
Plničky 
klimatizácie XT
Rozširujeme ponuku produktov

–  AutomAtické plničky 
vRátAne tlAčiARne

–  pRofesionálne funkcie 
A jednoduchá obsluhA

– AktuAlizáciA dAtAbázy 
–  zAškolenie obsluhy 

zdARmA 
–  bAlíček pRíslušenstvA 

v cene 
–  pRe chlAdivo R134 Aj pRe 

nové chlAdivo R1234yf Novinka

platnosť letáku od 1. 5. do 30. 6. 2016

vybavenie servisov

PLNIČKY 
KLIMATIZÁCIÍ

Špeciál

www.elit.sk



+  doprava a zaškolenie 
ZDARMA!

+  doprava a zaškolenie 
ZDARMA!

plnička klimatizácie Xt Ac stAtion R134

novinka na trhu! plne automatická plnička klimatizácie výkonovo zrovnateľná s najlepšími plničkami na trhu, s mnohými 
špeciálnymi funkciami, tlačiarňou, možnosťou aktualizácie databázy vozidiel, balíčkom príslušenstva zdarma a to všetko za 
cenu najlacnejších plničiek na našom trhu!
Plnička je vyvinutá na základe potrieb našich zákazníkovi. To znamená, že má dostatočný výkon, tak aby celková doba prác bola čo 
najkratšia, má prehľadný software s obrázkami, vďaka ktorému je práca jednoduchšia a bezproblémová, má vyhrievanie internej fľaše 
vďaka  čomu nie je potrebné zohrievať AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládacie ventily, všetko je riadené automaticky pomo-
cou software a ako bonus je spolu s plničkou v balení taktiež PAG olej, UV farbivo a adaptéry, aby zákazník mohol plničku okamžite 
využívať.

hlavné prednosti:  
– Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva

–  Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov

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

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

–  Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku – jednoduchá diagnostika

–  Funkcia plnenia hybridných vozidiel

–  Príprava pre test tesnosti dusíkom

–  Dostupná aktualizácia databázy 

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

–  Malé rozmery

– Slovenský software

–  Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:

 – adaptéry na fľašu s chladivom,

 – olej PAG IS0 45 a olej PAG ISO 100,

 – UV farbivo.

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

hlavné prednosti:  
– Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva

– Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov

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

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

– Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku - jednoduchá diagnostika

– Funkcia plnenia hybridných vozidiel

– Príprava pre test tesnosti dusíkom

– Dostupná aktualizácia databázy 

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

– Malé rozmery

– Slovenský software

–  Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:

 – adaptéry na fľašu s chladivom,

 – olej PAG IS0 45 a olej PAG ISO 100,

 – UV farbivo.

Objednávacie číslo:
XT AC STATION R134

plnička klimatizácie Xt Ac stAtion 1234yf

Akciová cena
1999 €

Objednávacie číslo:
XT AC STATION 1234YF

Novinka

Novinka

Akciová cena
2299 €
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Bosch ACS 611 je progresívne zariadenie pre servis klimatizácií osobných 
a nákladných vozidiel. Rovnako ako pri iných plne automatických zariadeniach 
Bosch je údržba klimatizácii s chladivom R134a spojená s minimom manuálnych 
zásahov použitím tohto prístroja. Zariadenie automaticky kontroluje každý krok 
údržby vrátane odsávania, recyklácie a opätovného plnenia oleja a chladiva. 
Manuálny režim umožňuje užívateľovi kontrolovať voliteľne všetky kroky.

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

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

–  ACS 611 má k dispozícii integrovanú tlačiareň pre zaznamenanie servisné-
ho protokolu

– Výkon vákuového čerpadla 170 l/min

– Objem zásobníka na chladivo 20 kg

– Chladivo R134a

– Rozmery 1270×690×660 mm

–  KONFORT 780R BI-GAS je jedinečná tým, že obsahuje dve oddelené nádrže na ucho-
vavávanie rôznych typov chladiva (R134a a R1234yf ), je určená pre všetky druhy 
klimatizačných systémov a zabezpečuje automatickú výmenu chladiva bez potreby 
manuálneho zásahu. Pri použití tejto plničky technici ocenia možnosť rýchleho 
prepnutia z práce na vozidle s jedným typom chladiva na druhé s iným chladivom, 
resp. klimatizačným systémom. Čas potrebný na prepnutie práce z jedným typom 
chladiva na druhé je 1 minúta a tvorí ju čas, za ktorý sa vyčistí potrubie a vnútorné 
komponenty plničky, aby sa zabránilo vzájomnej kontaminácií chladív

–  Obstarávacie náklady na plničku KONFORT 780R BI-GAS sú o niečo vyššie, ako sú 
náklady na obstaranie ostatných modelov, ale zabezpečia dlhodobú výhodu aj kôli 
zvyšujúcemu sa množstvu áut novej generácie

–  Od roku 2011 musia byť všetky novovyrobené autá vybavené novým chladivom 
R1234yf, čo znamená neustále sa zvyšovanie jeho výskytu v najbližších rokoch

–  Zákazníci , ktorí sa rozhodnú pre model 780R, nebudú musieť investovať do ďalšie-
ho zariadenia pretože plnička klimatizácií je navrhnutá tak, aby vedela automaticky 
pracovať s oboma chladivami

technické parametre:
 – rýchlosť plnenia 400 g/min

 – výkon vákuovej pumpy 100 l/min

 – 2 nádrže 12 kg R 134a + 12 kg R1234yf

 – rozmery 600×750×1200 mm

 – hmotnosť 98 kg

 – dvojstupňová vákuová výveva

 – update databázy cez SD kartu

 – prehľadný grafický displej

–  Zariadenie KONFORT 707R od Texy je určené na plnenie a údržbu klimatizačných 
systémov vozidiel naplnených chladivom R1234yf. Prístroj umožňuje jednoducho 
a efektívne prevádzať servis na týchto systémoch. Plnoautomatická prevádzka 
garantuje vysokú bezpečnosť a efektívnosť servisu klimatizácie

–  Srdcom zariadenia sú komponenty najvyššej  kvality, ktoré zaisťujú dlhú bezpo-
ruchovú prevádzku. Životnosť filtra ( vysúšača ) vystačí na viac ako 300 vozidiel, 
uzamykateľná váha zaisťuje vysokú presnosť pri plnení , intuitívna klávesnica 
kombinovaná s displejom – jednoduchú obsluhu. Označenie 707 RID znamená, že 
plnička je z výroby vybavená analyzátorom chladiva, ktorý zabráni kontaminácii 
nového chladiva R 1234yf iným typom chladiva.

technické parametre:
 – modrý, podsvietený 4x 20 znakový displej s vysokým jasom

 – databáza a servisný manažment na SD karte

 – 10kg vnútorná nádoba

 – presnosť váhy +/- 15g

 – vysoká účinnosť pri odsávaní (viac ako 95 %)

 – uzamykateľná váha

 – automatické dávkovanie oleja

 – automatická kompenzácia dĺžky hadíc

 – automatické hlásenie požiadaviek na servis zariadenia

 – príplatková výbava: tlačiareň

Plnoautomatické zariadenie pre servis klimatizácií vozidiel s chladivom 
R1234yf zaručuje jednoduchú, časovo úspornú a presnú údržbu moderných 
klimatizácií. Technologicky dokonalé zariadenie ACS 661 ponúka spoľahlivé 
použitie v autoservise a je šetrné k životnému prostrediu.

– Automatický postup pri všetkých pracovných krokoch

– Manuálne voliteľné všetky servisné kroky

–  Servisné hadice s funkciou preplachovania pre zaistenie kompatibility 
s hybridnými vozidlami alebo elektromobilmi

– Oddelené zásobníky pre vstrekovanie oleja a UV kontrastnej látky

– Výkonná funkcia hlbokého vákuovania

– Elektronické riadenie výmeny vzduchu vo vnútri prístroja

–  Voliteľný integrovaný program preplachovania klimatizačného okruhu

–  Automatické vypúšťanie nezkondenzovaných plynov

–  Jednoduchá údržba vnútorných filtrov, vysúšača a oleja vákuového čerpadla

– Termotlačiateň na ovládacom pulte

plnička klimatizácie bosch Acs 611 plnička klimatizácie teXA 780R bi-Gas

plnička klimatizácie bosch Acs 661 plnička klimatizácie teXA 707 Rid pre R1234yf s analyzátorom chladiva 

Objednávacie číslo:
S P00 000 002 Objednávacie číslo:

TX Z06910

Objednávacie číslo:
TX Z12111

Objednávacie číslo:
S P00 000 071

Akciová cena
2499 € Akciová cena

5299 €

Akciová cena
3499 €

Akciová cena
3599 €
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– Olej do systému klimatizácie

–  Olej slúži na mazanie vnútorných povrchov súčasti klimatizačného okruhu

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

– Balenie 1 l

– Objem balenia 250 ml

–  Vhodná pre všetky typy plničiek ako prímes do oleja

– Slúži pre detekciu poškodenia klimatizačného okruhu

–  Olej je určený len pre vákuové 
čerpadlá plničiek

–  Objem balenia 600 ml

*  V prípade otázok na aktuál-
nu cenu chladiva  kontak-
tujte Vášho poradcu predaja 
alebo pobočku Elit

**  Pozor! Od 1. 1. 2015  nie je 
možné predávať chladivo 
osobám, ktoré nemajú 
certifikát oprávňujúci 
manipulovať s chladivom. 
Viac informácií o získaní cer-
tifikátu na F-plyny poskytne 
Váš poradca predaja

–  Kvapalina určená pre manuálny 
preplach klimatizačných systémov

kompresorový olej 

uv kontrastná látka

olej pre vákuovú vývevu 

chladivo

preplachovacia kvapalina 5 l

olej pAG iso 46

varianta s uv lampou v sade:

chladivo R134a 12 kg

olej pAG iso 100

chladivo 1234yf 5 kg

olej pAG iso 150

Objednávacie číslo:
MM 007935090660

Objednávacie číslo:
MM 007950013850

Objednávacie číslo:
XT R134A

Objednávacie číslo:
MM 007935090670

Objednávacie číslo:
XT 1234YF

Objednávacie číslo:
MM 007935090680

Akciová cena 11,99 €

Akciová cena 11,99 €

Akciová cena 12,49 €

Objednávacie číslo:
MM 007935090640

Objednávacie číslo:
MM 007950024750

Objednávacie číslo:
MM 007950013840

Objednávacie číslo:
MM 007935090600

Objednávacie číslo:
MM 007950024540

Akciová cena
124,99 €

Akciová cena
169 €

Akciová 
cena
7,99 €

Akciová 
cena
22,90 €

–  Prípravok pre tlakové preplachovanie klimatizácie pomocou stlačeného vzduchu

–  Preplach je potrebné previesť niekoľko krát v oboch smeroch

– Preplachovanie sa vykonáva na samostatných vetvách okruhu

–  K sade je potrebné objednať preplachovaciu kvapalinu 
Obj. č. preplachovej kvapaliny  v eCat: MM 007950024540

–  Na preplach priemerne objemného systému klimatizácie vozidla 
(cca 600 g–700 g) sa odporúča použiť 1 l kvapaliny

sada obsahuje:
 – zásobník preplachovacej kvapaliny

 – ventil pre pripojenie k systému AC

 – hadice

 – kužele pre univerzálne pripojenie k potrubiu klimatizácie vozidla

– Umožňuje rýchlu lokalizáciu úniku chladiva zo systému klimatizácie

–  Pomocou elektronickej sondy so zvukovou alebo svetelnou signalizáciou detekuje únik chladiva

manuálny preplach klimatizácie – sada

elektronický detektor úniku chladiva

Akciová 
cena
14,49 € Akciová cena

199 €
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ozon-maker – dezinfektor interiéru vozidla

ozon-maker m-mX 4000

–  Zariadenie vytvára ozón O3 prostredníctvom ionizácie vzduchu

–  Ozón je veľmi silné oxidačné činidlo a odstraňuje vlhkosť, ktorá sa 
zhromažďuje prevážne na podlahovej vrstve a vo výparníkoch 
klimatizácie

– Odstraňuje aj nepríjemné zápachy

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

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

–  Je celkom jednoduché umiestniť hrot trubice do požadovaného 
miesta v kabíne alebo do miesta prachového filtra

– Jednoduchá a ekologická funkcia

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

–  Rýchle a presné stanovenie čistoty chladiva

–  Zobrazenie percentuálnej koncentrácie R1234yf, R134a, R22 a uhľovodíkov

– Jednoduchá a prehľadná tlač výsledkov

–  Aktualizácia cez USB port

–  Táto sada je veľmi dobre využiteľná pri testoch tesnosti klimatizačného okruhu systémom simulácie tlakového 
zaťaženia okruhu

–  Nosný plyn – dusík (95 %) vytvorí tlak, pod ktorým majú  systémy pracovať, teda únik je signalizovaný poklesom 
nastaveného tlaku (12–15 Bar)

–  Prímes molekúl vodíka ( 5 %), ktoré dokážu prenikať zo systému aj mikro trhlinami, 
voľným okom neviditeľnými je možné detekovať citlivým prístrojom – čuchačkou, 
čím sa odhalia aj netesnosti s únikom do 5 g/rok

–  Hodnota tejto sady sa vráti hlavne pri kontrolách nových systémov klimatizácie kde 
sa používa drahé chladivo R1234yf

 sada obsahuje:
 – praktický kufrík z PP

 – regulátor tlaku pre zásobník plynu N2-H2 s objemom 5 l

 – trojcestný manometer s hadičkou a ventilom

 – žltú hadicu  1500 mm

 – zásobník plynu N2-H2 s objemom 1 l

 – redukcia pre zásobník s objemom 1 l

 – citlivý detektor úniku vodíka (H2)

–  Nástroj pre M/D O-krúžkov

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

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

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

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

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

Objednávacie číslo:
MM 430104018045Akciová cena 219 €

Objednávacie číslo:
MM 007936210010

Objednávacie číslo:
MM 007950024350

Objednávacie číslo:
MM 007950024820

Objednávacie číslo:
MM 007950024560

Objednávacie číslo:
MM 007935020010

Objednávacie číslo:
MM 007950025880

Akciová cena
289 €

Akciová cena
3,49 €

Akciová cena
1,99 €

Akciová cena
29,99 €

Akciová cena
2499 €

Akciová cena
399 €

skrutkovač na ventily servisných 
portov klimatizácie

prípravok na montáž o-krúžkov

predlžovacia rýchlospojka hp 
pre bmW, volvo

Analyzátor chladiva – samostatný

tester tesnosti klimatizácie n2-h2 – tlakový

sada bez detektoru h2 – iba tlakové testovanie dusíkom
Objednávacie číslo:
MM 007950025860 Akciová cena 204,99 €
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–  Sada manometrov pre testovanie klimati-
začných okruhov

–  Zmes dusíka 95 % a vodíka 5 %

–  Náhradný zásobník plynu pre tes-
tovanie tesnosti klimatizačných 
okruhov, objem 1 L

–  Univerzálne, praktické zariadenie pre vrubovanie hadíc v klimatizáciách

– Manuálne vrubovanie koncov hadíc umožňuje správny výber sily

– Pevný podklad vyrobený z tvrdenej ocele umožňuje praktické permanentné upevnenie celej rukoväte

sada obsahuje:
 – hadicové príruby s rozmermi 6 (5/16“), 8 (13/32“), 12 (5/8“) mm

 – čeľuste pre upnutie hadice

 – redukčné objímky s vonkajším priemerom vrubovania

 – praktický kufor

sada manometrov hp/lp s hadicami 

sada pre vrubovanie prírub klimatizačného potrubia

zásobník plynu n2-h2

Objednávacie číslo:
MM 007950024710

Objednávacie číslo:
MM 007950025070

Objednávacie číslo:
MM 007950025900

Objednávacie číslo:
MM 007950025060

Objednávacie číslo:
MM 007950025560

Objednávacie číslo:
MM 007950025930

Objednávacie číslo:
MM 007950025920

Objednávacie číslo:
MM 007950013860

Akciová 
cena
79,99 €

Akciová 
cena
34,99 €

Akciová 
cena
28,99 €

Akciová 
cena
22,99 €

Akciová 
cena
26,99 €

Akciová 
cena
27,99 €

Akciová 
cena
22,99 €

Akciová cena
229 €

Objednávacie číslo:
MM 007950025890

Akciová 
cena
26,99 €

filter pre plničky  Robinair Ac 690 /Acs 
611 / valeo Auto  90×294 mm

filter pre texa 6xx, 7xx pre  
63×240 mm, 3/8“

filter pre plničku Acs 511 76×160 mm, 
závit 1/4“ – kónus, 50 kg kapacita

filter pre brainbee (climA 8000, 8250, 
8500, 9000, climA fill pRofi, mAXi)

filter pre Acs 650, texa 6xx, 7xx, 
76×235 mm, závit 3/8“

filter Acs 650 /texa 6xx, 7xx  
76×240 mm, 3/8“

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1110
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filtRe pRe plničky klimAtizácií



tester kompresorov clt1

–  Diagnostický nástroj funkčnosti regulačných ventilov (pre kom-
presory DENSO, SANDEN)

–  Jediný nástroj umožňujúci test externe ovládaných bezspojko-
vých kompresorov (tj. s variabilným zdvihom ventilov)

– Jednoduché použitie

– Rýchle a presné testovanie

– Pripojenie priamo na ovládací ventil kompresora

– Skracuje čas diagnostiky klimatizačného okruhu

– Odpadá diagnostika typu „pokus-omyl“

– Šetrí náklady na opravu

–  Aplikácie na kompresory:

 – Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17

 – Sanden: PXE13, PXE14, PXE16

 – Zexel: všetky externe ovládané kompresor

–   Umožňuje rýchlu diagnostiku chladiva – 
vizuálna diagnostika

Objednávacie číslo:
MM 007935660010

Akciová cena
369 €

Objednávacie číslo:
MM 007950024780

Objednávacie číslo:
V710066

Akciová 
cena
219 €

Akciová 
cena
18,99 €

inšpekčná nádoba pre chladivo s hadicami uv lampa luxeon + okuliare

– LED dielenská lampa + UV lampa v jednom!

– Unikátne riešenie pre diagnostiku úniku chladiva

– Dielenské kĺbové svetlo s integrovaným akumulátorom

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

– Súčasť balenia:  lampa, nabíjačka + nab. kábel

–  Pripojenie k akumulátoru vozidla, 
12 V

– Určené pre vozidlá Ford, Chrysler, Jeep

– Rozmery 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“

Objednávacie číslo:
MM 007935030020

Akciová cena
39 €

led + uv lampa

–  Pre rozpojenie hadíc klimatizácie

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

uv lampa + okuliare

spojky na rozpojenie hadíc klimatizácie

sada ventilčekov 

sada na rozpojenie rýchlospojok

Objednávacie číslo:
FOR 902G10

Objednávacie číslo:
FOR 904G10

Objednávacie číslo:
FOR 907G10

Objednávacie číslo:
V509735

Akciová 
cena
34,99 €

Akciová cena
2,89 €

Akciová 
cena
2,99 €

Akciová 
cena
52,99 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1312
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–  Profesionálny infračervený tep-
lomer s laserovým zameriava-
čom pre nepriamu diagnostiku 
komponentov pracujúcich 
v doporučenom teplotnom 
režime

–  Meranie v rozsahu  
20 až 500 °C

– Meranie v °C, alebo °F

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

–  Prípravky pre montáž a demontáž kompresorov

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

teplomer – infračervený

Adaptéry pre test Ac okruhu

sada rýchlospojok

sada pre výmenu kompresorov 
klimatizácie

sada rýchlospojok

Objednávacie číslo:
FOR 9U0401

Objednávacie číslo:
FOR 958G1

Objednávacie číslo:
FOR 9G4125

Akciová cena
37,99 €

Akciová 
cena
199 €

Akciová 
cena
16,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 912G11

Objednávacie číslo:
FOR 9G4123

Akciová 
cena
22,99 €

Akciová 
cena
11,49 €

–  Etiketa – servisný štítok klimatizácie, pre záznam servisu 
klimatizácie

– Zápis hodnôt a dátumu servisu

– Objednávacie množstvo min 50 ks = 1 balenie

–  Adaptéry potrebné pre tes-
tovanie okruhu klimatizácie 
tlakovým dusíkom

–  Po pripojení adaptérov 
je možné testovať okruh 
klimatizácie vozidla a ná-
sledne vytlačiť výsledky na 
tlačiarni plničky XT

–  Pred testom je potrebné 
dokúpiť zásobník zmesi 
plynu dusík-vodík 

Objednávacie číslo:
GS ETIKETA AC

Akciová 
cena
0,05 € 
(1 štítok)

servisný štítok sada pre testovanie Ac okruhu 
dusíkom k plničkám Xt 

Chladivo R134a

g
ml

ml

Ano

Ne

Olej – typUV barvivoČištění interiéru
Výměna dílů / oprava

Váš servis klimatizace
Doporučený následný servis

SERVIS KLIMATIZACE

Štítek klimatizace od PM, edituje se zde.pdf   1   2.4.2015   16:53:05
Chladivo R134a

g

ml

mlAno
Ne

Olej – typ
UV barvivo

Čištění interiéru

Výměna dílů / oprava

Váš servis klimatizace
Doporučený následný servis

SERVIS KLIMATIZACE

Štítek klimatizace od PM, edituje se zde.pdf   1   2.4.2015   16:53:05

Chladivo R134a

g

ml

ml
Ano

Ne

Olej – typUV barvivoČištění interiéru
Výměna dílů / oprava

Váš servis klimatizaceDoporučený následný servis

SERVIS KLIMATIZACE

Štítek klimatizace od PM, edituje se zde.pdf   1   2.4.2015   16:53:05

Objednávacie číslo:
XT CFU-13.528XX.L1

Akciová cena
259 €

Vybavenie servisov Vybavenie servisov 1514
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–  Sada filtra a ďalšieho príslušenstva , ktoré sa pripojí k plničke 

–  Pre vykonanie preplachu je potrebné zakúpiť aj pripojovacie 
adaptéry XT ACC-13.511

–  Pokiaľ sa zníži kvalita preplachu 
okruhu , doporučujeme 
vymeniť filtračnú vložku 
XT ACC-5SGLAS-F

–  Pripojovacie adaptéry sú použiteľné s plničkami XT 
a preplachom XT ACC-SGLAS-RRE-HD

–  Náhradné vložky do 
filtračnej jednotky 
preplachovej sady  
XT ACC-SGLAS-RRE-HD 

preplachovacia sada k Xt plničkám

Objednávacie číslo:
XT ACC-SGLAS-RRE-HD

Akciová 
cena
169 €

univerzálne pripojovacie adaptéry 

Objednávacie číslo:
XT ACC-13.511

Akciová cena
79,99 €

Objednávacie číslo:
XT ACC-5SGLAS-F

náhradné filtre do preplachu Xt

Akciová 
cena
31,99 €

pReplAchovAnie s plničkAmi Xt



elit zabezpečuje
•	 predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

•	 zaškolenie

•	 záručný aj pozáručný servis

•	 podporu predaja

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ponuka je platná v období uvedenom na titulnej strane a je ur-
čená iba registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republi-
ky. 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 skutoč-
ným 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 
, pri položkách od dodávateľa FORCE je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si 
vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.

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

použitie:
 – Účinný penový čistič systému klimatizácie (A/C)

 – Pre dôkladné čistenie a dezinfekciu klimatizácie

výhody:
 –  Jednoducho a rýchlo odstraňuje 

zápach a baktérie

 –  Kompletne ničí baktérie a plesne 
a zabraňuje dlhodobo ich vzniku

návod na použitie:
 –  Sprej pred spotrebou pretrepať. 

Rozprašovacia sonda sa zavedie do 
klimatizačného zariadenia cez 
odvodňovaciu hadicu a tam sa 
prípravok rozpráši a nechá asi  
5 minút pôsobiť. Podľa konštrukcie 
vozidla je vhodný tiež nástrek 
výparníku (po odstránení peľového 
filtru) a všetkých ventilačných 
otvoroch vozidla v interiéri.

–  Vysoko účinný penový čistič celého systé-
mu klimatizácie (A/C), odstraňuje zápach 
a baktérie

– 400 ml

čistič klimatizácie – granát

čistič klimatizácie

čistič klimatizácie Airco cleaner

Objednávacie číslo:
XT ACC400

Objednávacie číslo:
CRC 702113

Objednávacie číslo:
CRC 214109

Akciová cena
2,49 €

–  Čistič klimatizácie pre interiér vozidla 
typ „granát“. Pôsobí proti zápachu 
(tabak, domáce zvieratá), usadeni-
nám, prachu a špine

–  Dezinfekčný účinok ničí huby, bakté-
rie a plesne

– 100 ml

–  Užívateľsky prívetivý prostriedok na klimatizáciu 
– „granát“

– Maximálna účinnosť do 10 minút

– 200 ml

–  Prípravok rovnako odstraňuje nepríjemný zápach spôsobený 
mikroorganizmami, fajčením a pod. Po použití zanechá prípra-
vok príjemnú mentolovú a eukalyptovú vôňu

–  Viacúčelový čistič klimatizácií a dezinfekčný 
prostriedok

– STOP vírusom, bacilom a baktériám

– 150 ml

čistič perfect klima

dezinfekcia klimatizácie hygiene spray

Akciová cena
5,79 €

Akciová cena
6,19 €

AKCIA 12 ks 
za 2,19 €/ks!Objednávacie číslo:

CMB 64501101

Akciová cena
1,59 € 

AKCIA 12 ks 
za 5,59 €/ks!

AKCIA 12 ks 
za 5,99 €/ks!

AKCIA 12 ks 
za 5,59 €/ks!

Objednávacie číslo:
HEN 731335

Akciová cena
5,99 €

AKCIA 12 ks 
za 1,39 €/ks!

Vybavenie servisov16
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