhle 120°, 3 LED diódy na prednej
časti slúžia ako smerové svetlo.
Možnosť zavesenia pomocou háčika alebo pripevnenie
pomocou magnetu na zadnej strane.
Výkonná 2.2Ah Lithium-iontová
batéria s dlhou výdržou bez pamäťového efektu a rýchlym
nabíjaním cez micro USB konektor.

Lampa LED otočná

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

SEA LED360

SEA LED136

Akciová cena

Akciová cena

49,99 €

Ceny bez DPH

63,99 €

www.elit.sk

Odolná závesná lampa
–
–
–

Profi dielenská lampa s výkonom 11 W a odolnosťou
proti mechanickému poškodeniu s krytím IP54.
Dĺžka x priemer: 400 × 60 mm.
Lampa vybavená otočným háčikom a el. káblom
s dosahom 5 m.

Prenosná lampa
–
–
–

Dielenská lampa s výkonom 8 W.
Dĺžka x priemer: 440 × 37 mm.
Vybavená háčikom a 5 m káblom pre pripojenie k el. sieti 230 V.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

LL 111372

LL 96

Akciová cena

Akciová cena

16,99 €

4,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

vybavenie servisov

–

LED AKU lampa
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ka
vin
No

LED AKU lampa 360°

vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Mini pneumatická račňa s pripojovacím
rozmerom 1/4“.
Prevádzkový tlak 6,2.
Otáčky 200 ot/min.
Pracovný uťahovací moment 7–41Nm.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Dĺžka 196 mm.
Hmotnosť 1,1 kg.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 32–3024

Akciová cena

Objednávacie číslo:

42,99 €

XT TOOLS 5J-3011X

Pneumatická račňa 1/2“
–
–
–
–
–
–
–

Pneumatická mini deliaca brúska pre kotúče s priemerom 75 mm.
Možnosť plynulej regulácie otáčok.
Veľmi nízka hlučnosť , iba 79 dB.
Ergonomické uchopenie.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Dĺžka 203 mm.
Hmotnosť 0,8 kg.

Hydraulický lis 20 t
–
–
–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Akciová cena

TG TY20001

30,99 €

Akciová cena

Pnuematický vyrezávač skiel

Pneumatická račňa s pripojovacím
rozmerom 1/2“.
Prevádzkový tlak 6,2.
Otáčky 150 ot/min.
Pracovný uťahovací moment 14–68 Nm.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Dĺžka 256 mm.
Hmotnosť 2,6 kg.

–
–
–

249,99 €

Pneumatický vyrezávač autoskla.
Pripojenie 1/4“.
Dĺžka 200 mm.
–
–

XT TOOLS 34–3023

Akciová cena

Objednávacie číslo:

42,99 €

XT TOOLS SM–518

–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena

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.

Objednávacie číslo:

TG TY30002

67,99 €

Priama brúska s plynulou reguláciou otáčok.
Špeciálny tlmič hluku na výstupe zaisťuje nízku
hladinu hluku 77dB.
Maximálne otáčky 25 000/min.
Vstupné napojenie hadicou s vnútorným priemerom 10 mm.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Dĺžka 159 mm.
Hmotnosť 0,4 kg.

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 50 t.
Vybavený kontrolným tlakomerom, nožnou 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

Stopková brúska zalomená

Stopková brúska priama

Hydraulický lis 50 t

Hydraulický lis 30 t

–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 20 t.
Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou pre jednoduché ovládanie.
Pracovný rozsah 0–910 mm.
Vnútorná šírka 540 mm.
Zdvih piestu 185 mm.
Hmotnosť 80 kg.
Rozmery 1 800 × 820 × 700 mm.

APRÍL–JÚN 2018

–

Mini deliaca brúska materiálu

35

Zalomená brúska s plynulou reguláciou otáčok.
Špeciálny tlmič hluku na výstupe zaisťuje nízku
hladinu hluku 77dB.
Maximálne otáčky 20 000/min.
Vstupné napojenie hadicou
s vnútorným priemerom 10 mm.
Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
Objednávacie číslo:
Dĺžka 159 mm.
Hmotnosť 0,5 kg.
XT TOOLS 52-5229

Akciová cena
999,99 €

Akciová cena
429,99 €

P
TOENA
C

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 53-5229

Akciová cena
22,99 €

Ceny bez DPH

Akciová cena
31,99 €

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Pneumatická račňa 1/4“

vybavenie servisov

Vybavenie servisov

Vybavenie servisov
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Ultrazvukové čističky

HD 5/15 C Plus - verzia bez navíjacieho bubna

APRÍL–JÚN 2018

Ultrazvuková čistička spoľahlivo vyčistí i členité povrchy.
Proces čistenia trvá od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút, všetko závisí na miere, spôsobe a druhu znečistenia povrchu.
Najefektívnejší spôsob čistenia dielov napr. vstrekovacích trysiek, karburátorov, striekacích pištolí, tlmičov, súčiastok motora,
plošných spojov, atď..

Ultrazvuková čistička
s objemom nádoby 20 l

–	Dobre ovládateľný, mobilný, všestranný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus bez
ohrevu s možnosťou vertikálneho a horizontálneho použitia. S úschovou príslušenstva,
mosadznou valcovou hlavou a automatickou redukciou tlaku.
–

Vybavenie:
– Ručná striekacia pištoľ, pištoľ EASY PRESS.
– Ručná striekacia pištoľ s vložkou SOFTGRIP.
– Vysokotlaková hadica 10 m.
– Pracovný nadstavec 850 mm.
– Trojitá tryska (0 °/25 °/40 °), manuálna.
– Rotačná tryska.
– Systém proti pretáčaniu hadíc (AVS).
– Spínač vypínania tlaku.

Verzia s navíjacím bubnom:
Objednávacie číslo: KA 1.520-932.0

Rozmery koša: 465 × 270 × 110 mm

Objednávacie číslo:

Verzia bez navíjacieho bubna:
Objednávacie číslo: KA 1.520-931.0

UZ LAB20

Akciová cena

Akciová cena

APRÍL–JÚN 2018

Prečo čistiť ultrazvukovou čističkou?
–
–
–

37

699,99 €

Akciová cena
599,99 €

Vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 5/11 UX s navíjacím bubnom

499,99 €

vybavenie servisov

–

–
–
–
–

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

Objednávacie číslo:

KA 1.064-901.0

vybavenie servisov
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Akciová cena
1 299,99 €

Extraktor PUZZI 8/1 C

Ultrazvuková čistička
s objemom nádoby 28 l
Rozmery koša: 465 × 265 × 125 mm

Objednávacie číslo:

UZ LAB28

Akciová cena
599,99 €

–	Výkonný a kompaktný extraktor na čistenie malých kobercových plôch. Zo všetkých
porovnateľných konkurenčných strojov ponúka najlepší výsledok čistenia. Extraktor
PUZZI 8/1 C umožňuje rýchle opätovné použitie čistených textilných plôch. Sieťový
kábel je možné uložiť na výklopnom háku. Integrované uloženie podlahovej hubice
na stroji. Výkonný a kompaktný tepovač pre čistenie malých kobercových plôch a čalúnení.
–

Akciová cena 67,99 €
www.elit.sk

KA 1.100-225.0

RM 760 čistiaci prostriedok,
tablety
Objednávacie číslo: KA 6.295-856.0

Ceny bez DPH

Objednávacie číslo:

Vybavenie:
– nástreková hadica s integrovaným prívodom vody, 2,5 m,
– integrované uloženie pre ručnú hubicu,
– sieťový kábel 7,5 m,
– ručná hubica.

Akciová cena
399,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov

Čistič palubnej dosky – 500 ml
–
–

vybavenie servisov
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–	Jednoducho ovládateľný, mobilný, profesionálny vysávač
na vysávanie mokrých i suchých nečistôt.
–	Plochý (skladaný) filter umožňuje optimálne využitie
nádoby.
–	Vďaka poloautomatickému čisteniu filtra ApClean
nedochádza k jeho upchávaniu.
–	Kompaktná konštrukcia zabezpečuje ľahkú, pohodlnú
prepravu zariadenia.
–	Pri vysávaní tekutín elektronická kontrola hladiny
automaticky vypne vysávač, akonáhle dôjde
k maximálnemu stavu naplnenie nádoby.
–	Objem nádoby 35 l.

–
–
–
–
–
–
–
–

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:

Autošampón s voskom 1 l
–
–

Objednávacie číslo:

AKCE 12 ks
za 1,69 €/ks!

XT CSW1000

XT CSF500 – Fresh
XT CSFF500 – Fresh pěna
XT CSL500 – Lemon
XT CSV500 – Vanilla

Objednávacie číslo:

KA 1.184-505.0

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

APRÍL–JÚN 2018

Vysávač NT 35/1 Ap
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Akciová cena
1,69 €

Akciová cena 1,99 €
Čistič skiel 500 ml

Akciová cena

–

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.

299,99 €

Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv
–
–
–
–
–
–

BR 40/10 C Adv je kompaktný podlahový umývací stroj s odsávaním.
Tiché čistenie aj odsávanie je možné vykonávať oboma smermi.
Je vybavený sklápacou rukoväťou a vyberateľnými nádržami.
Kefy a saciu stierku vyberiete bez použitia náradia za pár sekúnd.
BR 40/10 C – kompaktný a účinný stroj s pracovnou šírkou 400 mm
a objemom nádrže 10 l.
Varianta Advance je navyše vybavená transportnými kolieskami
a nastavením prítlaku kefy.

Vybavenie:
– Valcové kefy.
– Systém dvoch nádrží.
– Sieťová prevádzka.
– Variabilný prítlak.
– Transportné kolieska.

Objednávacie číslo:

–
–
–

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

Akciová cena

XT Ochrana podvozku neprelakovateľná 1 l

1 799,99 €

–

XT WC500

0,99 €

Akciová cena

Odstraňovač hmyzu 500 ml

–	Ochrana proti pôsobeniu vody, soli,
odletujúcim kamienkom, oderu
a korózii, na báze syntetického
kaučuku pohlcujúceho hluk.

1,19 €

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

Objednávacie číslo:

KA 1.783-311.0

Čistič plôch 20 l

Objednávacie číslo:

XT UBCN1000

Objednávacie číslo: KA 6.295-415.0

Akciová cena 64,99 €

Akciová cena
3,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Objednávacie číslo:

XT UBCO1000

Akciová cena
4,39 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Čistič benzínovej palivovej sústavy 375 ml

Čistič dieselovej palivovej sústavy 375 ml

–	Multifunkčný čistič benzínového
palivového systému. Pri správnom
použití pomáha odstraňovať nečistoty
a usadeniny z celého palivového
systému spaľovacieho priestoru,
z ventilov a lambda sondy. V palivovom
systéme na seba viaže vodu a zaisťuje
jej 100 % odstránenie z palivového
systému.
– Obsahuje špeciálne mazacie
komponenty, ktoré sú hlavne dnes
veľmi dôležité. Čistí vstrekovací systém
a vstrekovacie trysky, tým zlepšuje
a obnovuje kvalitné rozprášenie paliva.
Produkt tak zdokonaľuje a zefektívňuje
spaľovanie pohonnej hmoty.
Objednávacie číslo:

TEC201 FIC

–	Multifunkčný čistič dieselového
palivového systému, ktorý prináša
množstvo výhod pre všetky typy
dieselových motorov. Čistí palivový
systém a vstrekovacie trysky, čím zlepšuje
a obnovuje kvalitné rozprášenie paliva.
Produkt tak prispieva k zdokonaleniu
spaľovania pohonnej hmoty a významne
znižuje dymivosť z výfuku.
–	Obsahuje špeciálne mazacie
komponenty, ktoré sú v súčasnosti veľmi
dôležité. Pri pravidelnom používaní bola
zaznamenaná úspora paliva medzi 4–8 %.

Akciová cena

Objednávacie číslo:

9,69 €

TEC301 DIC

Papierové utierky 2-vrstvové, 360 m, 1 000 ks
–
–
–
–
–
–
–
–

2 vrstvy, veľmi dobrá absorpcia.
37 x 36 cm, praktické veľké útržky.
Dĺžka návinu 360 m/1 000 útržkov.
Vysoká pevnosť.
Dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám a olejom.
Nezanecháva vlákna.
100 % celulóza.
Vynikajúci pomer kvalita/cena.

PNEUSERVIS

Akciová cena
9,69 €

Čistič motora XT Extra
–
–

Vysoko účinný priemyselný alkalický čistiaci prostriedok so
silnou odmasťovaciou schopnosťou na veľmi znečistené
motory, stoje, povrchy a podlahy. Pre strojové aj ručné čistenie.
Odmasťovacie schopnosti tohto výrobku sú výnimočné.
Jednoducho si poradí nielen s mastnotou, ale aj so špinou
od bŕzd alebo kolies. Je vhodný aj pre údržbu a umývanie napr.
záhradnej techniky a ďalších zariadení a strojov, ktoré sú
vystavené veľkej nečistote. Čistí mastné podlahy a obklady
výrobných hál.

Objednávacie číslo:

XT ITBL370

Akciová cena
14,19 €

Držiak na stenu pre papierové utierky
–
–

Môže byť použitý v polohe horizontálne aj vertikálne.
Možnosť pripevniť držiak na stenu alebo používať ako
prenosný stojan

Objednávacie číslo:

XT HOLDER
Objednávacie číslo:

Akciová cena

2,09 €
XT ECE5 – balenie 5 litrov 7,69 €
XT ECE10 – balenie 10 litrov 14,99 €
XT ECE1 – balenie 1 liter

Akciová cena
17,09 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

–
–
–

PNEUSERVIS jar 2018

–
–
–

Prevedenie prezúvačky s najväčším rozsahom upnutia
Pneumatické spúšťanie montážnej hlavy zjednodušuje prácu
a zároveň umožňuje prispôsobiť kolesám do šírky 15“ a veľkosti 28“.
V štandardnej výbave je pomocné rameno a ručne ovládaný odrážač
v prevedení Ergo control.
1 fázový pohon, 230 V.
Vrátane pomocného ramena TCE 330.
Pohon s plynulým rozbehom.

–
–

1 694 100 396

–

Stredná trieda TCS 4430 ponúka všetko, čo bude bežný servis potrebovať.
Je ponúkaná výhradne v kombinácii s pomocným ramenom TCE 330
a ručne ovládaným odrážačom Ergocontrol.
Samotný stĺpik montážnej hlavy má profil šesťhranu, čo zvyšuje tuhosť.
Konštrukcia zariadenia umožňuje bezpečne pracovať aj na veľkých
drahých kolesách bez rizika poškodenia.
Vonkajšie upnutie kolies do 22“.

–
–
–
–
–

1-fázový pohon, 230 V.
Vrátane pomocného ramena TCE 330.
Funkcia ergo control – plynulý prítlak lopaty na odrazenie plášťa z ráfika.
Pohon s plynulým rozbehom.
WDK kit.

–
–

Certifikát WDK:
– Zariadenie bolo odskúšané výrobcami pneumatík
– Udelený certifikát potvrdzuje,že zariadenie je vhodné aj pre montáž
nízkoprofilových pneumatík.
– Súčasťou zariadenia je vždy pomocné rameno a ďalšie pomocné
príslušenstvo špeciálne pre WDK prevedenie.

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

Prezúvačka pneumatík TCE 4430-24 S401

Akciová cena

Objednávacie číslo:

1 694 100 539

5 099,99 €

–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena
4 599,99 €

Vyvažovačka kolies WBE 4240

Vyvažovačka pneumatík WBE 4440 S10
–

PNEUSERVIS jar 2018

Prezúvačka pneumatík TCE 4470 S441
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–

Inovovaná rada vyvažovačiek vyššej strednej triedy WBE 444x
má mnoho vylepšení.
Automatická voľba vyvažovacieho programu, podľa typu kolesa.
Odpadá časté prepínanie a hľadanie toho správneho programu.
Automatické meranie šírky ráfika.
Nový typ snímačov s novým motorom zaisťuje skrátenie vyvažovacieho
cyklu na 6 sekúnd a to vrátane úplného zastavenia kolesa.
Pre presné umiestnenie závažia je k dispozícii deväť programov
na vyvažovanie osobných vozidiel a dva programy na motocykle.
Tento typ je navyše vybavený svetelným kruhom a laserovým
indikátorom pozície závažia.
S WBE 4440 je možné vyvažovať kolesá do veľkosti až 1200mm
a maximálnej šírky 21“, hmotnosti 80 kg a priemeru 12“–30“.

–
–
–

Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies 		
osobných vozidiel , motocyklov, a dodávok do priemeru 1200mm,
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:

1 694 100 479

Objednávacie číslo:

1 694 100 481

Akciová cena

Akciová cena

3 199,99 €

4 899,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – PNEUSERVIS
Profi vyvažovačka kolies HPA B335 EVO TWIN Ligth
Automatická vyvažovačka kolies osobných , ľahkých užitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
Pneumatický upínací systém kolesa PNEULOCK.
LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
Zariadenie je štandardne vybavene programom CW(control weigth) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
Vyvažovacia hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg,
Nízkootáčkový merací systém.
Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky rafiku 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.

–
–
–

Automatická prezúvačka pneumatík s obvodovým hustením
a pomocným ramenom ALLY 90.
Prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“.
Robustné prevedenie umožňuje prezúvať aj veľké nízkoprofilové pneumatiky.

Technické parametre:
– Rozsah vonkajšieho upnutia 10 -24“.
– Rozsah vnútorného upnutia 13 -27“.
– Maximálna veľkosť kolesa 1.040 mm.
– Napájanie 230 V 50/60 HZ 0,75 kW.
– Prívod vzduchu 10 bar.
– WDK certifikácia.

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

PNEUSERVIS jar 2018

–
–
–

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90

Objednávacie číslo:

GS HPA 824

Akciová cena
6 199,99 €

vybavenie servisov
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 ráfika 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:

Objednávacie číslo:

GS HPA B335C

Akciová cena

GS HPA B325

4 499,99 €

Akciová cena
3 499,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

vybavenie servisov
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Vybavenie servisov – PNEUSERVIS
Prezúvačka kolies HPA M42V2LL+ ALLY 30
–
–
–

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

Dvojrýchlostná prezúvačka kolies s pomocným ramenom.
Prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“.
Pomocné rameno ALLY 30 na prezúvanie nízkoprofilových pneumatík.

–
–
–
–

PNEUSERVIS jar 2018

Technické parametre:
– Rozsah vonkajšieho upnutia 10“–22“
– Rozsah vnútorného upnutia 12–24“.
– Maximálna veľkosť kolesa 1 100 mm.
– Napájanie 400 V 50 Hz 1,2 kW.
– Prívod vzduchu 8–10 bar.

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.

Objednávacie číslo:

GS HPA M42LL

Akciová cena
3 399,99 €

Objednávacie číslo:

GS HPA M42 V2

Prezúvačka kolies HPA M41
–
–

vybavenie servisov

vybavenie servisov

47

PNEUSERVIS jar 2018

46

Poloautomatická prezúvačka pneumatík, vhodná do menších prevádzok.
Manuálne rameno s odklápa do boku, zariadeniu stačí menší pracovný priestor.

Technické parametre:
– Max. upnutie z vonka 10–22“.
– Max. upnutie z vnútra 12–24“.
– Max. priemer kolesa 1 140 mm.
– Napájanie 400 V 50 Hz 0,75 kW.

Akciová cena
1 899,99 €

Objednávacie číslo:

GS HPA M41

Akciová cena
1 499,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

–
–
–
–

vybavenie servisov
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–
–
–

Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

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.

–
–
–
–
–
–
–
–

Vyvažovačka kolies s LED displejom.
Prehľadná jednoduchá obsluha .
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 nevývažku sa požadovaná
hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso.
Nožná brzda na fixovanie 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.

Parametre:
– Napájanie 230 V 50 Hz.
– Celkový príkon 200 W.
– Šírka ráfikov: 1,5“–20“.
– Max priemer rafika 26“.
– Max. priemer kolesa 1100 mm.
– Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

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:

Objednávacie číslo:

GS HPA B50

GS HPA 845

Akciová cena

Akciová cena

2 599,99 €

1 699,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

PNEUSERVIS jar 2018

Automatická vyvažovačka HPA B50
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Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – PNEUSERVIS
Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom

Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A
–	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.
– Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

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.

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

Doporučujeme dokoupit
pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

GS SVK AC 200M

XT CHANGER A

Akciová cena

Akciová cena

899,99 €

1 199,99 €

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

vybavenie servisov
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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.

vybavenie servisov
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Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

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.

–

–
–
–
–
–
–

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.

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.
Spoľahlivá vyvažovačka.

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

Objednávacie číslo:

GS SVK AC 270V

Objednávacie číslo:

XT BALANCER SA

Akciová cena

Akciová cena

1 249,99 €

819,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie.
Rameno sa odklápa do boku.
Vonkajšie upnutie kolies do 21“.
Vybavené pomocným ramenom pre uľahčenie montáže
a demontáže nízkoprofilových pneumatík.

–
–
–
–

–
–
–

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.
Výkonný dvojkladivkový úderník.
Nízke vibrácie.
Otáčky 8 000/min.

Pneumatický uťahovák 1“
–	Max. povolovací moment 2 712 Nm.
– Otáčky 6 200/min.
– Váha 7,85 kg.
– Dlhé prevedenie.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

HAZ 9012EL-SPC

HAZ 9014MG-2

Akciová cena

Akciová cena

899,99 €

189,99 €

Pneumatický uťahovák 1/2“
–

Objednávacie číslo:

XT CHANGER M-A

–

Akciová cena
1 199,99 €

–

ka

Plnoautomatická vyvažovačka pneumatík,u ktorej je súčasťou balenia tiež ramienko
na meranie šírky kolies. Umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane
špeciálnych programov pre rôzne ALU disky. Zariadenie má integrovaný systém
samokalibrácie a automatickej detekcie porúch.

vin
No

Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

–
–
–
–
–

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

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.

Objednávacie číslo:

HAZ 9012M

Pneumatický uťahovák 1/2“
–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena
149,99 €

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

XT BALANCER A

Akciová cena
949,99 €

HAZ 9012MT

www.elit.sk

Akciová cena
189,99 €

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

129,99 €
Ceny bez DPH

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.

Objednávacie číslo:

Pneumatický uťahovák 1/2“

Objednávacie číslo:

PNEUSERVIS jar 2018

PNEUSERVIS jar 2018

–
–
–
–

Pneumatický uťahovák 1/2“

53

479,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Prezúvačka pneumatík na montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých
úžitkových vozidiel. Tento model sa dodáva spolu s pomocným ramenom,
ktoré výrazne uľahčuje prácu obsluhe pri montáži tvrdších pneumatík.
Tento model je vhodný do menších prevádzok, alebo ako druhé zariadenie
do pneuservisu.

ka
vin
No

Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

vybavenie servisov

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

52

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS

Vybavenie servisov – PNEUSERVIS
Pneumatický uťahovák 1/2“

Pneumatický uťahovák 1/2“ v sade

XT TOOLS 43-4002

Akciová cena
54,99 €

P

–

Pneumatický uťahovák 1/2“
–	Pripojenie 1/2“.
–	Otáčky 7 000 ot/min.
–	Maximálny moment 1 356 Nm.
–	Pracovný moment 68–746 Nm.
–	Vstup vzduchu 1/4“.
–	Tlak vzduchu 6,2 bar.
–	Priemerná spotreba 113 l/min.
–	Hmotnosť 1,9 kg-

XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
74,99 €

XT TOOLS 43-4033

Pneumatický uťahovák 1/2“
–
–
–
–
–
–
–
–

Výkonný pneumatický rázový uťahovák
pre 1/2“ nástavce.
Telo uťahováka je zo zliatiny hliníka.
Vyššie otáčky 8000/min.
Maximálny povoľovací moment 813 Nm.
Pracovný moment 34–542 Nm.
Pripojenie vzduchu 1/4“.
Priemerná spotreba vzduchu 120 l/min.
Možnosť nastaviť otáčky v ôsmych krokoch.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-231HRG

–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena
199,99 €

Pneumatický uťahovák 3/4“

Akciová cena
58,99 €

–
–
–
–
–
–
–

Profesionálny pneumatický rázový uťahovák
pre hlavice s veľkosťou 3/4“.
Kompozitné telo znižuje hmotnosť na veľmi
príjemných 3,79 kg.
Otáčky 5 500/min.
Maximálny povoľovací moment 2 034 Nm.
Pripojenie vzduchu 1/4“.
Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
Prepínanie chodu jednou rukou.

Objednávacie číslo:

Akciová cena

XT TOOLS 45-4153P

329,99 €

Ceny bez DPH

99,99 €

Profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 3/4“ nástavce
s kompozitným telom a hmotnosťou 3,4 kg.
Vysoké otáčky 5 500/min.
Max. povoľovací moment 1 898 Nm.
Pracovný moment 271–1 627 Nm.
Pripojenie vzduchu 1/2“.
Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
Prepínanie chodu jednou rukou.

XT TOOLS 45-4051P

–	Profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 1“ nástavce,
pre prácu na nákladných vozidlách.
– Vysoké otáčky 5000/min.
– Maximálny povoľovací moment 3119 Nm.
– Pracovný moment 542–2441 Nm.
– Pripojenie vzduchu 1/2“.
– Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
– Dĺžka 520 mm.
– Váha 11 kg.

XT TOOLS 47-4072L8

Akciová cena

Pneumatický uťahovák 3/4“

Objednávacie číslo:

Pneumatický uťahovák 1“

Objednávacie číslo:

Sada obsahuje:
– Pneumatický uťahovák 1/2“.
– Pevné predĺžené nástavce 17, 19, 21mm.
– Odolný plastový kufor.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

PT
O
TRODUK

–	Profesionálny pneumatický rázový uťahovák
s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg,
pre nástavce 1/2“.
– Sada vrátane kurfa a nástavcov.
– Vysoké otáčky 7000/min.
– Maximálny povoľovací moment 1356 Nm.
– Pracovný moment 68–746 Nm.
– Pripojenie vzduchu 1/4“.
– Priemerná spotreba vzduchu 113l/min.
– Možnosť nastavenia otáčok v ôsmych krokoch.
– Prepínanie chodu jednou rukou.

PNEUSERVIS jar 2018

PNEUSERVIS jar 2018

–	Pripojenie: 1/2“.
– Otáčky 10 000/min.
– Max. moment 1.302 Nm.
– Pracovný moment: 34-407 Nm.
– Vstup vzduchu 1/4“.
– Tlak vzduchu 6,2 bar.
– Hmotnosť 1,44 kg.

Objednávacie číslo:

55
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Akciová cena
159,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

–

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.

Objednávacie číslo:

PNEUSERVIS jar 2018

HAZ 903SPC/3

Kované momentové
nástavce na kolesá

–	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 17mm.

Akciová cena
29,99 €

–	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:

HAZ 905SLG-17

Akciová cena

12,99 €

68,99 €

Sada kovaných nástavcov

Momentový kľúč 40–200 Nm

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

–
–
–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

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.
Overiteľný na SLM.

HAZ 905SLG-21

Akciová
cena

FOR 4032TH

3,89 €

Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom
–	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“.
– Overiteľný na SLM.
– Overiteľný na SLM.

Objednávacie číslo:

HAZ 5122-2CT

Akciová cena

Akciová cena

6,99 €

134,99 €

Kované predĺžené nástavce na kolesá

Objednávacie číslo:

HAZ 5122-2CLT

Akciová cena

229,99 €

Elektronický momentový kľúč 10-200 Nm s číselníkom

–	Predĺžené kované nástavce 1/2“, farebne
odlišné v ochrannom plaste. Veľkosť
17, 19, 21 mm.
– Délka 150 mm.

FOR K4033

Akciová cena

Objednávacie číslo:

13,99 €

Objednávacie číslo:

–
–

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

FOR 9T0206

FOR 4045

Akciová cena

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

–

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Predĺžený nástavec
pre skrutky kolies Hyundai

Špeciálny nástavec
na skrutky MB

–	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“.

Akciová cena

Objednávacie číslo:

21,99 €

HAZ 7292-etac

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

Akciová cena
999,99 €

www.elit.sk

PNEUSERVIS jar 2018

–
–

Predĺžený nástavec
pre skrutky MB

57
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Rozsah uťahovacieho momentu 42–210 Nm.
Dĺžka 470 mm.
Pre hlavice 1/2“

–
–
–

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

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

FOR 64761240

FOR 6474470

FOR 9T0401D

Akciová cena

214,99 €

20,99 €

Momentový kľúč 1/2“ 80–400 Nm

49,99 €

Momentový kľúč 1“ 300-1500 Nm
–	Dĺžka 1 700 mm.

Overiteľný na SLM.
Dĺžka 680 mm.

–

vybavenie servisov

–
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

FOR 6474680W

Akciová cena

Objednávacie číslo:

76,99 €

FOR 64781700

Špeciálna gumová ochrana
chráni manometer pre menšími
nárazmi.
Rukoväť 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.

Akciová cena
349,99 €

Objednávacie číslo:

HAZ 9041-1

Momentový kľúč 10–100 Nm

Momentový kľúč 1/2“ 20-200Nm
–
–

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

Akciová cena
49,99 €

FOR 6474500W

Ceny bez DPH

GS FE 10.95

Akciová cena
54,99 €

www.elit.sk

2,19 €

–	Špeciálny gumený ochranný plášť chráni
manometer pred ľahkými nárazmi.
– Teplotný rozsah -10 až +40 °C.
– Rukoväť 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

Objednávacie číslo:

23,99 €

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

Akciová cena

Merač tlaku v pneumatikách
Hazet s overením

HAZ 9041-2

Pneuhustič OMG73

Overiteľný na SLM.
Dĺžka 500 mm.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

Merač tlaku v pneumatikách HAZET

–

FOR 6474405W

Zaťahovač bezdušových ventilov-plochý.
Odolné celoplastové telo.
V pätke je skrutkovač ventilov.
Pre ALU disky.

Objednávacie číslo:

Akciová cena

Akciová cena

Objednávacie číslo:

–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

–
–

Prípravok na montáž
bezdušových ventilov

Digitálny pneuhustič

Akciová cena
159,99 €

Pneuhustič OMG83
–
–
–
–
–
–

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

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

GS FE 10.245

GS FE 10.246

Akciová cena

Akciová cena

24,99 €

47,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

PNEUSERVIS jar 2018

–
–
–

Momentový kľúč 140–980 Nm

59
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Momentový kľúč 42–210 Nm

PNEUSERVIS jar 2018
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–
–

Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
Na oboch koncoch otočné šróbenie
s vnútorným závitom 1/4“.
Priemer 8 mm.
Dĺžka 15 m.

Objednávacie číslo:

SEA AH15RX

Digitálny merač hĺbky dezénu
–
–
–
–
–

Merač hĺbky dezénu s LED
a zvukovou identifikáciou

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 výmenné.

–
–

19,99 €
Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením 1/4“
–
–
–
–

Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
Na oboch koncoch otočné šróbenie
s vnútorným závitom 1/4“.
Priemer 8 mm.
Dĺžka 10 m.

ka
vin
No
GS FE 10.108

SEA AH10RX

Polyuretánová špirálová hadica uľahčuje udržiavať
uprataný pracovný priestor bez hadíc, ktoré sa nepožívajú.
Vybavená otočným šróbením 1/4“ na oboch koncoch
a kovovým opletením pre väčšiu odolnosť.
Priemer 8 mm.
Dĺžka po rozvinutí 10 m.
Šróbenie: 1/4“.

Akciová cena
20,99 €

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

SEA VS0564

HAZ 9040-7

Akciová cena

4,99 €

Vyťahovák na ventily pneumatík
–

ka

Na demontáž a montáž vložky ventilov pneumatík.
S pohodlnou rukoväťou je optimálny pre vyťažené dielne.
Vhodný pre motocykle, osobné aj úžitkové vozidlá.
Dĺžka 97 mm.

Akciová cena
vin
No

–
–
–
–

32,99 €

SEA TST/DG

ka

Akciová cena

Objednávacie číslo:

10,49 €

Nástroj na vložky ventilov

Samonavíjací hadicový bubon
–
–
–
–
–

Praktická mierka hĺbky vzorky pneumatík.
Odolné oceľové prevedenie s klipom na uchytenie na vrecko.
Prehľadná stupnica 1–26 mm s delením po 1 mm.
Kovové prevedenie stupnice.

SEA AH10C/8

vin
No

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

–
–
–
–

Objednávacie číslo:

Hadica na vzduch
–
–
–
–
–

Merač hĺbky dezénu

ka

–
–
–

Rozsah merania: 0–25,4 mm. (1“).
Rozlíšenie: 0,01mm.
Tlačítka:ZAP/VYP ,nulovanie,voľba mm/inch.
Prevádzková teplota: 0–40 °C.

6,99 €

ka

–

FOR 9B1803

Akciová cena

vin
No

–

9,99 €

Digitálny merač hĺbky dezénu
–
–
–
–

Objednávacie číslo:

vin
No

14,99 €

Akciová cena

ka

Akciová cena
Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením

vybavenie servisov

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

vin
No

PNEUSERVIS jar 2018

Akciová cena

Praktický merač hĺbky dezénu pneumatík
so zvukovou a svetelnou identifikáciou.
Na merači je možné nastaviť hodnotu pri ktorej sa
aktivuje zvukový a svetelný signál nie je potrebné
každú hodnotu odčítavať.

Jednoduchý a odolný vťahovák ventilov.

Stop zarážka na hadici, západkový mechanizmus.
Odolný kompozit, IP55.
Hmotnosť 3 kg.
Aretačná poistka.
Pripojovacia hadica 10 mm 3/8“ 1 m.

Objednávacie číslo:

NED 30800220

Akciová cena

Objednávacie číslo:

124,99 €

SEA TST/VCT

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena
1,99 €

Objednávacie číslo:

SEA TST/TVI

Ceny bez DPH

Akciová cena
5,49 €

www.elit.sk

PNEUSERVIS jar 2018

–
–

ka
vin
No

Vzduchová hadica 15 m × 8 mm so šróbením 1/4“

61
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Polica na pneumatiky
–
–
Objednávacie číslo:

TG TAZ8253

–

PNEUSERVIS jar 2018

Akciová
cena

–

41,99 €

Objednávacie číslo:

SEA STR003

Akciová cena
191,99 €

Mobilný regálový systém na uloženie pneumatík.
Vyrobené z kvalitnej ocele, práškovo lakované.
Celkové rozmery:
Š×V×H: 915×455×1 700 mm.
Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

–
–
–
–

ka

–

ka

–
–
–

Regál na uskladnenie pneumatík

vin
No

Mobilný regál na uskladnenie pneumatík

vin
No

vybavenie servisov

–

Regálový systém na uloženie 		
pneumatík (pre pevnú inštaláciu)
Rozmer zodpovedá
16 pneumatikám/polica
(max. záťaž na policu 200 kg).
Vyrobené z kvalitnej ocele
(práškové lakovanie).
Rozmery: Š×H×V
1830×455×1980mm
Max. nosnosť: 400 kg
(200 kg/polica).

PNEUSERVIS jar 2018

Kapacita 4 ks kolies.

ka
vin
No

–

Regál na uskladnenie pneumatík

63

Rozširujúci modul pre SEA STR003.
Možnosť rozšírenia modulu SEA STR003
o ďalšiu úložnú kapacitu 16/pneu/polica.
Rozmery Š×H×V: 1 830×455×1 980 mm.
Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

SEA STR002

SEA STR003E

Akciová cena

Akciová cena
157,99 €

229,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Objednávacie číslo:

0,69 €

HAZ 650K-20

Montážna páka
–
–

Montážna páka 500 mm

Montážna páka na pneumatiky.
Dĺžka 500 mm.

Objednávacie číslo:

FOR 750500

39,99 €

–
–

Kovaná z chróm-vanádiovej ocele .
Dĺžka 500 mm..

Akciová cena

Objednávacie číslo:

7,49 €

SEA VSTL500

Akciová cena
6,99 €

–
–

Akciová cena
2,99 €

Objednávacie číslo:

SEA TST14

Akciová cena
2,99 €

Tlakové delo Bead Bazooka
–
–
–

Základný typ rýchlospojky.
Vnútorný závit 1/4“.

Akciová cena
Objednávacie číslo:

SEA TST13

Rýchlospojka s vnútorný závitom 1/4“

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

Objednávacie číslo:

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.

44,99 €

GS FE 16.68

Objednávacie číslo:

FC 6004591400

Rýchloupínacia matica 40 mm
–
–

Pre priemer hriadeľa 40 mm.
Stúpanie závitu 4 mm.

Akciová cena
Objednávacie číslo:

GS FE 16.74

Akciová cena

Objem 6 l

3,99 €

Vsuvka s vonkajším závitom 1/4“

Objednávacie číslo:

GS FE 10.126
–
–
–
–

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.

Akciová cena
299,99 €

44,99 €

Objednávacie číslo:

Objem 9 l

GS FE 110.28

Akciová cena

Objednávacie číslo:

1,19 €
Ceny bez DPH

GS FE 10.127

www.elit.sk

PNEUSERVIS jar 2018

GS FE 11.49

Akciová cena

Akciová
cena
ka
vin
No

PNEUSERVIS jar 2018

Objednávacie číslo:

–	Špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi.

Krieda žltá 6 ks

Akciová cena
349,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

vybavenie servisov

Skrutkovač na ventilky obojstranný.

ka
vin
No

–

Krieda biela 6 ks

65

ka
vin
No

Montážna páka potiahnutá plastom

Obojstranný skrutkovač na ventilky

vybavenie servisov
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Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi

VDO TPMS PRO

vybavenie servisov

PNEUSERVIS jar 2018

–	Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavené 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 ventilkov na každý disk.
–	Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových
jednotiek do ventilov pneumatík.
Sada v plastovom kufri obsahuje:
–	1 ks momentový kľuč 1/4“ HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
–	2 ks predĺžených šesthranových hlavíc 1/4“.
–	HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
Objednávacie číslo:
–	3 ks nástrčných 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.
– 1 ks bit/nástavec pre ventily 1/4“ HAZ 6001-1.4./3
– 1 ks bit/nástavec pro ventily 1/4“ HAZ 6001-1.4/3.

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.
Funkcie:
–	4,3“ farebný displej.
–	Prehľadné 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

Objednávacie číslo:

SI A2C59506457

229,99 €

AUTEL MX senzor

–
–
–
–

100 % náhrada OE snímačov, využitie na 98% značiek vozidiel.
Jednoduché programovanie pomocou AUTEL diagnostík.
Pri klonovaní OE snímačov nie je potrebné zapisovať nový
snímač do riadiacej jednotky TPMS.
V ponuke snímače pre plechové a hliníkové disky.

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

–

Objednávacie číslo:

HAZ 668-1

TX D10840

24,99 €

–
–

309,99 €

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 98 % vozidiel.

Pre automatické mazanie
pneumatického náradia.
Objem 28 ml, pripojenie1/4“.

Olej do pneumatického náradia
–	Objem 1 l.

Akciová cena

Diagnostika TPMS Autel TS 508

Primazávač náradia

Akciová cena

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 pracovné 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.

Objednávacie číslo:

39,99 €

AUT MX SILVER
AUT MX RUBBER

–
–
–

Akciová cena
Objednávacie číslo:

899,99 €

TEXA TPS

Nástroj na montáž REDI senzorov VDO
–
–
–

Akciová cena

Objednávacie číslo:

HAZ 9070N-1
HAZ 9070-1

AKCIOVÁ PONUKA
Pri zakúpení diagnostiky AUTEL TS 508
dostanete 4 ks Autel programovateľných ventilov
MX Sensor 433 Mhz za cenu 1 €!!!

Objednávacie číslo:

HAZ 9400-1000

Akciová cena

Akciová cena

12,99 €

13,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Objednávacie číslo:

AUT TS508

Akciová cena
498,99 €

Ceny bez DPH

PNEUSERVIS jar 2018

Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.

Univerzálny programovateľný snímač tlaku AUTEL MX.
Nie je potrebné držať skladom viacero druhov ventilov ... stačia
2 typy MX senzorov, s gumovým ventilom pre plechové disky
alebo kovovým ventilom pre hliníkové.
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Kliešte na závažie
–

Kliešte na závažie

Tvarované kliešte na montáž
a demontáž závažia.

Rázový AKU uťahovák v sade
–

–	Profesionální kleště na závaží.
– Včetně plastového kladívka pro naklepávání závaží.

–
–
–
–
–
–

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.

–	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 9T0302

Akciová cena

Akciová cena

8,99 €

10,99 €
Sada na opravu defektov

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

–
–

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

Akciová
cena

Objednávacie číslo:

FOR 904M6

vybavenie servisov

1/2“ Sada závrtných matíc
na špeciálne skrutky

PNEUSERVIS jar 2018
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FOR 6821
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Objednávacie číslo:

FOR 825A41+825B192

Akciová cena
–

Uťahovací kríž na kolesá
Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2“.
Dĺžka 400 mm.

289,99 €

FOR 907U5

Akciová cena
14,99 €

Páka na povolenie kolesových skrutiek

5,49 €

–
–

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

FOR 904T4

Akciová cena

–
–
–

12,49 €

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:

FOR 681D515

Štetec na montážnu pastu

Akciová cena
22,99 €

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

Objednávacie číslo:

FOR 681400

Akciová cena
13,99 €

Objednávacie číslo:

GS FE 10.36

Ceny bez DPH

Akciová cena
3,99 €

www.elit.sk

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.
– 2× nástavec .“ 11 a 12 mm.
– 3× bit Torx .“ T10, T15, T20.
– Špeciálny prípravok.
– 2× momentový skrutkovač
0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednávacie číslo:

FOR 911T1

Akciová cena
88,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vulkanizéry

UMÝVAČKA KOLIES
Umývačka kolies WULKAN 360HP

Elektronicky riadené vulkanizačné zariadenia na opravy všetkých typov pneumatík a duší

vybavenie servisov

–	Veľký rám s možnosťou použitia aj na najväčších pneumatikách.
–	Používajú metódu vulkanizácie za tepla.
–	Mikroprocesorom riadené presné nastavenie teploty a doby vulkanizácie.
–	Dve ohrievacie hlavy( hornú ovláda pneumatická pohonná jednotka).
–	Možnosť prepnutia do manuálneho nastavenia.
–	Úplná sada vymeniteľných adaptérov pre rôzne profily.

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 umývacej komory.
– Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná
PVC ochrana, pena).
– Antivibračné gumené stojky.
– Nové atraktívne prevedenie.

WULKAN 360HP

WULKAN 2000

WULKAN 3000

Určený pre pneumatiky osobných a malých
úžitkových vozidiel.

Pre všetky typy pneumatík vrátane veľkých
priemyselných strojov.

Akciová cena
5 299,99 €

vybavenie servisov

PNEUSERVIS jar 2018

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.

Objednávacie číslo:

71

Umývačka kolies WULKAN 500HP
Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody
a pneumatickým zdvihákom pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru
do 1200 mm.
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 umývacej komory.
– Dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
– Antivibračné gumené stojky.
– Nové atraktívne prevedenie.
– Ochrana proti prehriatiu.
– Exkluzívny produkt na trhu.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

WULKAN 2000

WULKAN 3000

Akciová cena

Akciová cena

1 199,99 €
Objednávacie číslo:

WULKAN 500HP

PNEUSERVIS jar 2018
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1 349,99 €

Akciová cena
8 799,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Prezúvačka pneumatík nákladných vozidiel a autobusov.
Ovládanie stroja je plne hydraulické.
Upínanie ráfikov cez montážne otvory. Súčasťou dodávky
je montážna páka, svorka a sada adaptérov pre hliníkové disky.

Montážna pasta biela, 5 kg

Montážna pasta čierna, 5 kg

–

–

–
–

PNEUSERVIS jar 2018

Technické parametre:
–

Priemer ráfika 14-26“.

–

Šírka ráfika do 30“.

–

Napájanie 400 V 50 Hz.

–

–
–
–
–

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.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

XT TMPW5

XT TMPB5

Akciová cena

Akciová cena

Objednávacie číslo:

GS HPA F426

9,39 €

9,39 €

Akciová cena
4 699,99 €

Opravná sada pneu
–

vybavenie servisov

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.

PNEUSERVIS jar 2018

Prezúvačka LKW pneumatík HPA F426

73

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.

Vyvažovačka nákladných pneumatík HPA B650
Univerzálna vyvažovačka osobných a nákladných vozidiel aj autobusov.
–

Zabudovaný pneumatický zdvihák pre ľahkú manipuláciu s kolesom.

–

Široká ponuka príslušenstva na upnutie kolies.

Objednávacie číslo:

–

Elektrický pohon 230 V.

GS FE 8.27

–

Vrátane rýchloupínacej matice, klieští na závažia, meradla šírky
ráfika a sady centrovacích kužeľov 159–281 mm.

Akciová cena

–

LCD displej

–

Napájanie 230 V 50 Hz.

–

Max. hmotnosť kolesa 200 kg.

–

Max. priemer ráfika 30“.

–

Tlakový vzduch 8 bar.

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!

GS HPA B650

Akciová cena

Objednávacie číslo:

3 699,99 €

XT TC500

Ceny bez DPH

www.elit.sk

–

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

MOT000712

Akciová cena
5,19 €

XT Oživovač pneu 500 ml

Objednávacie číslo:

–

Objednávacie číslo:

2,79 €

Technické parametre:

Oprava pneumatík 500 ml

Akciová cena
2,69 €

XT Čistič diskov kolies 500 ml
Použitie:
–	Na disky kolies z ľahkých kovov,
zliatín.
Výhody:
– Rozpúšťa brzdový prach.
– Vynikajúci čistiaci účinok.
– Dodá kolesám vysoký lesk.
– Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.

Objednávacie číslo:

XT WRC500

Ceny bez DPH

Akciová cena
1,09 €

www.elit.sk
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PLNIČKY
KLIMATIZÁCIÍ

Vaky na kolesá ELIT
–
–
–

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

27,39 €

0,14 €

UNI 0990820EL

XXL 70/40 x 110 cm

25 μ

perforované
na rolke
perforované
na rolke

100

27,99 €

0,28 €

Rozmer

Hrúbka

Balenie

Počet ks

UNI 0990811

XL 70/30 x 100 cm

16 μ

200

21,29 €

0,11 €

UNI 0990810

XL 70/30 x 100 cm

25 μ

100

16,89 €

0,17 €

UNI 0990840

XL 70/30 x 100 cm

25 μ

4

0,79 €

0,20 €

UNI 0990820

XXL 70/40 x 110 cm

25 μ

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

100

21,69 €

0,22 €

Vaky na kolesá
–
–
–

Materiál: MDPE.
Farba biela.
Bez potlače
Objednávacie
číslo

Akciová
Akciová
cena za cena
za kus
balenie

Ochranný poťah ELIT rolka 100 ks
–	82 × 135 cm.
– Hrúbka 13 μ.
– Materiál: MDPE.
– Farba biela.
– Bez potlače.
– Perforované na rolke.

Ochranný poťah zo syntetickej kože
–
–
–
–

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

UNI 0990320
Objednávacie číslo:

UNI 0990242EL

Akciová cena
10,79 €

Akciová cena
9,49 €

Air Dry odvlhčovač do interiéru
–
–
–
–
–
–
–

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.

Objednávacie číslo:

UNI AIRDRY

Akciová cena
5,09 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Plnička klimatizácie XT AC STATION R134

Plnička klimatizácie XT AC STATION 1234yf

Novinka na trhu! Plne automatická plnička klimatizácie výkonovo zrovnateľná s najlepšími plničkami na trhu, s mnohými
špeciálnymi funkciami, tlačiarňou, možnosťou aktualizácie databázy vozidiel, balíčkom príslušenstva zdarma a to všetko
za cenu najlacnejších plničiek na našom trhu!

Novinka na trhu! Plne automatická plnička klimatizácie určená pre plnenie nového chladiva 1234yf. Tento typ vychádza
z plničky XT AC STATION R134 s potrebnými konštrukčnými aj bezpečnostnými úpravami, ktoré sú nutné pre pre použitie
nového chladiva 1234yf.
Plnička je vyvinutá na základe potrieb našich zákazníkovi. To znamená, že má dostatočný výkon, tak aby celková doba prác bola čo
najkratšia, má prehľadný software s obrázkami, vďaka ktorému je práca jednoduchšia a bezproblémová, má vyhrievanie internej fľaše
vďaka čomu nie je potrebné zohrievať AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládacie ventily, všetko je riadené automaticky pomocou
software a ako bonus je spolu s plničkou v balení PAG olej, UV farbivo a adaptéry, aby zákazník mohol plničku okamžite využívať.
Hlavné prednosti:

Hlavné prednosti:

–

Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva.

–

Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva.

–

Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov.

–

Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov.

–

Najrýchlejšie plnenie internej fľaše a plnenie AC okruhu v porovnaní s konkurenciou.

–

Najrýchlejšie plnenie internej fľaše a plnenie AC okruhu v porovnaní s konkurenciou.

–

Plnička nemá ovládacie ventily - obsluha nemá možnosti plničku, alebo AC okruh poškodiť.

–

Plnička nemá ovládacie ventily – obsluha nemá možnosti plničku, alebo AC okruh poškodiť.

–

Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku - jednoduchá diagnostika.

–

Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku – jednoduchá diagnostika.

–

Funkcia plnenia hybridných vozidiel.

–

Funkcia plnenia hybridných vozidiel.

–

Príprava pre test tesnosti dusíkom.

–

Príprava pre test tesnosti dusíkom.

–

Dostupná aktualizácia databázy.

–

Dostupná aktualizácia databázy.

–

–

Vyhrievanie internej fľaše (nie je potrebné zahrievať
AC okruh vozidla pred plnením).

Vyhrievanie internej fľaše (nie je potrebné
zahrievať AC okruh vozidla pred plnením).

–

Malé rozmery.

–

Malé rozmery.

–

Slovenský software.

–

Slovenský software.

–

Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:

–

Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:

– adaptéry na fľašu s chladivom,

– adaptéry na fľašu s chladivom,

– olej PAG IS0 45 a olej PAG ISO 100,

– olej PAG IS0 45 a olej PAG ISO 100,

– UV farbivo.

– UV farbivo.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

XT AC STATION R134

XT AC STATION 1234YF

+ Doprava, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie ZDARMA!

vybavenie servisov
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Plnička je vyvinutá na základe potrieb našich zákazníkovi. To znamená, že má dostatočný výkon, tak aby celková doba prác bola čo
najkratšia, má prehľadný software s obrázkami, vďaka ktorému je práca jednoduchšia a bezproblémová, má vyhrievanie internej fľaše
vďaka čomu nie je potrebné zohrievať AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládacie ventily, všetko je riadené automaticky pomocou
software a ako bonus je spolu s plničkou v balení taktiež PAG olej, UV farbivo a adaptéry, aby zákazník mohol plničku okamžite
využívať.

vybavenie servisov
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+ Doprava, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie ZDARMA!

Akciová cena
1899,99 €
Ceny bez DPH

Akciová cena
2 199,99 €
www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

Vybavenie servisov – PLNIČKY

Vybavenie servisov – PLNIČKY

Plnička klimatizácie Texa K705 OFF Road

Plnička klimatizácie R134 ECO

Plnička klimatizácie na chladivo R134 pre prácu v teréne. Veľké zadné kolesá uľahčujú
pohyb po nerovnom povrchu. Jednoduchá obsluha, modro podsvietený LCD displej.

PLNIČKY špeciál 2018

Integrovaná databáza vozidiel, zabudovaná tlačiareň!
Plno-automatická plnička, vrátane tlačiarne.

–

Obrázkový software – intuitívne ovládanie.

–

Aktualizácia databázy .

–

Vyhrievanie internej nádoby.

–

Český software.

Objednávacie číslo:

vybavenie servisov

XT AC STATION R134 E

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena

Objednávacie číslo:

1 549,99 €

TX Z10480

Plnička klimatizácie 1234yf ECO

–

Obrázkový software – intuitívne ovládanie.

–

Aktualizácia databázy.

–

Vyhrievanie internej nádoby.

–

Český software.

Objednávacie číslo:

XT AC STATION YF E

1 999,99 €

Plnička klimatizácie pre chladivo R134.

Integrovaná databáza vozidiel, zabudovaná tlačiareň!
Plno-automatická plnička, vrátane tlačiarne.

Akciová cena

Plnička klimatizácie Texa K710R

Plno-automatická plnička klimatizácie pre chladivo R1234YF.
–

Plnička klimatizácie s možnosťou použitia v teréne.
Uzamykateľná váha, veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
Interná nádrž 10 kg.
Obnovenie databázy a servisných záznamov pomocou SD karty.
Jednostupňová vákuová pumpa.
Presnosť hlavnej váhy +/- 15 g.
Vysoko efektívna výmena chladiva (nad 95 %).
Automatické vstrekovanie oleja.
2 servisné hadice manuálne ovládané ventilmi .
3 prevádzkové režimy.
Viacjazyčný softvér vrátane CZ.
Jednoduchá údržba.
Automatické odpúšťanie neskondenzovaných plynov.
Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

PLNIČKY špeciál 2018

Plno-automatická plnička klimatizácie pre chladivo R134.
–

79
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Akciová cena

Objednávacie číslo:

1 699,99 €

Ceny bez DPH

Modro podsvietená LCD obrazovka pre dobrú viditeľnosť.
Obnovenie databázy a servisných záznamov pomocou SD karty.
10 kg nádrž.
Dvojstupňová vákuová pumpa.
Presnosť hlavnej váhy +/- 15 g.
Vysoko efektívna výmena chladiva (nad 95 %).
Automatické vstrekovanie oleja a UV farbiva- na kontrolu netesnosti systému.
2 servisné hadice manuálne ovládané ventilmi.
3 prevádzkové režimy.
Viacjazyčný softvér vrátane CZ.
Jednoduchá údržba.
Automatická proti-kondenzačna ochrana.
Možnosť pripojenia preplachovej sady.
Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

TX Z08510

www.elit.sk

Akciová cena
2 349,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – PLNIČKY

Plnička klimatizácie Bosch ACS 611

Grafický 7“ VGA farebný displej.

–

Otočný ovládací panel.

–

Pripojenie W-LAN/USB.

–

Aplikácia pre smartphone – kontrola stavu zariadenia v reálnom čase.

–

Hybridné a preplachovacie funkcie

–

Tlačiareň.

–

Recykluje 99 % chladiva.

–

Interná nádoba na 20 kg chladiva.

–

Výkonné vákuové čerpadlo 170 l/min.

Bosch ACS 611 je progresívne zariadenie pre servis klimatizácií osobných
a nákladných vozidiel. Rovnako ako pri iných plne automatických zariadeniach
Bosch je údržba klimatizácii s chladivom R134a spojená s minimom manuálnych
zásahov použitím tohto prístroja. Zariadenie automaticky kontroluje každý krok
údržby vrátane odsávania, recyklácie a opätovného plnenia oleja a chladiva.
Manuálny režim umožňuje užívateľovi kontrolovať voliteľne všetky kroky.

Plnička klimatizácie ACS 753
–

Na chladivo R134

Objednávacie číslo:

–

Výkonné dvojstupňové vákuové čerpadlo pri ACS 611 garantuje rýchle
a efektívne vákuovanie systému.

–

Rovnako ako ďalšie zariadenia Bosch je aj ACS 611 vybavená databankou,
v ktorej sú uložené podrobnosti o množstve oleja a chladiva pre klimatizácie
v príslušných vozidlách.

–

ACS 611 má k dispozícii integrovanú tlačiareň pre zaznamenanie servisného
protokolu.

–

Výkon vákuového čerpadla 170 l/min.

–

Objem zásobníka na chladivo 20 kg.

–

Chladivo R134a.

–

Rozmery 1270 × 690 × 660 mm.

S P00 000 110

Akciová cena

Objednávacie číslo:

S P00 000 002

3 799,99 €

Akciová cena
2 699,99 €

Plnička klimatizácie TEXA 780R (BI-GAS)

Plnička klimatizácie
ACS 763

KONFORT 780R BI-GAS je jedinečná tým, že obsahuje dve
oddelené nádrže na uchovavávanie oboch typov chladiva
(R134a a R1234yf ), je určená pre všetky druhy klimatizačných
systémov a zabezpečuje automatickú výmenu chladiva bez
potreby manuálneho zásahu.

(možnosť doplniť externý
analyzátor chladiva)
–

Technické parametre:
– rýchlosť plnenia 400 g/min,
– výkon vákuovej pumpy 100 l/min,
– 2 nádrže 12 kg R 134a + 12 kg R1234yf,
– rozmery 600 × 750 × 1200 mm,
– hmotnosť 98 kg,
– dvojstupňová vákuová výveva,
– update databázy cez SD kartu,
– prehľadný grafický displej,
– termo-tlačiareň v základnej výbave.

Pre chladivo R1234YF.

Objednávacie číslo:

S P00 000 113

Akciová cena
4 399,9 €

KONFORT 780R BI-GAS
Objednávacie číslo:

Plnička klimatizácie ACS 863

TX Z06910

(s integrovaným analyzátorom chladiva)
–

Pre chladivo R1234YF.

–

Vrátane analyzátora.

Objednávacie číslo:

S P00 000 112

vybavenie servisov

vybavenie servisov
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PLNIČKY KLIMATIZÁCIE BOSCH NOVEJ GENERÁCIE
–

81

PLNIČKY špeciál 2018

80

4 749,99 €

KONFORT 780R BI-GAS RID

Akciová cena

–

5 599,99 €

Vybavená analyzátorom chladiva.

Objednávacie číslo:

TX Z06911
Ceny bez DPH

Akciová cena

www.elit.sk

Akciová cena
5 649,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk
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Vybavenie servisov – PLNIČKY
Plnička klimatizácie KONFORT 760R (R134A / R1234yf)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kompresorový olej

Automatická plnička klimatizácie určená pre R134, alebo R1234YF.
Možnosť inštalácie analyzátora chladiva.
Prehľadný grafický displej.
Vysoká účinnosť odsávania chladiva (cez 95 %).
Vnútorná nádoba 20 kg.
Vákuové čerpadlo 100 l/min.
Aktualizácia databázy pomocou SD karty.
Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.
Analyzátor chladiva v príplatkovej výbave.

–

Olej do systému klimatizácie.

–

Špecifikácia oleja (46/100/150) je daná výrobcom kompresora vo vozidle.

–

Balenie 1 l.

Olej PAG ISO 46

PLNIČKY špeciál 2018

Objednávacie číslo:

MM 007935090660

Akciová cena 11,49 €

Objednávacie číslo:

TX Z06750 na R134
TX Z06751 na R1234YF

Olej PAG ISO 100
Objednávacie číslo:

MM 007935090670

Akciová cena

Akciová cena 11,49 €

Olej PAG ISO 150
Objednávacie číslo:

Akciová cena 11,99 €
vybavenie servisov

3 399,99 €

MM 007935090680

vybavenie servisov
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Plnička klimatizácie 707R (R1234YF)
–
–
–
–
–
–

UV kontrastná látka

Automatická plnička klimatizácie určená pre chladivo R1234YF.
Môže byť vybavený identifikátorom chladiva.
Interná nádoba 10 kg.
Vákuové čerpadlo 100 l/min.
Aktualizácia databázy cez SD kartu.
Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

–

Objem balenia 250 ml.

–

Vhodná pre všetky typy plničiek ako prímes do oleja.

–

Slúži pre detekciu poškodenia klimatizačného okruhu.

S analyzátorom chladiva
Objednávacie číslo:

TX Z12111

Akciová cena
3099,99 €

Bez analyzátora chladiva
Objednávacie číslo:

TX Z12110

Objednávacie číslo:

Akciová cena

MM 007935090640

2 199,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Akciová cena
13,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–

Olej je určený len pre vákuové
čerpadlá plničiek.

–

Kvapalina určená pre manuálny
preplach klimatizačných systémov.

Objem balenia 500 ml.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

MM 007935090600

MM 007950024540

Akciová cena

Akciová cena

6,99 €

21,99 €

–

Prípravok pre tlakové preplachovanie klimatizácie pomocou stlačeného vzduchu.
Preplach je potrebné previesť niekoľko krát v oboch smeroch.
Preplachovanie sa vykonáva na samostatných vetvách okruhu.
K sade je potrebné objednať preplachovaciu kvapalinu.
Obj. č. preplachovej kvapaliny v eCat: MM 007950024540.
Na preplach priemerne objemného systému klimatizácie vozidla
(cca 600 g–700 g) sa odporúča použiť 1 l kvapaliny.

Sada obsahuje:
– Zásobník preplachovacej kvapaliny.
– Ventil pre pripojenie k systému AC.
– Hadice.
– Gumové kužele pre univerzálne pripojenie k potrubiu klimatizácie vozidla.

Objednávacie číslo:

MM 007950024750

Umožňuje rýchlu lokalizáciu úniku chladiva zo systému klimatizácie.
Pomocou elektronickej sondy so zvukovou alebo svetelnou signalizáciou detekuje únik chladiva.

Systém dokáže v závislosti na veľkosti kabíny a stupni jej
kontaminácie vybrať prevádzkový režim a čas
(5, 10, 15, 30, 60 min).

–

Vďaka kompaktnej konštrukcii a dlhej trubici pre vyfukovanie
ozónu je odstraňovanie kontaminantov extrémne jednoduché.

–

Je celkom jednoduché umiestniť hrot trubice do požadovaného
miesta v kabíne alebo do miesta peľového filtra.

–

Jednoduchá a ekologická funkcia.

–

Práca so zariadením Ozon Maker prináša veľmi rýchlo
značné úspory plynúce z toho, že nie je treba platiť
za drahé chemické a čistiace prostriedky.

209,99 €

–

M-MX 4000 generátor ozónu je určený pre komerčné a priemyselné využitie.

–

Zariadenie je napájané 230 V z elektrickej siete ako bežný domáci spotrebič.

–

Tento model je určený najmä pre dezinfekciu väčších priestorov ako
sú autobusy alebo obytné karavany.

–

Prístroj generuje ozón, ktorý je jedným z najúčinnejších
dezinfekčných prostriedkov (4000 mg/hod).

–

Efektívne odstraňuje a ničí baktérie na podlahe a vo výparníkoch
ako aj nepríjemné zápachy na čalúnení interiéru vozidiel.

Objednávacie číslo:

MM 430104018045

Akciová cena
279,99 €
Skrutkovač na ventily

–

Etiketa – servisný štítok klimatizácie, pre záznam
servisu klimatizácie.

–

Zápis hodnôt a dátumu servisu.

–

Balenie obsahuje 50 ks.
Štítek

Objednávacie číslo:

GS ETIKETA AC

Akciová cena

ivo R1
3

Akciová
cena
2,49 €

Akciová cena 199,99 €

www.elit.sk
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Chlad

164,99 €

Ceny bez DPH

Akciová cena

Servisný štítok

Varianta s UV lampou v sade:
MM 007950013850

Odstraňuje aj nepríjemné zápachy.

–

MM 007936210010

119,99 €

–

Objednávacie číslo:

–

Akciová cena

–

MM 007950013840

Zariadenie vytvára ozón O3 prostredníctvom ionizácie vzduchu.
Ozón je veľmi silný dezinfekčný prostriedok.

Objednávacie číslo:

Elektronický detektor úniku

Objednávacie číslo:

–
–

Ozon-Marker M-MX 4000

Manuálny preplach klimatizácie
–
–
–
–

Ozon-Marker dezinfekcia interiéru

15

16:5

3:0

5

Objednávacie číslo:

MM 007950024350

Akciová cena
2,99 €

Ceny bez DPH

www.elit.sk
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–

Preplachovacia kvapalina 5 l

85
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Olej do vákuovej pumpy plničky

vybavenie servisov
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Sada manometrov HP/LP s hadicou
–

Sada manometrov HP/LP s hadicami
pre testovanie systémov.

Akciová
cena
Objednávacie číslo:

28,99 €

Inšpekčná nádoba pre chladivo s hadicami

–	Zmes dusíka 95 % a vodíka 5 %.

–

Umožňuje rýchlu diagnostiku
chladiva – vizuálna diagnostika.

Objednávacie číslo:

Objednávacie číslo:

MM 007950024710

MM 007950024560

Náhradná nádoba N2-H2 1 l

87

MM 007950025890

Akciová
cena

Akciová cena

77,99 €

25,99 €

Prípravok na montáž O-krúžkov

Akciová
cena

Objednávacie číslo:

209,99 €

MM 007950024780

–	Nástroj na montáž a demontáž o-krúžkov.

PLNIČKY špeciál 2018

Predlžovacia rýchlospojka BMW, VOLVO

PLNIČKY špeciál 2018
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Vybavenie servisov – PLNIČKY

86

Objednávacie číslo:

MM 007950024820

Akciová cena
1,99 €

–
–
–

Univerzálne, praktické zariadenie pre vrubovanie hadíc v klimatizáciách.

–

Manuálne vrubovanie koncov hadíc umožňuje správny výber sily.

–

Pevný podklad vyrobený z tvrdenej ocele umožňuje praktické permanentné upevnenie pripojovaného potrubia.

Sada obsahuje:

Sada na testovanie klimatizácie
–

–

Táto sada je veľmi dobre využiteľná pri testoch tesnosti klimatizačného okruhu 		
systémom simulácie tlakového zaťaženia okruhu.
Nosný plyn – dusík (95 %) vytvorí tlak, pod ktorým majú systémy pracovať, teda
únik je signalizovaný poklesom nastaveného tlaku (12–15 Bar).
Prímes molekúl vodíka ( 5 %), prenikne aj cez malé trhliny a je možné ho detekovať
citlivým prístrojom – čuchačkou, čím sa odhalia aj netesnosti s únikom do 5 g/rok.
Hodnota tejto sady sa vráti hlavne pri kontrolách nových systémov klimatizácie
kde sa používa drahé chladivo R1234yf.

–

Hadicové príruby s rozmermi 6 (5/16“), 8 (13/32“), 12 (5/8“) mm.

–

Čeľuste pre upnutie hadice.

–

Redukčné objímky s vonkajším priemerom vrubovania.

–

Prakticky kufor.

Sada obsahuje:
– Prakticky kufrík z PP.
– Regulátor tlaku pre zásobník plynu N2-H2 s objemom 5 l.
– Trojcestný manometer s hadičkou a ventilom.
– Žltú hadicu 1 500 mm.
– Zásobník plynu N2-H2 s objemom 1 l.
– Redukciu pre zásobník s objemom 1.

Objednávacie číslo:

MM 007950025880

Akciová cena
389,99 €

Sada bez detektoru H2 – iba tlakové testovanie dusíkom
Objednávacie číslo:

MM 007950025860

Objednávacie číslo:

Akciová cena 194,99 €
Ceny bez DPH

MM 007950013860
www.elit.sk

Akciová cena
224,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk
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FILTRE PRE PLNIČKY KLIMATIZÁCIE

Objednávacie číslo:

MM 007950025050

MM 007950025060

Akciová cena

Akciová cena

39,99 €

34,99 €

–

LED dielenská lampa + UV lampa v jednom!

–

Unikátne riešenie pre diagnostiku úniku chladiva.

–

Dielenské kĺbové svetlo s integrovaným akumulátorom.

–

Čelné svetlo UV, lampa je vybavená magnetom, háčikmi
na zavesenie a meraním kapacity akumulátora.

–

Súčasť balenia: lampa, nabíjačka + nab. kábel.

Objednávacie číslo:

MM 007935030020

Objednávacie číslo:

MM 007950025070

MM 007950025560

Akciová cena

Akciová cena

25,99 €

27,99 €

Filter Robinair 76×235 mm, závit 3/8“
(ACS611, AC690, AC595)

Filter Brainbee 76×160 mm, závit ¼“
(ACS511)

Objednávacie číslo:

Akciová cena

Filter Texa 76×240 mm (závit M3/8“ x M3/8“)

Objednávacie číslo:

Sada ventilov

V509735

37,99 €
–

Pre rozpojenie hadíc klimatizácie.

–

Pre rozmery 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“,
5/8“, 3/4“, 7/8“.

Teplomer infračervený
–

Profesionálny infračervený
teplomer s laserovým
zameriavačom pre nepriamu
diagnostiku komponentov
pracujúcich v doporučenom
teplotnom režime.

–

Meranie v rozsahu 20 až 500 °C.

–

Meranie v °C, alebo °F.

Objednávacie číslo:

FOR 907G10

Pre rozpojenie hadíc klimatizačného okruhu vozidla.
Určené pre vozidlá Ford, Chrysler,
Jeep Ford, Chrysler, Jeep.
Rozmery 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“.

MM 007950025900

MM 007950025930

–

21,99 €

Filter Brainbee (CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, CLIMA FILL PROFI, MAXI)

Objednávacie číslo:

FOR 9U0401

Akciová cena
Objednávacie číslo:

MM 007950025920

37,99 €

Akciová cena

2,99 €

–

Objednávacie číslo:

26,99 €

Akciová cena

Spojky na rozpojenie hadíc klimatizácie

Objednávacie číslo:

Akciová cena

52,99 €

Sada na rozpojenie rýchlospojok

–

Akciová cena

Akciová cena

Objednávacie číslo:

FOR 904G10

Akciová cena

21,99 €

2,99 €
Ceny bez DPH

www.elit.sk

Ceny bez DPH

www.elit.sk

PLNIČKY špeciál 2018

Objednávacie číslo:

Filter Texa 76×240 mm (3/8“)

LED + UV lampa

Filter Robinair / SPX / Valeo 90×294 mm

vybavenie servisov

vybavenie servisov

PLNIČKY špeciál 2018

Filter Robinair / SPX / Valeo 76×275 mm

Vybavenie servisov – PLNIČKY

Vybavenie servisov – PLNIČKY
Čistič klimatizácie

UV lampa +okuliare

–

Prípravky pre montáž a demontáž kompresorov.

–

–

Aplikácie: GM R4 a R6, HR-6, DA-6 a V5,
ďalej kompresory Sanden SD505, 507,
508, 510, 575, 708 a 709.

–

PLNIČKY špeciál 2018

–

Objednávacie číslo:

FOR 902G10

–

Akciová cena

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. AKCIA 12 ks
Vyhody:
za 2,39 €/ks!
– Jednoducho a rýchlo
odstraňuje zápach a baktérie.
– Kompletne ničí baktérie a plesne
a zabraňuje dlhodobo ich vzniku.
výparníku (po odstránení peľového filtra)
a všetkých výduchov kúrenia v interiéri.
400 ml.

Objednávacie číslo:

35,99 €

XT ACC400

Sada rýchlospojok

Penový čistič klimatizácie

22,99 €

FOR 9G4125

Adaptéry pre test AC okruhu
–

Akciová cena
16,99 €

Sada rýchlospojok

vybavení servisů

vybavenie servisov

FOR 912G11

Objednávacie číslo:

AKCIA 12 ks
za 4,59 €/ks!
Objednávacie číslo:

PET 71350

Akciová cena
5,09 €
Čistič a dezinfekcia klimatizácie 150 ml
–

Dezinfikuje klimatizácie, vzduchové
kanály, čalúnenie a koberce.

–

Spoľahlivá a jednoduchá aplikácia.

AKCIA 12 ks
za 1,29 €/ks!
Objednávacie číslo:

AKCIA 12 ks
za 7,29 € /ks!

Objednávacie číslo:

CRC 702114

XT CC150

Akciová cena

Akciová cena

1,59 €

7,99 €
Čistič Perfect Klima

Akciová cena
199,99 €

500 ml.

2,99 €

500 ml.

Objednávacie číslo:

FOR 9G4123
Ceny bez DPH

Akciová cena
11,49 €
www.elit.sk

Čistič Klima Ocean

–

Čistič klimatizácie pre interiér
vozidla typ „granát“.

–

Pôsobí proti zápachu (tabak,
domáce zvieratá), usadeninám,
prachu a špine.

–

Dezinfekčný účinok: ničí huby,
baktérie a plesne.

–

100 ml.

Objednávacie číslo:

FOR 958G1

Dlhodobo dezinfikuje klimatizáciu.

–

Vlastnosti:
– Vysoko účinná čistiaca pena
na systémy klimatizácie.
– Bez demontáže systému A/C.
– Zanecháva osviežujúcu vôňu.

Univerzálna sada adaptérov pre pripojenie
preplachu, alebo detektoru úniku AC okruhu.

Objednávacie číslo:

–

Airco Cleaner Pro

–

Objednávacie číslo:

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

Akciová cena

Vysoko účinný penový čistič celého systému klimatizácie
odstraňujúci zápach a baktérie. Optimálne čistí klimatizačný
systém pomocou jedinečného penového vzorca.

Akciová cena

–

CMB 64501101

AKCIA 12 ks
za 1,59 €/ks!

Akciová cena 1,99 €

–

Prípravok v spreji na čistenie
a dezinfekciu systémov klimatizácie
a odstránenie zápachu v interiéri
vozidla.

–

Odstraňuje nepríjemný zápach
(napr. zvierací, od fajčenia,
zvarovania, plesní, hniloby apod.).

–

150 ml.

Objednávacie číslo:

PET 71450

AKCIA 12 ks
za 2,39 €/ks!

Akciová cena 2,99 €
Ceny bez DPH

PLNIČKY špeciál 2018

Sada na výmenu AC kompresorov
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ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA
pripravené do júna 2018

APRÍL–JÚN 2018

Termín

Školiteľ

Obsah školenia

10. 04. 2018 Hella Gutmann

Ján Krenstetter, Hella

LED svetlomety, kamerové a radarové
asistenčné systémy.
Použitie Pass-Thru diagnostického rozhrania

09. 05. 2018 Klimatizácie EU

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

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

10. 05. 2018 Common Rail Bosch

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

Popis konštrukcie jednotlivých generácií
Common rail vstrekovania BOSCH,
diagnostika, nastavenia.

11. 05. 2018 Klimatizácie EU

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

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

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

Popis konštrukcie vstrekovania Bosch EDC 17,
diagnostika nastavenia.

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

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

29. 05. 2018

Názov

Common Rail Bosch
EDC17

vybavenie servisov

30. 05. 2018 Klimatizácie EU

31. 05. 2018

Úprava výfukových
plynov diesel motorov

Zdeňek Komárek,
Robert Bosch

Prehľad komponentov, ktoré majú vplyv
na emisné chovanie motorov, filtre DPF
a ADD Blue systémy.

06. 06. 2018

1.1 ATE Brzdové tipy
a novinky

Zdeněk Rýc, ATE

Konštrukcia a údržba brzdových systémov.
Tipy a rady v oblasti brzdových systémov.

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

ELIT ZABEZPEČUJE

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

