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Sada na opravu plastov 

Objednávacie číslo:
GS GYS 052925

Zváračka plastov vhodná na opravu všetkých typov plastov pomocou nahrievaných svoriek.  
Umožňuje rýchlu opravu nárazníkov, prístrojových dosiek alebo svetiel.

3 stupne ohrevu:
– L  – pre tenké plasty.
– M – pre plasty s hrúbkou okolo 5 mm.
– H – pre hrubé a tvrdé plasty.

– Dĺžka sieťového kábla: 1,5m
– Dĺžka kábla držiaka: 1,6m.
– Napájanie: 230 V/ 50H z.

Akciová cena
119,99 €

Novinka
Zváračka plastov vhodná na opravu všetkých typov plastov pomocou nahrievaných kovových svoriek.  
Umožňuje rýchlu opravu nárazníkov, prístrojových dosiek alebo svetiel.  
Absencia napájacieho kábla umožňuje  pohodlnú manipuláciu.

– Dodávané v praktickom kufri.
– Pracovné LED osvetlenie.
– LI-ion batéria 3,7 V.
– Nabíjačka akumulátorov 230 V.

Novinka

Objednávacie číslo:
GS GYS 058118

Akciová cena
249,99 €

Zváračka na plasty

Sada sponiek

Spotrebný materiál pre: GS GYS 052925 a GS GYS 058118.

Plastový box zo sponkami obsahuje :
– 50 ks sponiek typu V / ø 0,7 mm.
– 50 ks sponiek typu U / ø 0,7 mm.
– 50 ks sponiek typu N / ø 0,7 mm.
– 50 ks sponiek typu W / ø 0,7mm.
– 50 ks sponiek typu M / ø 0,7 mm.

Novinka

Objednávacie číslo:
GS GYS 052413

Akciová cena
41,99 €
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Objednávacie číslo:
GS GYS 057678

Akciová cena
429,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 052932

Akciová cena
79,99 €

Teplovzdušná zváračka plastov

Teplovzdušná zváračka plastov s vlastným vyhrievacím telesom s plynulou reguláciou teploty vzduchu.  
Sada sa dodáva v praktickom kufri vrátane spotrebného materiálu, plochého nástavca a vyhladzovacieho valca.

– Príkon 1600 W.
– Napätie 230 V.
– Frekvencia: 50/60 Hz.
– Rozsah teploty: 20–700 °C
– Prietok vzduchu: max. 230 l/min.
– Hmotnosť: 1,3 kg.
– Rozmery: ø 100 × 300 mm, rukoväť  ø 56 mm.

Novinka
Zváračka plastov na opravu poškodených plastových dielov pomocou zatavenia nerezovej  
sieťoviny/mriežkovej vložky a roztavenia plastickej opravnej hmoty. Sada sa dodáva  
v praktickom kufríku vrátane potrebného spotrebného materiálu.

– Maximálna teplota až 550 °C.
– Napájanie 230 V.

Novinka

Sada na opravu plastov
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Špeciálna ponuka

SuperVAG Comfort VW  
+ PSA zadarmo

Profesionálna diagnostika značiek Škoda,VW, Seat, Audi  
rozšírená o základnú diagnostiku vozidiel PSA.  

V cene zostavy je USB adaptér.

880 €
BONUS kredit na využitie on-line 
služieb v hodnote 208 € zadarmo 

1 488 € 

SuperVAG PRO 
Kompletná ponuka všetkých nástrojov SuperVAG:  

diagnostika, klonovanie/výmena prístrojových panelov 
a riadiacich jednotiek, programovanie kľúčov, čítanie PIN, 

čítanie/zápis EEPROM a ďalšie.

1 620 €
2 960 €

SuperVAG výmena
Vymeňte svoju starú diagnostiku SuperVAG za novú.  

Získate nový adaptér a aktualizáciu programu 
až do konca roku 2019.

420 €
BONUS kredit na využitie on-line 
služieb v hodnote 60 € zadarmo

580 €

SuperVAG PRO upgrade
Rozšírte svoju diagnostiku SuperVAG o ďalšie špeciálne  

nástroje: klonovanie/výmena prístrojových panelov  
a riadiacich jednotiek, programovanie kľúčov, čítanie PIN, 

čítanie/zápis EEPROM a ďalšie.

790 €
1 960 €

. . .

Kúpte si novú diagnostiku
mega macs PC od Hella
Gutmann Solution, vráťte
nám starý prístroj (funkčný
alebo nefunkčný) a dostanete
zľavu 300 €.

Akcia sa vzťahuje na všetky značky 
plnohodnotných diagnostík.
Napr.: Atal, Brian Bee, Bosch,  
Delphi, Gutmann, Launch, Reflex, 
Texa, Tecno, Techmess. Akciová cena  1 690 € 

(cena platí pri odovzdaní akejkoľvek starej aj nefunkčnej diagnostiky)

ODMENA300 €

Speciální nabídka

SuperVAG Comfort VW 
+ PSA zdarma

Profesionální diagnostika značek Škoda, VW, Seat a Audi, 
rozšířená o základní diagnostiku vozů PSA. 

V ceně kompletu je USB adaptér.

22 000 Kč
BONUS kredit pro využití služeb 

v hodnotě 5 000 Kč zdarma

37 000 Kč

40%
SLEVA

SuperVAG PRO 
Kompletní nabídka všech nástrojů SuperVAG: diagnostika, 
klonování/výměna přístrojových panelů a řídicích jednotek, 

práce s tachometry, programování klíčů, vyčítání 
PIN/tajných čísel, zápis/čtení EEPROM a další. 

V ceně kompletu je USB adaptér.

38 900 Kč
71 000 Kč

45%
SLEVA

SuperVAG výměna
Vyměňte svou starou diagnostiku SuperVAG za novou.  

Získáte nový adaptér a aktualizace softwaru až do roku 2019.

9 990 Kč
BONUS kredit pro využití služeb 

v hodnotě 1 500 Kč zdarma

14 000 Kč

30%
SLEVA

SuperVAG PRO upgrade
Rozšiřte svou diagnostiku SuperVAG o další speciální 

nástroje: klonování/výměnu přístrojových panelů a řídicích 
jednotek, práce s tachometry, programování klíčů, vyčítání 

PIN/tajných čísel, zápis/čtení EEPROM a další.

18 900 Kč
49 000 Kč

60%
SLEVA

. . .

Akciová cena
1 899 €

Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

AUTEL MaxiSys 906BT

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

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

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

komunikačné rozhranie.
–  Adaptér Mercedes Benz-14 pin.
–  Adaptér GM/Daewoo-12.
–  Adaptér BMW-20.
–  Adaptér Mercedes Benz-38.
–  Adaptér Kia-20.
–  Adaptér Mitsubishi/Hyundai-12+16.
–  Adaptér Nissan-14.
–  Adaptér Honda-3.
–  Adaptér VW/AUDI-2+2.
–  CD.
–  Napájací adaptér so zapaľovača.
–  Mini USB Cable.
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Dielenský vozík  Jumbo – 531 ks náradia

–  Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou plochou zásuviek.  
– Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek, ktoré sú vybavené penovými modulmi s náradím.  
– Celkom je k dispozícii 8 modulov, ktoré spolu obsahujú 531 ks náradia.
– Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje,  
 nespôsobuje tak nežiadúci hluk. Penový modul tiež nepraská ako plastové vložky a vďaka  
 farebnému rozdeleniu je ukladanie náradia späť do modulov rýchlejšie.
– Vozík je vybavený ôsmimi zásuvkami.
 Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú naplno výsuvné.
– 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.

Objednávacie číslo: 
FOR 10318B-531

Akciová cena
1599 €

Vozík obsahuje tieto moduly:

Obsahuje 531 ks náradia!

Objednávacie číslo:
FOR 10216SPC

Príslušenstvo Obrázok Objednávacie 
číslo

Bočná polička malá modrá FOR 102104B

Bočná skrinka  
so zámkom modrá FOR 102101B

Držiak na role papieru modrý FOR 102105B

Príslušenstvo Obrázok Objednávacie 
číslo

Univerzálny držiak modrý FOR 102106B

Držiak na náradie k vozíku FOR 82023D

Držiak na náradie k vozíku FOR 82026D

Doporučujeme príslušenstvo k vozíku:

Akciová cena
799 € 

–  Plne vybavený dielenský vozík s 278 ks náradia v piatich penových moduloch. Výhodou penových modulov  
je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tým pádom nežiaduci hluk.

–  Penový modul zároveň nepraskne podobne ako sa to často deje pri plastových vložkách a vďaka farebnému 
rozdeleniu vrstiev modulu je ukladanie náradia späť do modulov o niečo rýchlejšie.

– Vozík je vybavený celkom 6 zásuvkami.
– Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvne.
– Kolieska vozíka sú uložené v guličkovom ložisku.
–  Konštrukcia je z odolného oceľového plechu, hrany a madlá sú pogumované.
–  V prípade potreby je možné dokúpiť všetky náhradné diely vozíku ako napr.  

prázdne zásuvky, kolieska, ložiská koliesok, plastové kryty, zámok vozíku, atď.

Vybavený dielenský vozík FORCE
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Můžete vidět

na ROADSHOW

Nabíjačky BATIUM

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

Akciová cena
94,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 15/12

BATIUM 15 –12
– Pre baterie 6, 12 (35–225 Ah).
– Nabíjací prúd 22 A.

Akciová cena
114,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 15/24

BATIUM 15 –24
– Pre baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
– Nabíjací prúd 22 A.
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P R I P R AV T E  S A  N A  Z I M U. . .P R I P R AV T E  S A  N A  Z I M U. . .
Pneumatický sťahovák pružín Herkules 2.3p

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

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

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

Objednávacie číslo:

GS SVK 203 B

Akciová cena
1 499 €

Bosch nabijačky batérií BAT 645 / BAT 690

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

Akciová cena
BAT 645        699 €
BAT 690        1 099 €

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

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

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



– Výkonný pomocný štartovací zdroj ,ktorý pracuje bez pripojenia na elektrickú sieť.
– Umožňuje jednoduché štartovanie osobných a malých úžitkových vozidiel.
– Prístroj je dobíjaní externou nabíjačkou, čo sa pozitívne premieta do jeho hmotnosti.
– Zdroj je vybavený káblom o dĺžke 1,2 m, LED svetlom a integrovanou zásuvkou 12 V  
 na nabíjanie napr. notebooku, AKU skrutkovačov a pod.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 026155

Akciová cena
124,99 €

Prenosný štartovací zdroj GYS

Štartovací zdroj pre 12 V akumulátory:

– Pre 12 V akumulátory.

– Maximálny štartovací prúd 1750 A.

– Hmotnosť 8,9 kg.

– Interná batéria 22 Ah.

Štartovacie a nabíjacie zdroje NEOSTART

– Nabíjačka olovených akumulátorov s tekutým elektrolytom a štartovací zdroj osobných a úžitkových vozidiel, aj s úplne vybitým akumulátorom.
– Manuálne nastaviteľná nabíjačka všetkých olovených batérií s tekutým elektrolytom pre 12 V aj 24 V batérie.
– Umožňuje aj nabíjanie hlboko vybitých batérií.
– Veľký, prehľadný ampérmeter.
– Úplne izolované svorky.
– Ochrana proti prepólovaniu a skratu.
– Vymeniteľná poistka na prednej strane prístroja.
– Integrované úchyty pre jednoduchšie prenášanie.
– Vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť.

Objednávacie číslo:
GS GYS 025295

NEOSTART 420
– Nabíjací prúd: 70 A.
– Štartovací prúd: 420 A.
– Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 025288

NEOSTART 620
– Nabíjací prúd: 90 A.
– Štartovací prúd: 620 A.
– Akumulátor: 12, 24 V.

Štartovacie a nabíjacie zdroje STARTIUM

– Automatický nabíjací a štartovací zdroj 12/24 V s mikroprocesorovým riadením.
– Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov akumulátorov (s tekutým elektrolytom, gélových,  
 AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.)
– Nabíjačka môže zostať bez rizika pripojená na autobatériu.
– Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
– Možnosť nabitia i vysoko vybitých batérií (od 1 V).
– Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo vzniku iskrenia,  
 svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
– Timer/časovač pre nastavenie doby nabíjania bez rizika.
– Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
– Test alternátora.
– Indikácia porúch na digitálnom ukazovateli.
– Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérie, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
– Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo silno sulfatovanú batériu,  
 v takomto prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.

STARTIUM 480E
– Nabíjací prúd: 65 A.
– Štartovací prúd:  
 390 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026483

STARTIUM 680E
– Nabíjací prúd: 75 A.
– Štartovací prúd:  
 550 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

STARTIUM 980E
– Nabíjací prúd: 80 A.
– Štartovací prúd:  
 720 A.
– Akumulátor: 
 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026506

Štartovací a nabíjací zdroj DIAG STARTIUM

Objednávacie číslo: 
GS GYS 026520

Akciová cena
599,99 €

– Pojazdný automatický nabíjací a štartovací zdroj s mikroprocesorovým riadením pre batérie 6, 12 a 24 V.
– Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov batérií (s tekutým elektrolytom, gélových,  
 AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.).
– Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ  
 zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
– Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo  
 vzniku iskrenia, svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
– Časovač pre nastavenie doby nabíjania.
– Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
– Test alternátora.
– Indikácia závad na digitálnom ukazovateli.
– Stabilizované prúdové napájanie (12 V–60 A, 24 V–40 A), využíva sa pri vykonávaní diagnostiky vozidla.
– Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérií,  
 u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
– Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo veľmi sulfatovanú  
 batériu, v takom prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.

Prenosný štartovací zdroj XT TRUCK

– Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster) pre batérie 12 a 24 V.
– Štartovací prúd 5000 A!
– Pre 12 V a 24 V batérie.
– Automatické nabíjanie internej batérie.
– Dve interné batérie (nabíjanie cez zásuvku 230 V).
– Izolované svorky.
– Životnosť internej batérie 500 štartov!
– Káble s dĺžkou 1,75 m.
– Ochrana proti iskreniu.

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS SB0251224F

Akciová cena
399,99 €

Prenosný štartovací zdroj

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

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS SB014

Akciová cena
149,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1312
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Akciová 
cena
409,99 €

Objednávacie číslo:
GS GYS 026490

Akciová 
cena
429,99 €

Akciová 
cena
559,99 €

P R I P R AV T E  S A  N A  Z I M U. . . P R I P R AV T E  S A  N A  Z I M U. . .

Akciová cena
279,99 €

Akciová cena
249,99 €



Elektrohydraulické zdviháky XT

– 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.
– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Akciová cena
1 499 €

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35

Nosnosť 3,5 t

Akciová cena
1 649 €

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

Nosnosť 4 t

CEN
ATOP

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
GS NUS NT230

– 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.
– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Objednávacie číslo:
GS NUS NT240

Nosnosť 3 t 

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

– 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.

Hlavné prednosti:

Akciová cena
3 199 €

Akciová cena
4 599 €

CEN
ATOP

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1514
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– Nosnosť 3 000 kg.
– Výška zdvihu 105–1 000 mm.
– Dĺžka plošín 1 420–2 028 mm, šírka plošín 460 mm.
– Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom  
 pre manipuláciu (nie je súčasťou balenia).
– Ideálny zdvihák pre pneuservisy.
– Dvojitá ochrana proti pádu – mechanická aj hydraulická.
– Vrátane koncových spínačov.
– Samomazacie ložiská a púzdra.
– Zámok nájazdových rámp pre vozidlá s väčším rázvorom.
– Výstupná kontrola zaťaženia (115 % zaťaženie dynamicky,  
 150 % staticky).
– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM S1OG

Zdvihák je možné vybaviť mobilným 
setom pre ľahkú manipuláciu

Akciová cena
1 649 €

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM MKIT

Nožnicový zdvihák do podlahy

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S2IG 

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.

– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

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.

Akciová cena
2 799 €

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S2OG

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. 

– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

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.

Akciová cena
3 499 €

Nožnicový zdvihák na podlahu

Hydraulický nožnicový zdvihák

Akciová cena
149,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1716
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Akciová cena
1 299 €

Hydraulický nožnicový zdvihák – pavúk

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

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM SSOG

Nožnicový zdvihák na geometriu XT

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM SWA

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.

– Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

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.

Akciová cena
7 999 €

K tomuto zdviháku 
doporučujeme
3D geometriu  
GS HPA C880!

Objednávacie číslo:
GS HPA C880

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1918
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Akciová cena
599 €

Objednávacie číslo:
TX G10330

Tester vysokého tlaku commonrail Joma

Objednávacie číslo: 
TG T830025

Akciová cena
64,99 €

–    Pojazdný zdvihák 3 t.
–    Pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu  

465 mm, minimálna výška 130 mm, dĺžka 615 mm.

Pojazdný zdvihák 3 t

Objednávacie číslo: 
TG T820010L

Akciová cena
159,99 €

– Pojazdný nízkoprofilový zdvihák s nosnosťou 2 t.
– Hliníková konštrukcia s dvojpiestovou hydraulikou.
– Výška zdvihu 440 mm.
– Minimálna výška 90 mm.

Pojazdný nízkoprofilový zdvihák  2 t

TOP
CENA

2 kanálový osciloskop PICOSCOPE

Objednávacie číslo: 
PIC PP922

Akciová cena
1 499 €

– Štandard  sada v plastovom kufri obsahuje
 merací prístroj, káble , meracie hroty, krokosvorky , tlmiaci  
 článok, prúdové kliešte 20/60/200/2000 A, poistkový merací  
 adapter, kapacitný dotykový snímač VN, COP snímač VN,  
 predlžovací merací kábel s ukostrením.

Úvodné zaškolenie v cene sady!!!

Novinka

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 2120
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– Sada na meranie vysokého tlaku v common rail systémoch.
– Meria tlak do 2000 barov na výstupe čerpadla. 
– V okruhu  je zaradený bezpečnostný ventil.
– Možnosť testovania max. tlaku alebo prevádzkového tlaku 
 paliva na vstupe do vstrekovačov.
– Vhodný prípravok pre diagnostiku VT palivového okruhu CR.



Objednávacie číslo: 
TG T32002

Akciová cena
159,99 €

Zdvihák motora

– Pojazdný dielenský žeriav s možnosťou zloženia.
– Maximálna nosnosť 2 t.
– Zdvih 25–2300mm.
– Dĺžka 1 800 mm.
– Šírka 1 040 mm.
– Výška 1 568 mm.
– Hmotnosť 98,6 kg.

Objednávacie číslo: 
TG T31002

Akciová cena
124,99 €

Zdvihák motora

– Nosnosť 1000 kg, zdvih 25–2 000 mm
– Pojazdný dielenský žeriav s možnosťou zloženia
– Maximálna nosnosť 1 t.
– Zdvih 25–2000 mm.
– Dĺžka 1 520 mm.
– Šírka 1 100 mm.
– Výška 1 500 mm.
– Hmotnosť 71 kg.

Pojazdný zdvihák 50 t

Objednávacie číslo: 
TG TRA50–3A

Akciová cena
549,99 €

Pojazdný zdvihák 40 t

Objednávacie číslo: 
TG TRA40–2A

Akciová cena
529,99 €

– Zdvih pri nosnosti: 40 t – 310 mm, 20 t – 400mm.
– Pneumatické ovládanie.
– Pochromovaný povrch piestnice.
– Dĺžka 785 mm.
– Šírka vrátane kolies 275 mm.

– Zdvih pri nosnosti:
 10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
– Pneumatické ovládanie.
– Chromované piestnice.
– Dĺžka 790 mm.
– Šírka vrátane kolies 275 mm.

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 2322
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Zváračka CARMIG

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

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

Objednávacie číslo: 
GS GYS 032132

Akciová cena
649,99 €

Zváračka SMARTMIG 182

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

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

Objednávacie číslo: 
GS GYS 033184

Akciová cena
549,99 €

Zváračka T3GYS AUTO komplet

–  Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele,  
hliníka a vysokopevnostnej ocele používanej v nových vozidlách

 od roku 2004.

– Prúdový rozsah 15–205 A.
–  Automatický posuv drôtu.
–  Tri horáky (oceľ, hliník, vysokopevnostná oceľ).
–  Uloženie troch druhov drôtov zároveň – nie je potrebné meniť pri  
 prechode na zváranie iného materiálu.
– Výborná kvalita zvarov.
– Nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh drôtu,  
 priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť posuvu  
 drôtu automaticky.
–  Voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové zváranie  
 s nastaviteľnou dobou zvárania),  delay – intervalové zváranie  
 s určenou pauzou medzi dvoma bodmi.
– Zváračka má schválenie pre použitie v autorizovaných servisoch  
 Hyudai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota.
– Dodanie zahŕňa 2 horáky na oceľ, malý horák pre hliník   
 a hrazdu pre horák na zváranie hliníka.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 032958

Akciová cena
1 499 €

Bodovacia zváračka GYSPOT 32D.X

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

Výkonové parametre:
 a) zvárací prúd
     – zvárací prúd až 7 500 A
     – efektívne vzduchové chladenie 
     – zvárací kábel 200 mm2

     – pulzné zváranie (režimy 1– alebo 4 pulzy)

 b) prítlak elektród 
     – vysoký prítlak elektród max. 300daN/7bar
     – hliníkové ramená pre uchytenie elektród
     – čelný regulátor tlaku

Objednávacie číslo: 
GS GYS 019898

Akciová cena
2 299 €
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– Automatická samozatmievacia zváračská kukla
 so 4 nezávislými senzormi.
– Je určená najmä pre profi zváračov, autokarosárov a pod.
– Používa sa pri širokej škále zvárania obaľovanou  
 elektródou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG  
 a plazmovom zváraní/rezaní.
– Ideálne využitie má napríklad pri
 intenzívnom zváraní alebo  
 bodovaní.
– Spĺňa požiadavky noriem EN 175
 a EN 379 ako aj smernice  
 89/686 CEE.

Objednávacie číslo: 
GS GYS 022256

Akciová cena
619,99 €

Bodovacie kliešte 230 V

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

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

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086128

Akciová cena
13,99 €

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

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086227

Akciová cena
39,99 €

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

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086111

Akciová cena
18,99 €

Sada pre MIG zváranie

Objednávacie číslo: 
GS GYS 041226

Sada koncoviek a príslušenstva pre horáky
MIG zváračiek (CO2).

Obsahuje:
– 5 ks kontaktné trubičky O 0,6 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktne trubičky O 0,8 mm, oceľ/nerezová oceľ
– 5 ks kontaktne trubičky O 0,8 mm, oceľ/hliník
– 3 ks telesa trysky 150 A
– 5 ks pridržiavacie pružiny
– 3 ks plynové trysky 150 A

Zváracia kukla GYSMATIC 9/13G

Objednávacie číslo: 
GS GYS 043909

Zváracia kukla Master 11

Objednávacie číslo: 
GS GYS 043442

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

Akciová cena
23,99 €

Kliešte na čistenie horákov MIG

Objednávacie číslo: 
GS GYS 041332

Akciová cena
23,99 €

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

Elektródy rutilové 2,0 mm

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

Objednávacie číslo: 
GS GYS 085121

Akciová cena
9,49 €

Elektródy rutilové 2,5 mm

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

Objednávacie číslo:
GS GYS 085138

Akciová cena
8,49 €

Zváračská zástera

Objednávacie číslo: 
GS GYS 045217

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

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 2726
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Akciová cena
89,99 €

Akciová cena
22,99 €

Akciová cena
26,99 €



Objednávacie číslo: 
FOR 912G1

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.

Objednávacie číslo: 
FOR 906T3

Akciová cena
43,99 €

Sada sťahovákov

– Kompletná sada sťahovákov na guľové 
čapy.

Sada prípravkov na demontáž 
žeraviacich sviečok

– Univerzálna veľká sada prípravkov na demontáž  
 poškodených/zlomených žeraviacich sviečok z hlavy  
 valca bez nutnosti demontáže hlavy valca.
– Sada obsahuje tiež prípravky na vyčistenie závitu  
 pred montážou novej žeraviacej sviečky.
– Sada je určená pre žhaviče s rozmerom M8,M9M10.
– Sada obsahuje všetky  
 potrebné adaptéry,  
 centrovacie a čistiace  
 nástroje, atď.

Objednávacie číslo: 
FOR 927G3

Tester kompresie pre zážihové motory

Objednávacie číslo: FOR 908G1

– Tester kompresie pre benzínové motory.
– Adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5.

Sada jamkovačov 6 ks

Objednávacie číslo: 
 FOR 50614

Akciová cena
5,99 €

– Veľkosť (priemer x dĺžka): 1,9 mm × 90 mm, 2,9 mm × 95 mm, 
 3,9 mm × 115 mm, 4,9 mm × 115 mm, 5,9 mm × 140 mm,  
 7,9 mm × 150 mm.

Prípravok na manžety – pneumatický

Objednávacie číslo: 
FOR 9T0502

Akciová cena
77,99 €

– 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 908T5

Sťahovák pružín -sada

– Sada prípravkov na M/D pružín.
– Dĺžka skrutkovice 453 mm.
– Rozsah malých čeľustí 80–115 mm.
– Rozsah stredných čeľustí 110–15 mm.
– Rozsah veľkých čeľustí 140–195 mm.
– Bezpečnostný systém udržuje pružinu v požadovanom tvare.
– Vrátane plastového kufra.

Akciová cena
199,99 €

Kliešte na upnutie manžiet

Objednávacie číslo: 
FOR 62527

Akciová cena
31,99 €

– Kliešte na upnutie manžiet poloosí.
– Možnosť použitia momentového kľúča veľkosti 3/8,  
 pre presné dotiahnutie manžety podľa predpísaného  
 uťahovacieho momentu.

NAJPREDÁVANEJŠIA 
SADA NA PRUŽINY

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 2928
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Akciová cena
55,99 €

Akciová 
cena
135,99 €

Akciová cena
30,99 €



Sada na spojky SAC

– Sada je určená na odbornú montáž a demontáž spojok SAC  
 napr. u VW,AUDI, BMW,FORD, MERCEDES -BENZ, OPEL,  
 RENAULT, VOLVO.
– Použitie prípravkov z tejto sady zaručuje správnu inštaláciu 
 spojky SAC.
– Pomáha zabrániť predčasnému rozpínaniu nastavovacieho 
 krúžku spojky ,čo môže viesť k jeho trvalému poškodeniu.  
– Sada obsahuje šesťramenný prípravok, vďaka ktorému sa 
 sada dá použiť na spojky s 3 aj 4 otvormi. 

Akciová cena
169,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 929G2

Navíjací bubon s hadicou

– Bubon s hadicou na stlačený vzduch.
– Dĺžka  hadice 15 m.
– Rozmery bubna 330 × 150 × 410 mm.
– Pripájací rozmer 1/4“.
– Vnútorný priemer hadice 3/16“ (8 mm).

Akciová cena
58,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 9U0201

Navíjací bubon s hadicou

– Naviják s hadicou na stlačený vzduch.
– Dĺžka  hadice 12 m.
– Rozmery bubna 330 × 150 × 410 mm.
– Pripájací rozmer 1/4“.
– Vnútorný priemer hadice 3/5“ (10 mm).

Akciová cena
58,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 9U0201A

Prípravky na voľnobežky

Objednávacie číslo: 
FOR 922G3

Akciová cena
35,99 €

–   Praktický kufor s najpoužívanejšími prípravkami  
na výmenu alternátorov.

– Aplikácie na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat atď.

Akciová cena
22,99 €

Objednávacie číslo: 
FOR 917T2

Sada na centrovanie spojky

– Sada prípravkov na vycentrovanie spojky pri montáži.
– Obsahuje strediace kónusy, dva hriadele a ďalšie  
 adaptéry pre centrovanie.
– Univerzálna aplikácia.

– Prísavka na prenášanie a montáž autoskiel.

Prísavka na okná

Objednávacie číslo: 
FOR 63404

Akciová cena
16,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 3130
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Objednávacie číslo: 
ATE 740295

Akciová cena
329,99 €

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

(napr.  ATE 740271, ATE 740296).

Odvzdušňovací prístroj bŕzd FB 5e

Výkonný horúcovodný vysokotlakový čistič kompaktnej HDS triedy od firmy Kärcher HDS 6/14 CX v sebe  
s jedinečným stupňom eco-efficiency spája ekonomickú a ekologickú prácu s vynikajúcim komfortom pre  
používateľa. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY-Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu  
potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY-Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní  
s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Regulátor Servo Control ponúka bezstupňovú  
regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli. Bez námahy je aj ovládanie, veď koniec koncom disponuje tento stroj intuitívnou  
obsluhou pomocou jedného prepínača. Veľké kolesá a jedno otočné koliesko sa starajú o mobilitu, zatiaľ čo pevný podvozok  
s integrovanými nádržami na palivo a čistiace prostriedky zvládne bezujmy aj tvrdšie nasadenie. Praktické priečinky na odkladanie  
príslušenstva, trysiek a zabudovaný hadicový bubon s 15 metrovou vysokotlakovou hadicou zmysluplne dopĺňajú premyslený koncept 
tohto 1-fázového stroja. 

Technické parametre:
– Napájanie (Ph/V/Hz) 1/230/50. 
– Prietok vody (l/h) 240-560. 
– Tlak vody (bar/MPa) 30-140/3-14. 
– Max. teplota vody  (pri prítoku 12 °C) (°C)80. 
– Príkon el. motora (kW) 3,6. 
– Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 3,5. 
– Palivová nádrž (l) 15. 
– Pripájací kábel (m) 5. 
– Dĺžka hadice (m) 15.
– Hmotnosť (kg) 102. 
– Rozmery (d × š × v) (mm)  1215 × 650 × 920.

Objednávacie číslo:
KA 1.169-905.0

Akciová cena
2 799 €

Kompaktný tlakový čistič s ohrevom HDS 6/14 CX

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

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

  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.

Akciová cena
789,99 €

Akciová cena
669,99 €

HD 5/15 C Plus - verzia bez navíjacieho  bubna

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 3332
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Odvzdušňovací prístroj FB 30S

Objednávacie číslo: 
ATE 740313

Akciová cena
839,99 €

–   Efektívne odvzdušnenie brzdových  
systémov + vysatie starej brzdovej  
kvapaliny z vyrovnávacej nádržky.

–   Vhodné pre všetky brzdové a spojkové  
systémy na trhu.

–   S integrovaným odsávacím čerpadlom.
–   Použiteľný pre rôzne nádoby s brzdovou  

kvapalinou od 5–30 l.
–   Dĺžka plniacej hadice 3,5 m.
–   Prístroj obsahuje veko č. 20 vhodné pre  

50% vozidiel, ako sú napr. VW, BMW, Opel,  
MB a ďalšie.

–   Je možné dokúpiť ďalšiu sadu viečok  
napr. ATE 740271, alebo ATE 740296.



Na efektívne a rýchle čistenie strojov, vozidiel, dielní a stavieb. 
Vysávač na mokro-suché vysávanie NT 30/1 Tact Kärcher je univerzálny stroj pre profesionálov 
z najrôznejších odvetví. Kompaktný viacúčelový vysávač presvedčí systémom automatického 
oklepu filtra Tact System a skladaným plošným PES filtrom odolným voči vlhkosti pri  
bezprašnom odstraňovaní veľkého množstva prachu pri dlhých pracovných intervaloch.  
Nečistoty a kvapaliny sú spoľahlivo zhromažďované v pevnej 30 l nádobe, ktorá je vybavená 
nárazníkom a stabilnými kovovými kolieskami. Manipulácia a obsluha vysávača vďaka  
novému, centrálnemu prepínaču je výrazne jednoduchšia. Vysávač je kompletne vybavený 
novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť  
na stroji. Na plochej hlave možno vďaka pogumovaným plochám a možnostiam  
uchytenia odložiť alebo dokonca upevniť náradie a pracovné boxy s náradím.

Štandardné príslušenstvo: 
– Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia. 
– Antistatická príprava. 
– Materiál nádoby, plast. 
– Filtračný systém Eco. 
– Oklep filtra, Tact Filter Clean. 
– Filtračné vrecko, netkaná textília. 
– Plochý skladaný filter, PES. 
– Štrbinová hubica. 
– Integrovaný držiak sieťového kábla .
– Nárazník. 
– Sacia trubica, kov 2 × 0,5 m. 
– Trieda krytia, II. 
– Otočné koliesko s aretáciou.

Objednávacie číslo:
KA 1.148-201.0

Akciová cena
389,99 €

Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact *EU

Puzzi 10/1 s hubicou na čalúnenie a podlahovou hubicou sa hodí hlavne na hygienické a efektívne čistenie menších až stredných plôch.  
S nástrekovým tlakom 1 bar sa tento tepovač-extraktor postará o šetrné hĺbkové vyčistenie textilných plôch a hlavne pri čistení čalúnenia 
a kobercov podáva presvedčivé výsledky. Vďaka úzkej podlahovej hubici sa optimálne hodí na použitie v stiesnených priestoroch.  
Flexibilná sacia stierka umožňuje bez problémov vyčistiť aj plochy zastavané nábytkom.  
Tento stroj na nástrek a extrakciu je vybavený hákom na kábel ako aj držiakom ručného nástroja a sacej trubice. 

Štandardné príslušenstvo: 
– Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2,5 m. 
– Ručný nástroj. 
– Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu.
– Hák na kábel. 
– Hubica na čalúnenie.
– Úzka podlahová hubica s flexibilnou sacou stierkou. 
– Prídavná rukoväť.

Objednávacie číslo:
KA 1.100-130.0

Akciová cena
579,99 €

Čistič kobercov PUZZI 10/1

RM 760 čistiaci prostriedok 
tabletky
Objednávacie číslo: KA 6.295-856.0

Akciová cena 99,99 €

– 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:
KA 1.783-311.0

Akciová cena
2 099 €

Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv

Čistič plôch 20 l
Objednávacie číslo: KA 6.295-415.0

Akciová cena 64,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 3534
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Tekuté mydlo s vôňou mora Dávkovač mydla 1000 ml

– Objem zásobníku 1000 ml.
– 125 × 155 × 220 mm.
– Nástenný dávkovač na tekuté mydlo.
– Jedná dávka obsahuje cca. 1 ml,  
 dávkovač obsiahne 1000 dávok mydla.
– Vyrobený z bieleho ABS plastu so šedivým 
 tlačítkom v kompaktnom prevedení.
– Možno montovať na skrutky aj samolepky.

Objednávacie číslo: 
UNI ZKMDV010099

Akciová cena
10,99 €

– Objem 5 l.
– Tekuté mydlo s príjemnou,  
 sviežou vôňou mora.
– Obsahuje šetrné tenzidy  
 na každodenné používanie.
– Výrobok je dermatologicky priaznivý  
 a v prírode jednoducho odbúrateľný.

Objednávacie číslo: 
XT SOAPO

Akciová cena
4,19 €

Čistič na umývanie rúk GEL 10 kg Čistič na umývanie rúk PASTA 4 kg

– Profesionálna umývacia pasta k umývaniu silne znečistených  
 rúk a odstráneniu nečistôt ako sú mazivá, oleje alebo hrdze  
 z pokožky rúk.
– Tento výrobok sa môže pochváliť vyváženým zložením  
 s obsahom prírodných abrazív  
 a špeciálneho druhu mletého  
 vápenca, ktorý dokonale  
 odstraňuje aj tie najodolnejšie  
 nečistoty.
–  Pasta je určena zejména pro 

autoservisy a těžký průmysl.

Objednávacie číslo: 
XT HCPASTA

Akciová cena
5,09 €

– Tekutá suspenzia na umývanie veľmi znečistenej  
 pokožky rúk s obsahom jemného abrazíva.
– Jej výhodou je rýchle a veľmi šetrné odstraňovanie  
 nečistôt z vašich rúk.
– Určená k odstráneniu stredne  
 odolných nečistôt ako  
 sú oleje, tuky, mazivá, nafta...
– pH neutrálna, príjemne  
 parfumovaná.

Objednávacie číslo: 
XT HCGEL

Akciová cena
17,99 €

Akčná SADA Auto-kozmetika červená Akčná SADA Auto-kozmetika modrá

– Akčný set kozmetických prípravkov na kompletnú očistu  
 interiéru vozidla. Set je zložený z produktov nemeckého  
 výrobcu Caramba v spolupráci s firmou Vileda Professional.

Objednávacie číslo: 
CMB SET2

Akciová cena
22,99 €

– Akčný set kozmetických prípravkov na kompletnú očistu  
 interiéru vozidla. Set je zložený z produktov nemeckého  
 výrobcu Caramba v spolupráci s firmou Vileda Professional.

Objednávacie číslo:
CMB SET1

Akciová cena
22,99 €

Kompatibilný sud objemu 50 litrov
Objednávacie číslo: IBS PURGASOL/50

Kompatibilné sudy  
s objemom 50 a 200 litrov
Objednávacie číslo: 
IBS PURGASOL/50
IBS PURGASOL/200

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 3736

Ceny bez DPH www.elit.sk
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IBS – Umývací stôl typ M

Objednávacie číslo: IBS TYP M

–    Umývací stôl s výškou pracovného stolu s veľkou pracovnou  
plochou, ktorý zodpovedá platným ES–smerniciam.

– K čisteniu veľkých a ťažkých dielov.
– Robustná a stabilná konštrukcia.
– Neštandardne veľká pracovná plocha  
 s vysokou nosnosťou (150 kg).
– Doporučené 200 l sudy s čistiacou kvapalinou.
– Umývací stôl neobsahuje vaňu na čistiacu kvapalinu. 
 Je možné dokúpiť pod číslom IBS 10000057.
– Umývací stôl neobsahuje sud s čistiacou  
 kvapalinou.

Záchytná skladová vaňa typ H10

Objednávacie číslo: 
IBS 2130001

Akciová cena
219,99 €

Skladová vaňa je vyrobená z kvalitného oceľového plechu a spĺňa predpisy pre 
ochranu spodných vôd. Slúži pre uloženie 2 x 200 litrových sudov  
(alebo priestorovo zodpovedajúcemu množstvu sudov v iných objemoch).

– Záchytný objem 200 l.
– D × V × Š:  1210 × 343 × 800 mm.
– Hmotnosť 80 kg.

IBS – Umývací stôll typ BK 50

Objednávacie číslo: 
IBS TYP BK50

Akciová cena
449,99 €

– Umývací stôl vo výške pracovného stola  
 s veľkou pracovnou plochou, ktorý zodpovedá  
 platným ES smerniciam.
– Robustná a stabilná konštrukcia.
– Doporučené 50 l sudy s čistiacou kvapalinou.
– Nosnosť 50 kg.
– Stôl je dodávaný bez suda a bez čistiacej kvapaliny. 

Akciová cena
599,99 €



Papierové utierky

Objednací 
kód

Materiál
Počet 

vrstiev 
Počet 

útržkov
 Rozmer 
útržkov

Návin
Akciová 

cena

XT ITBL290 recykl. papier 2 1200 24 × 24 cm 290 m          8,39 € 

XT ITBL370 100% celulóza 2 1000 37 × 36 cm 360 m       14,49 € 

XT ITWH250 100% celulóza 2 2× 500 25 × 25 cm 2× 250 m       13,99 € 

XT ITBL190 100% celulóza 3 500 38 × 38 cm 190 m    16,99 € 

Rezné kotúče na kov / nerez

– Použitie: kov + inox (nerez).
– Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s.
– Neobsahuje prímesi železa, síry a chlóru.
– Iba na rezanie (nie je určené na brúsenie!).
– Vyrobené v EU.
– Certifikácia OSA.

Objednávacie číslo: 
XT WC500

Akciová cena
1,09 €

Objednávacie číslo: 
XT IR500

Akciová cena
1,29 €

Objednávacie číslo: 
XT CSW1000

Akciová cena
1,69 €

Umývacia špongia MAXI

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

Objednávacie číslo: 
XT CSM

Akciová cena
0,99 €

Melamínová špongia Basotect

– Melamín je špeciálne vyvinutý čistiaci materiál, ktorý  
 využíva skvelé vlastnosti nanotechnológií.
– Tieto špongie odstraňujú bez námahy a šetrne usadenú  
 špinu a škvrny z najrôznejších povrchov.
– Špongie sú vyrobené z inovatívneho materiálu basotect,  
 ktorý preniká hlboko do povrchu a odstraňuje dokonca  
 aj pevne usadenú špinu.
– Farba: biela.
– Rozmery (d × š × v): 10 × 6 × 2,5 cm.

Objednávacie číslo: 
MAR HOUBA D

Akciová cena 3,39 €

Akciová cena
2,89 €

Autoleštěnka s voskom 500 ml

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

Objednávacie číslo: 
XT PPW500

Čistič skiel 500 ml

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

 

Odstraňovač hmyzu 500 ml

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

Autošampón s voskom 1 l

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

Obj. kód Popis Akciová cena 1 ks
Akciová cena 1 ks 

(pri kúpe balenia 25 ks) 

XT CD115/1 Rezný kotúč kov/nerez 115 × 1 mm  0,49 € 0,44 €
XT CD125/1 Rezný kotúč kov/nerez 125 × 1 mm  0,59 € 0,54 € 

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 3938

Ceny bez DPH www.elit.sk
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Keramické mazivo

Objednávacie číslo: 
XT CS300

Akciová cena
3,39 €

– Vysokoteplotné mazivo (+40 °C 
 do +1400 °C) určené na mazanie  
 klzných plôch každého druhu.
– Vhodné na brzdové systémy  
 s ABS, ASR a ESP, výfukové zvody,  
 závity zapaľovacích a žhaviacich  
 sviečok, mazanie závitových  
 spojov, a pod.
– Chráni trecie a klzné plochy pred  
 zadretím, koróziou a oxidáciou,  
 odstraňuje škrípanie, vŕzganie a pod.
– 300 ml.

Akciová cena
2,29 €

Univerzálne mazivo 6v1

–  Vysoko kvalitný mazací prostriedok, 
univerzálne použiteľný.

– Vhodný na kov, gumu, plasty a pod.
– Odpudzuje špinu, prach a vodu.
–  Zabezpečuje dlhodobé a kvalitné 

premazanie, zabraňuje predčasnému 
opotrebeniu a zadretiu.

Objednávacie číslo:
XT MS300

Objednávacie číslo: 
XT ECE5

Akciová cena
8,09 €

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 MOS300

Akciová cena
1,59 €

Uvoľňovač skrutiek MOS2

–  Vysoko účinný, rýchlo penetrujúci 
kontaktný olej s uvoľňujúcimi 
účinkami.

–  Uvoľňuje skorodované, zhrdzavené 
aj zatuhnuté skrutkové spoje, 
matky a svorníky.

–  Nenahraditeľný pomocník pri 
údržbe, výrobe, obsluhe strojných 
zariadení a servisnej oprave.

Objednávacie číslo:
XT CGS300

Akciová cena
2,09 €

Medená pasta sprej

–   Mazací prostriedok na montáže: 
skrutkových spojov, kĺbových 
závesov, čapov, výfukov, 
zapaľovacích sviečok, svorníkov 
motorov alebo tepelných 
výmenníkov atď.

–  Zabraňuje zadretiu skrutiek 
vplyvom vysokej teploty, či 
mechanického namáhania.

–  Odstraňuje škrípanie a vŕzganie.
–  Tepelná odolnosť –30 °C  

až + 1100 °C.

Vybavenie servisov40
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Lepidlo na autosklá

–   Vysoko viskózny, rýchlo tvrdnúci  
lepiaci/tesniaci tmel na báze polyuretánu.

Požitie:
– Rýchle, polyuretánové lepidlo.
– Doba spracovania 15 minút.

Výhody: 
– Pripravenosť k jazde pri vozidlách  
 s 2 airbagmi iba 2 hodiny!!!
– Baz airbagov cca. 1 hodinu.
– Lepidlo je NEVODIVÉ.

– 310 ml.

Objednávacie číslo: 
XT WA310

Ceny bez DPH www.elit.sk

PNEUSERVIS

Akciová cena
4,09 €
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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.

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

Akciová cena
949,99 €

Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

 Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

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

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 199 €

 Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

– 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:
XT BALANCER SA

Akciová cena
799,99 €

Doporučujeme dokoupit  
pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

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.

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

Akciová cena 
1 199 € 

Objednávacie číslo:
XT CHANGER M-A
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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“.

Akciová cena
3 499 €

Objednávacie číslo:
GS HPA B325

– 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.

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.

Akciová cena
2 599 €

Objednávacie číslo: 
GS HPA B50

Automatická vyvažovačka HPA B50

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90

– 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.

Akciová cena
6 199 €

Objednávacie číslo:
GS HPA M824

Profi prezúvačka pneumatík HPA M424 2V

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

Akciová cena
2 799 €

Objednávacie číslo:
GS HPA M424V2FS
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– 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. 

Akciová cena
1 699 €

Objednávacie číslo: 
GS HPA B45

Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

– 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.

Akciová cena
1 849 €

Objednávacie číslo: 
GS HPA M42V2

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

Prezúvačka pneumatík TCE 4470 S441

– 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.

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.

Akciová cena
5 199 €

Objednávacie číslo:
1 694 100 396

Vyvažovačka pneumatík  WBE 4440 S10

– 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“.

Akciová cena  
4 999 €

Objednávacie číslo:
1 694 100 481
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– 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.

Akciová cena 
4 699 €

Objednávacie číslo:
1 694 100 539

Prezúvačka pneumatík TCE 4430-24 S401

– 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.

Akciová cena
3 299 €

Objednávacie číslo: 
1 694 100 479

Vyvažovačka kolies WBE 4240

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. 

Technické parametre:

– Priemer ráfika 14–26“.

– Šírka ráfika do 30“.

– Napájanie 400 V 50 Hz.

Prezúvačka LKW pneumatík  HPA F426

Objednávacie číslo:
GS HPA F426

Akciová cena 
4 699 €

Univerzálna vyvažovačka osobných a nákladných vozidiel aj autobusov.

– Zabudovaný pneumatický zdvihák pre ľahkú manipuláciu s kolesom.

– Široká ponuka príslušenstva na upnutie kolies.

– Elektrický pohon 230 V.

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

Technické parametre:

– LCD displej 

– Napájanie 230 V 50 Hz.

– Max. hmotnosť kolesa 200 kg. 

– Max. priemer ráfika 30“.

– Tlakový vzduch 8 bar.

Vyvažovačka nákladných pneumatík HPA B650

Objednávacie číslo:
GS HPA B650

Akciová cena 
3 699 €
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Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 47-4072L8

Akciová cena
364,99 €

Pneumatický uťahovák 1“

–  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.

– 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.

Pneumatický uťahovák 1/2“

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-231HRG

–  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-

Pneumatický uťahovák 1/2“

Akciová cena
82,99 €

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033P

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 45-4051P

Akciová cena
214,99 €

Pneumatický uťahovák 3/4“

– 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.

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
109,99 €

Pneumatický uťahovák 1/2“ v sade

–   Profesionálny pneumatický rázový uťahovák  
s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg,   
pre nástavce  1/2“. 

– Sada vrátane kurfa a nástavcov.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4002

  Pneumatický uťahovák 1/2“

–  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.

– Výborne padne do ruky.
– Povoľovací moment 1302 Nm.
– Hmotnosť iba 1,44 kg.

Akciová cena
62,99 €

Akciová cena
64,99 €

Pneumatický uťahovák 1/2“

– 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.

Akciová cena
189,99 €

Objednávacie číslo: 
HAZ 9012EL-SPC

Pneumatický uťahovák 1/2“

Akciová cena
129,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 9012SPC

–  Vyšší výkon vďaka novo vyvinutému  
pneumatickému motoru so zvýšeným  
momentom.

–  Výkonný kolíkový úderník.
–  Maximálny povoľovací  

moment 850 Nm.

Pneumatický uťahovák 1/2“

– 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 3/4“

Akciová cena
499,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 9013MG

– 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.

Pneumatický uťahovák 1/2“

– 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:
HAZ 9012MT

Objednávacie číslo: 
HAZ 9014MG-2

Akciová cena
929,99 €

Pneumatický uťahovák 1“

–  Max. povolovací moment 2 712 Nm.
– Otáčky 6 200/min.
– Váha 7,85 kg.
– Dlhé prevedenie.
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Kované nástavce na kolesá

Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

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

Akciová cena
30,99 €

Predĺžený nástavec  
pre skrutky MB

–  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.

Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-17

Akciová cena
12,99 €

Predĺžený nástavec  
pre skrutky kolies Hyundai

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

Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-21

Akciová 
cena
13,99 €

Kované predĺžené nástavce na kolesá
–  Predĺžené kované nástavce 1/2“, farebne 

odlišné v ochrannom plaste. Veľkosť  
17, 19, 21 mm.

– Délka 150 mm.

Akciová cena
24,99 €

Objednávacie číslo:
FOR K4033

Sada kovaných nástavcov

Akciová cena
7,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 4032TH

–  Predĺžené kované nástavce  
v plastovom púzdre.

–  Veľkosť 17, 19, 21 mm,  
dĺžka 85 mm.

–  Rozmer nástavcov 1/2“.

Kované momentové nástavce na kolesá

–  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.

Akciová cena
74,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 4045

Špeciálny nástavec  
na skrutky MB

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

Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

Akciová cena
3,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm

Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

–  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.

Akciová cena
134,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom

–  Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
– Kľuč 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.

Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CLT

Akciová cena
234,99 €

Elektronický momentový kľúč 
10–200 Nm s číselníkom

Objednávacie číslo:
HAZ 7292-etac

–  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
999 €
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Objednávacie číslo:
FOR 9T0401D

Akciová cena
52,99 €

Digitálny pneuhustič

–  Profesionálny veľmi  
presný pnehustič  
s digitálnym  
ukazovateľom.

–  Max. tlak 10 barov.
–  Funkcia auto off  

na úsporu batérie.

Merač tlaku v pneumatikách HAZET

Akciová cena
22,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 9041-1

– 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
164,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

–  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!!

Pneuhustič OMG73 Pneuhustič OMG83 

–  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.

– 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.

Akciová cena
24,99 €

Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
49,99 €

Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Merač tlaku v pneumatikách  
Hazet s overením 

Samonavíjací hadicový bubon

– 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 
119,99 €

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

Hadica na vzduch
Objednávacie číslo: 
HAZ 9040-7

Akciová cena 
32,99 €

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

Objednávacie číslo:
SEA AH15RX

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

Akciová cena 
20,99 €

Novinka
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Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením 1/4“

Objednávacie číslo:
SEA AH10RX

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

Akciová cena 
15,49 €

Novinka

Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením

Objednávacie číslo:
SEA AH10C/8

– 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 
21,99 €

Novinka



Vybavenie servisov – PNEUSERVIS Vybavenie servisov – PNEUSERVIS 5756
P

N
EU

SE
R

V
IS

   j
es

eň
 2

01
8

P
N

EU
SE

R
V

IS
   j

es
eň

 2
01

8

Ceny bez DPH www.elit.skCeny bez DPH www.elit.sk

vy
ba

ve
ni

e 
se

rv
is

ov

vy
ba

ve
ni

e 
se

rv
is

ov

Akciová cena
169,99 €

Digitálny merač hĺbky dezénu

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

Akciová cena
11,49 €

Objednávacie číslo:
SEA VS0564

– 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.

Akciová cena
5,49 €

Objednávacie číslo:
SEA TST/DG

Merač hĺbky dezénu

Digitálny merač hĺbky dezénu

– 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.

Akciová cena
10,99 €

Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

Regál na uskladnenie pneumatík

– 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).

Akciová cena
199,99 €

Objednávacie číslo:
SEA STR003

Regál na uskladnenie pneumatík

– 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:
SEA STR003E

Mobilný regál na uskladnenie pneumatík

– 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).

Akciová 
cena
239,99 €

Objednávacie  
číslo:
SEA STR002

– Stojan na 4 pneumatiky.
– Výška stojanu 1015 mm.
– Základna 465 × 465 mm.

Objednávacie číslo:
TG TRF8401

Akciová cena
10,99 €

Stojan na pneumatiky

Polica na pneumatiky 

Objednávacie číslo:
TG TAZ8253

Akciová cena
47,99 €

Merač hĺbky dezénu s LED  
a zvukovou identifikáciou

– 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.

Akciová cena
7,49 €

Objednávacie číslo:
FOR 9B1803

Nástroj na vložky ventilov

– 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
2,29 €

Objednávacie číslo:
SEA TST/VCT

Novinka
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Prípravok na montáž 
bezdušových ventilkov

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

Akciová cena
2,49 €

Objednávacie číslo:
GS FE 10.95
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– Jednoduchý a odolný vťahovák ventilov.

Akciová cena
5,99 €

Objednávacie číslo:
SEA TST/TVI

Vyťahovák na ventily pneumatík

Obojstranný skrutkovač na ventilky

– Skrutkovač na vložky ventilkov, obojstranný.

Akciová cena
0,99 €

Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Montážna páka s plastovou ochranou

– Špeciálne prevedenie ideálne nie  
 len pre prácu s ALU diskami.

Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Akciová cena
38,99 €

Montážna páka

Akciová cena
7,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 750500

– Montážna páka na pneumatiky.
– Dĺžka 500 mm.

Montážna páka 500 mm

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

Akciová cena
7,49 €

Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

Novinka

Rýchloupínacia matica 40 mm

– Pre priemer hriadeľa 40 mm.
– Stúpanie závitu 4 mm.

Akciová cena
44,99 €Objednávacie číslo:

GS FE 16.74

Rýchloupínacia matica 36 mm

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

Objednávacie číslo:
GS FE 16.68

Akciová cena
44,99 €

Novinka

Vsuvka s vonkajším závitom 1/4“

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

Objednávacie číslo:
GS FE 110.28

Akciová cena
1,19 €

Rýchlospojka s vnútorný závitom 1/4“

Objednávacie číslo:
FC 1126000183

Akciová cena
4,19 €

– Základný typ rýchlospojky.
– Vnútorný závit 1/4“.

Krieda biela 6 ks

Akciová cena
3,19 €

Objednávacie číslo:
SEA TST13

Novinka

Akciová cena
3,19 €

Objednávacie číslo:
SEA TST14

Novinka

Krieda žltá 6 ks

Štetec na montážnu pastu

Akciová cena
3,99 €

Objednávacie číslo:
GS FE 10.36
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Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi 

Akciová cena
219,99 €

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

–  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.
–  3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4“
 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.

Objednávacie číslo:
HAZ 669/10

Mini primazávač 1/4“

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

Objednávacie číslo:
HAZ 9070N-1

Akciová cena
13,99 €

Olej do pneumatického náradia

–  Objem 1 l.

Objednávacie číslo:
HAZ 9400-1000

Nástroj na montáž REDI senzorov VDO

Akciová cena
39,99 €

Objednávacie číslo:
HAZ 668-1

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

Akciová cena
13,49 €

Akciová cena
899,99 €

Objednávacie číslo:
SI A2C59506457

VDO TPMS PRO

Komplexný diagnosticky prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi.
Pomocou tohoto pristroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily
a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku.

Pristroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku.
 
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.

TEXA TPS 2

Akciová cena
499,99 €

– Texa TPS 2 je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
– Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota,
    stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
– Obsahuje technické informácie a pracovne postupy pre prácu na uvedených  
 systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC5, 
 teda je prepojiteľné s Texa diagnostikami.
– Pre detailnejšie informácie a predvedenie funkcii diagnostiky kontaktujte  
 svojho poradcu predaja.

Objednávacie číslo: 
TX D13340

AKCIOVÁ PONUKA 
Pri zakúpení diagnostiky AUTEL TS 508  

dostanete 4 ks Autel programovateľných ventilov  
MX Sensor 433 Mhz  za cenu 1 €!!!

Akciová cena
498,99 €

Objednávacie číslo:
AUT TS508

Diagnostika TPMS Autel TS 508

Autel TS 508 je zariadenie určené pre  prácu s TPMS systémom. 
Umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich  jednotiek vozidiel.
Zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 95 % 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 95 % vozidiel.
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Objednávacie číslo:
FOR 6821

Akciová cena
9,49 €

Objednávacie číslo:
FOR 9T0302

Akciová cena
11,49 €

Sada škrabiek

Akciová cena
5,49 €

Objednávacie číslo:
FOR 904M6

–  Plastové škrabky na odstránenie  
starého závažia.

– V sade 4 ks.

Uťahovací kríž na kolesá

Akciová cena
14,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 681400

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

Sada na opravu defektov

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

Akciová cena
12,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 904T4

Kliešte na závažie

– Tvarované kliešte na montáž  
 a demontáž závažia.

Kliešte na závažie

– Profesionálne kliešte na závažia.
– Vrátane plastového kladivka pre naklepávanie závaží.

Sada náradia na senzory TPMS Force

Objednávacie číslo: 
FOR 911T1

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

– 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.

Akciová cena
94,99 €

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

Akciová cena
15,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 907U5

Páka na povolenie kolesových skrutiek

Akciová cena
25,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 681D515

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

1/2“ Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky



Akciová cena
5 199 €

Akciová cena
8 499 €

Objednávacie číslo: 
WULKAN 360HP

Objednávacie číslo: 
WULKAN 500HP

Umývačka kolies WULKAN 360HP

Umývačka kolies WULKAN 500HP

Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, 
dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.

Hlavné výhody:
– Počítačová kontrola.
– Software v 5 jazykoch ,vrátane češtiny.
– Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
– Pomocný motor s ramenom ,ktoré drží užšie kolesá vo zvislej polohe.
– Sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory.
– Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná  
 PVC ochrana, pena).
– Antivibračné gumené stojky.
– Nové atraktívne prevedenie.

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.

UMÝVAČKY KOLIES
Vybavenie servisov – PNEUSERVIS Vybavenie servisov – PNEUSERVIS 6564
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Kompresor Remeza 200 l

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

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

Objednávacie číslo: 
GS SVK AC 200M

Akciová cena:
939,99 €

Kompresor REMEZA, vhodný pre väčšie autoservisy a pneuservisy

– Remeňový prevod pohonu.
– Liatinový agregát.
– Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
– Poistný ventil, tlakový spínač, spätná klapka.
– Automatický tlakový spínač.
– 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
– Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

Parametre: 
– Objem vzdušníka: 270 l.
– Počet valcov/stupeň kompresie: 3v/1st.
– Nasávaný objem vzduchu: 950 l/min.
– Výtlačný objem vzduchu: (45m3/h) 750 l/min.
– Otáčky motora: 1040 ot./min.
– Maximálny tlak: 10 bar.
– Výkon elektromotora: 5.5 kW / 7,5 HP.
– Napájanie: 3×400 V/50 Hz.
– Hmotnosť: 195 kg.
– Hlučnosť: 80 dB.
– Rozmery: 650 × 700 × 1800 mm.

Objednávacie číslo: 
GS SVK AC 270H

Akciová cena:
1 499 €
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Akciová cena 
9,99 €

Objednávacie číslo:
XT TMPW5

Akciová cena 
10,99 €

Objednávacie číslo:
XT TMPB5 

Objednávacie číslo:
XT WRC500

Akciová cena
1,19 €

Akciová cena
3,19 €

Objednávacie číslo:
XT TC500

XT Autolak čierny lesklý 400 ml

Použitie:
– Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom 
 plastových alebo kovových dielov automobilov  
 alebo k obnoveniu zašlých povrchov.
– Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:
– Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
– Rýchloschnúci, veľmi dobrá priľnavosť.

Akciová cena
2,69 €

Objednávacie číslo:
XT BGS400

XT Autolak čierny matný 400 ml

Použitie:
– Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom  
 plastových alebo kovových dielov automobilov  
 alebo k obnoveniu zašlých povrchov.
– Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:
– Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
– Rýchloschnúci, veľmi dobrá priľnavosť.

Akciová cena
2,69 €

Objednávacie číslo:
XT BMS400

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.

XT Oživovač pneu 500 ml

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!

Montážna pasta biela, 5 kg

– 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. 

Montážna pasta čierna, 5 kg

– 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.
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Akciová cena
11,99 €

Akciová cena
11,59 €

Objednávacie číslo:
UNI 0990242EL

Objednávacie číslo:
UNI 0990242

Ochranný poťah ELIT rolka 100 ks Ochranný poťah biely rolka 100 ks 

–  82 × 135 cm.
– Hrúbka 13 μ.
– Material: MDPE.
– Farba biela.
– Potlač ELIT.
– Perforované na rolke.

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

Akciová cena
9,19 €

Objednávacie číslo:
UNI 0990320

Ochranné koberčeky box 500 ks

– 38 × 50 cm.
– Papier laminovaný plastovou fóliou.
– Vodeodolné.
– Potlač „stopy“.

Akciová cena
21,99 €

Objednávacie číslo:
UNI 0991540

Vaky na kolesá ELIT
– Materiál: MDPE.
– Farba biela.
– Potlač ELIT.

– Materiál: MDPE.
– Farba biela.
– Bez potlače

Vaky na kolesá

Objednávacie 
číslo

Rozmer Hrúbka Balenie Počet ks
Akciová 
cena za 
balenie

Akciová 
cena za kus

UNI 0990811EL XL 70/30 x 100 cm 16 μ perforované 
na rolke 200 29,99 € 0,15 €

UNI 0990820EL XXL 70/40 x 110 cm 25 μ perforované 
na rolke 100 29,99 € 0,30 €

Objednávacie 
číslo

Rozmer Hrúbka Balenie Počet ks
Akciová 
cena za 
balenie

Akciová 
cena za kus

UNI 0990811 XL 70/30 x 100 cm 16 μ perforované 
na rolke 200 26,09 € 0,13 €

UNI 0990810 XL 70/30 x 100 cm 25 μ perforované 
na rolke 100 17,99 € 0,18 €

UNI 0990840 XL 70/30 x 100 cm 25 μ sada 4 ks 4 0,99 € 0,25 € 

UNI 0990820 XXL 70/40 x 110 cm 25 μ perforované 
na rolke 100 26,09 € 0,26 €

Ochranný poťah zo syntetickej kože

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



Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným
zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať
s inými zákazníckymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať
so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (http://www.ecat.elit.sk).
V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po
vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

ELIT ZABEZPEČUJE

ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA  
október–november 2018

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 

Termín Názov Školiteľ Obsah školenia

24. 10. 2018 
TPMS 

Problematika TPMS 

Zdeňek Rýc,  
ATE – Continental

Konštrukcia, servis a diagnostika  
systémov TPMS.

06. 11. 2018
K1S

Klimatizácie EU

Zdeňek Komárek,  
Robert Bosch

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

07. 11. 2018 

DPF

Úprava výfukových  
plynov diesel motorov

Zdeňek Komárek,  
Robert Bosch

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

08. 11. 2018 
TSI 

TSI SIEMENS 10

Zdeňek Komárek,  
Robert Bosch

Nízkotlaký palivový systém,  
Vysokotlakový palivový systém,  
konštrukcia, diagnostika
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