
Sezónna ponuka dielenského vybavenia

SEPTEMBER
–

NOVEMBER 

2019

JESENNÉ 
ŤAHÁKY

VYBAVENIE

SERVISOV

VYBAVENIE

SERVISOV

DIAGNOSTIKA BOSCH KTS 250
viac info na strane 2

1 849 €

NOVINKA

Akcia platí od 16. 9. do 30. 11. 2019.



– diagnostika novej generácie spolupracuje rovnako ako súčasná KTS so SW ESI 2.0 
(od verzie 2016/2)

– vysoko výkonný Bluetooth triedy 1 pre bezdrôtové pripojenie k PC a USB 2.0 
pre káblové pripojenie k PC

– podpora "Easy Connect" a ostatných adaptérových vedení Bosch, špecifických 
podľa výrobcu vozidla

– vylepšená meracia technika ( multimeter) pre podporu diagnostiky a opravy 
vozidla 

– použitím nového komunikačného rozhrania vozidiel zaručuje možnosť 
použitia aj v budúcnosti

Rozšírenie diagnostiky RJ:
– použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na bázi Ethernetu (LAN)
– DoIP= Diagnostic over IP – komunikačný protokol budúcnosti  
 (IP = Internet Protokol)
– prvý produkt na trhu  s touto komunikáciou
– možnosť paralelnej diagnostiky – rýchla komunikácia s rôznymi RJ súčasne  
 pomocou rozdielnych rozhraní 
– podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE Objednávacie číslo: 

0 684 400 560 

Diagnostika BOSCH KTS 560 – iba HW

Diagnostika Bosch KTS 250

– univerzálna multiznačková diagnostika pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá
– diagnostika funguje na počítačoch s OS Windows 7, 8, 10
– navigátor NANO S je ľahký, ergonomický, a kompaktný diagnostický nástroj
–     výkonný hardware predurčuje toto zariadenie na jednoduchú 

a rýchlu diagnostiku
– zabudované LED svetlo pomáha pri hľadaní diagnostickej zásuvky vo vozidle
– funkčná LED dióda na zadnej strane zobrazuje stav napájania a komunikáciu zariadenia
– SW obsahuje diagnostické rozhranie, pre osobné a ľahké nákladné vozidlá
– zariadenie sa pripája k PC a k tabletom TEXA (nie je súčasťou dodania) 

pomocou Bluetooth, alebo USB rozhrania
– ovládací program IDC5 Light obsahuje okrem diagnostických funkcií aj podporné informácie:
 schémy zapojenia, uťahovacie momenty, údaje pre nastavenie geometrie
– v príplatkovej verzii IDC5 PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov, 

elektrické schémy a poistkové skrine

Objednávacie číslo: 
DG TXD08613

Diagnostika TEXA NANO S CAR IDC5 LIGHT

 – výkonný, kompaktný, robustný univerzálny tester
– jednoduché použitie, nové užívateľské rozhranie, intuitívne
       ovládanie
– rýchly nábeh zariadenia , rýchla diagnostika
– plná online aktualizácia bez potreby DVD alebo pripojenia k PC
– moderné užívateľské rozhranie založené na platforme Android
– automatická identifikácia pomocou VIN databázy, rýchly prehľad
       systémov vozidla
– diagnostický tablet so SW SD iba pre diagnostiku (bez schém)
– možnosť zakúpiť jednorázovú OTP licenciu, bez nutnosti
       aktualizácie
–     OTP SW ostane aktuálny k dátumu zakúpenia

Objednávacie číslo:
0 684 400 260
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Ceny bez DPH www.elit.sk

1 199 €

2 099 €

1 849 €



699 €

2 kanálový osciloskop PICOSCOPE

Objednávacie číslo: 
PIC PP922

– 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!!!

Vybavenie servisov 3
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Objednávacie číslo:
DG TXD07223

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

Podporované funkcie:
– čítanie a mazanie pamäte chýb
– zobrazenie aktuálnych parametrov a stavov
– identifikácia riadiacej jednotky
– test akčných členov
– nastavenia (nulovanie olejových intervalov, 
        kódovanie vstrekovačov, kľúčov, regenerácia FAP/DPF, atd.)

Objednávacie číslo:
DG TXAGR96TUpdate SW pre majiteľov TXT TRUCK 

Texa TXT TRUCK

2 999 €

2 099 €

1 499 €



Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

 Diagnostická 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

Štartovacie káble 
ako darček 

ZADARMO!

– prvý plnohodnotný diagnostický software od Hella Gutmann
– nepotrebujete drahý prístroj, stačí vám talbeet, notebook alebo PC 

Funkcie:
– čítanie a mazanie chybových kódov všetkých RJ
– reset servisných intervalov
– testy akčných členov
– kódovanie a nastavenie všetkých systémov
– identifikácia podľa VIN
– bezkáblová komunikácia
– pravidelné aktualizácie
– technické dáta vždy po ruke

8PD 010 601-931  mega macs PC hardware package
8PY 010 600-911  basic–software mega macs PC

Akciová cena platí pri odovzdaní akejkoľvek starej a nefunkčnej 
diagnostiky a obsahuje ročnú aktualizáciu a prístup k HGS dátam.

Mega Macs PC, Hella – Gutmann

AUTEL MaxiSys 906BT

Vybavenie servisov4
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1 899 €

1 799 €



Špeciálna ponuka

Diagnostická sada SuperVAG Comfort VW
+ zadarmo licencia VIN-R
+ zadarmo predplatné na rok 2020

Diagnostická sada SuperVAG PRO plus
+ zadarmo predplatné na rok 2020

Profesionálna diagnostika pre vozidlá koncernu VW 
(čítanie pamäte závad, základné nastavenie, kódovanie, 
prispôsobenie, čítanie blokov hodnôt a veľa ďalšieho)  
licencia pre prácu s kľúčmi (učenie kľúčov, diaľkových 
ovládačov), vyčítanie a zadanie tajného čísla, loginu, PIN. 
Naviac balíček obsahuje predplatné noviniek a technickú 
podporu na rok 2020.

Prechod na vyššiu verziu SuperVAG PRO plus pre majiteľov 
SuperVAG Comfort VW (s adaptérom 7i/7e). V cene je  
zahrnuté predplatné noviniek a technická podpora 
na rok 2020.

Kompletná sada všetkých  diagnostických nástrojov a 
licencií, ktoré SuperVAG ponúka. Profesionálna diagnostika 
pre vozy koncernu VW (čítanie pamäte závad, základné 
nastavenie, kódovanie, prispôsobenie, čítanie bloku hodnôt 
a mnoho ďalšieho) rozšírenie o ďalšie expertné funkcie: 

–  práca s tachometrami
–  chipovanie
–  programovanie kľúčov a diaľkových ovládačov
–  čítanie PIN/tajného čísla
–  čítanie/zápis EEPROM pamäte
–  klonovanie riadiacich jednotiek motorov
–  klonovanie prístrojových panelov
–  čítanie/zápis FLASH pamäte EEPROM  
Naviac balíček obsahuje predplatné noviniek a technickú 
podporu na rok 2020.

880 €
1 488 € 

1 620 €
3 640 € 

SuperVAG Upgrade na PRO plus
+ zadarmo predplatné na rok 2020

740 €

. . . 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

. . .

Vybavenie servisov 5
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– HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie nastavenia 
podvozkov pre osobné a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC

– dvojica kamier novej generácie s vysokým rozlíšením HD je umiestnená
       na posuvnom ramene s možnosťou nastavenia výšky zameriavania
       od 0 do 1,9 m
– okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy pre zjednodušenie
       zamerania kamier 
– ľahké, malé pasívne terče  so štvorbodovým držiakom (11–21") a možnosťou 

príplatkového rozšírenia až na 26" umožňujú jednoduchú manipuláciu,
       čím urýchľujú prípravu pre meranie
–    jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou
       grafikou a rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40 000 modelov) predurčujú
       túto geometriu pre rýchle a presné zmeranie geometrie podvozkov
–    podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké zorné pole
      (pri použití 4-stĺpového zdviháku)
–    súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom, 4 ks reflexných
      terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19", klávesnica, myš) a SW pre meranie
       geometrie náprav s databázou vozidiel

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

Objednávacie číslo:
GS HPA C880

Objednávacie číslo:
GS HPA C200

Kamerová geometria HPA C200

–     8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku
–     zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích údajov 
       pre podvozky vozidiel
–     práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu krok za  

krokom, ako sa má postupovať počas merania
–     ovládací program je v češtine
–     prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti
       kolesa, ale dá sa použiť aj kompenzácia pojazdom
–     vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku,
       rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách

Hlavné prednosti:
– rádiová komunikácia medzi kamerami a PC
– ľahké meracie hlavice
– farebný výstupný protokol
– kompenzácia hádzavosti pojazdom
– hlavice pre meranie majú nabíjateľné AA batérie

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

8 999 €

6 499 €

3D geometria HPA C880

Můžete vidět

na ROADSHOW

Vybavenie servisov6
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– 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
– súčasťou dodávky prístroja sú káble s izolovanými svorkami – STARTIUM 680E červený 2,3 m/čierny 2,3 m

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

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

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

Objednávacie číslo:
GS GYS 026490

P R I P R AV T E  S A  N A  Z I M U. . .
Štartovacie a nabíjacie zdroje STARTIUM

399 € 429 €

149 €

399 €

549 €

Vybavenie servisov 7
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– elektrohydraulický zdvihák pre osobné vozidlá s nosnosťou 4 t
– 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 je vrátane dovozu, bez montáže.

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35

Nosnosť 3,5 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 4.55A

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

– elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák s nosnosťou 5,5 t
– je vybavený kvalitnou, spoľahlivou hydraulikou, vyžaduje minimálnu údržbu
– pohyblivé plošiny na meranie geometrie
– robustná konštrukcia, dlhá životnosť
– hydraulická synchronizácia chodu
– bezpečnostný zvukový signál a CE stop
– vrátane prízdvihu 2 t
– dĺžka plošín je 5 600 mm

Rozsah dodávky:
– plošinový zdvihák
– hydraulický prízdvih 2 t

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.

1 649 €

1 849 €

4 199 €

Elektrohydraulické zdviháky XT

Vybavenie servisov8
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– elektro-hydraulické prevedenie, talianska konštrukcia
– zosilnená konštrukcia stĺpov
– elektrické odistenie bezpečnostných západiek, 4 x 3-stupňové ramená, vhodné aj pre dodávky

Parametre:
– nosnosť 4 500 kg
– prejazdová šírka 2 500 mm
– celková vnútorná šírka 2 800 mm
– rozsah ramien krátke 600–1 250 mm, dlhé 750–1 500 mm
– zdvih  95–1 945 mm

Výhody:
– overená konštrukcia zdviháku so zosilenými stĺpmi 
       a automatickým zabezpečovacím systémom 
– veľký rozsah podopretia vozidiel 4x trojstupňové ramená
– dostatočná nosnosť aj pre ľahké nákladné vozidlá
– 4x výškové nadstavce v cene zdviháku

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.

– použitie pre osobné vozidlá a kratšie dodávky
– asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otváranie dverí

vozidiel na zdviháku (rozsah ramien: predné 590–900 mm, 
zadné 940–1 495 mm)

– tichý chod
– elektronická synchronizácia chodu ramien
– matica je  z Nylatronu – materiál znižujúci trenie
– dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch
– horné prepojenie stĺpov je výškovo nastaviteľné (3 720–4 120 mm)
– energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 220 V a stlačený 

vzduch pre pripojenie náradia (potrebné dotiahnuť vzduch 
a elektrinu do stĺpa)

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.

Objednávacie číslo:
GS NUS SL230

HPA prejazdový zdvihák s nosnosťou 4,5 t

Objednávacie číslo:
GS HPA 245CB

2 849 €

2 299 €

Elektromechanický zdvihák 3 t Nussbaum SL230

Vybavenie servisov 9
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149 €

– 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

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM MKIT

1 849 €

Hydraulický nožnicový zdvihák

Vybavenie servisov10
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– 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
– uvedená cena zahŕňa iba dovoz
 

Objednávacie číslo: 
XT LIFT PREM SSOG

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.

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
– uvedená cena zahŕňa iba dovoz

8 399 €

1 399 €

Hydraulický nožnicový zdvihák – pavúk

Nožnicový zdvihák na geometriu XT

Vybavenie servisov 11
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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

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

1 499 €

Vybavenie servisov12
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649 €



Vyrovnávač plechu Gyspot 230

Kukla Gys LCD Master 
9/13G

Rukavice na zváranie Gys

Vyrovnávač plechu Gyspot 400

Zváračka T1GYSZváračka Gys Smartmig 162

Vybavenie servisov 13
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Objednávacie číslo:
GS GYS 33160

Objednávacie číslo:
GS GYS 052178

Objednávacie 
číslo: GS GYS 040861

Objednávacie číslo:
GS GYS 045217

Objednávacie číslo:
GS GYS 045101

Objednávacie číslo:
GS GYS 032910

Objednávacie číslo:
GS GYS 052185

389 €

509 €

929 €

499 €

4,99 €

Zvárač. zástera Gys

38,99 € 26,99 €



– priemer drôtu 0,8 mm
– priemer cievky 300 mm
– hmotnosť balenia 15 kg

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086128

– priemer drôtu 0,8 mm
– priemer cievky 200 mm
– hmotnosť balenia 5 kg

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086227

– priemer drôtu 0,6 mm
– priemer cievky 200 mm
– hmotnosť balenia 5 kg

– sada 8 stranových cievok
       s priemermi 15–45 mm

Zvárací drôt – oceľ

Objednávacie číslo: 
GS GYS 086111

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS IH C-SET

Indukčný ohrev XT v kufríku

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS IH SET

Sada cievok pre XT indukčný ohrev

–     mobilita: hmotnosť iba 4,5 kg a malé rozmery, veľkosť malej
       zváračky
–     výkon 1,5 kW, vysoký zaťažovateľ
–     ľahká manipulácia a prístup – spojovací kábeľ cievky dĺžky 70 cm
       s malým držadlom 
–     flexibilita jednoduchosti použitia – pripojenie kdekoľvek, 
       napájanie 1x 230 V, jednoduchá a rýchla príprava 
–     mnohostranné využitie predohrevu – na tvarové, ploché, kruhové,
       polohované alebo štandardné súčasti
–     moderná a cenovo dostupná metóda dielenského ohrevu

Vybavenie servisov14
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13,99 €

18,99 €

36,99 €

109 €

409 €



– 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

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

Kliešte na čistenie horákov MIG

Objednávacie číslo: 
GS GYS 041332

Objednávacie číslo: 
UNI 0005-00

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

Zváračská zástera

Objednávacie číslo: 
GS GYS 045217

– viacúčelová zváračská zástera vyrobená
 zo špeciálnej kože
– umožňuje pevnejšie a priliehavejšie  
 upnutie zástery k telu

Kukla LCD MASTER 9/13G Zváracie rukavice

–    rukavice z šedej štiepenej
       hovädziny, manžeta 15 cm,
       veľ. 11 
– certifikované na zváracie
       práce

– samozatmievacia kukla na zváranie 
       so solárnym článkom

Objednávacie číslo: 
GS GYS 040861

Vybavenie servisov 15
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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

– 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

– tester kompresie pre benzínové motory.
– adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5

Objednávacie číslo: 
FOR 908G1

Sada sťahovákov

139 €

Vybavenie servisov16
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57,99 €

44,99 €

30,99 €



Prípravok na manžety – pneumatický

Objednávacie číslo: 
FOR 9T0502

– 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

Kliešte na upnutie manžiet

Kliešte na spony manžiet

Objednávacie číslo: 
FOR 62527

Objednávacie číslo: 
FOR 62526

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

– oceľové čeľuste, rukoväte potiahnuté PVC pre vyšší
       komfort pri práci 
– na každej rukoväti je upínací otvor pre štyrhran 1/2“
       pre momentový kľúč a nástrčné náradie pre prípady,
       kedy výrobca vyžaduje konkrétne napnuté pásky 
– vhodné pre všetky spony manžiet homokinetických
        kĺbov s uškom

NAJPREDÁVANEJŠIA 
SADA NA PRUŽINY

189 €

Vybavenie servisov 17
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– 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

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)

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)

Objednávacie číslo: 
FOR 9U0201A

Sada na spojky SAC

169 €

Vybavenie servisov18
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59,99 €

59,99 €



Objednávacie číslo: 
FOR 922G3

–   praktický kufor s najpoužívanejšími prípravkami  
na výmenu alternátorov

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

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

Prípravky na voľnobežky

Vybavenie servisov 19
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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

Mokro-suchý vysávač 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

RM 760 čistiaci prostriedok tabletky 

Objednávacie číslo:
KA 6.295-856.0

Čistič kobercov PUZZI 10/1

579 €

389 €
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99,99 €



Objednávacie číslo:
KA 1.348-116

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

HD 5/15 C Plus – verzia bez navíjacieho bubna

Vysávač WD 4 Car Kit

WD 4 má extrémnu saciu silu pri spotrebe prúdu iba 1000 W. 
Vysávač s moderným vzhľadom ponúka odolnú a nárazuvzdornú 
20 L plastovú nádobu a plochý skladaný filter vo filtračnej kazete, 
ktorý sa dá jednoducho vybrať vyklopením úplne bez kontaktu 
so špinou. Filter sa hodí na mokré a suché vysávanie bez výmeny 
filtra. Nová sacia hadica a moderná klipová podlahová hubica 
zaručuje vždy excelentné čistenie. Odnímateľná rúčka umožňuje 
umiestnenie príslušenstva priamo na sacej hadici. Pri prestávke 
v práci je možné saciu trubicu a podlahovú hubicu dočasne založiť 
do držiaka. K tomu sa pridávajú uzáver „Pull & Push“, ergonomická 
rúčka ako aj praktický držiak kábla a príslušenstva na stroji.

129 €

669 €

Vybavenie servisov 21
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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

449 €

219 €

599 €
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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

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

– 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



Objednávacie číslo: 
ATE 740295

–     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

Odvzdušňovací prístroj FB 30S

Objednávacie číslo: 
ATE 740313

–   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

599 €

Vybavenie servisov 23
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849 €

339 €



Brzdová stolica BSA 4341 S4

Multifunkčné zariadenie Texa ADAS pre kalibárciu radarov a kamier – RCCS2

Objednávacie číslo:
DG TXS12618

– multifunkčné zariadenie na kalibráciu jazdných
asistentov (radarov a kamier)

– elektricky polohovateľný stojan umožňuje
jednoduché nastavenie predpísanej výšky na správnu
kalibráciu jazdných asistentov

– RCCS umožňuje použitie kamerových kalibračných panelov TEXA

Zostava obsahuje:
– elektricky polohovateľný stojan s odrazovou doskou pre radary
– dve kalibračné zrkadlá
– laserový merač vzdialenosti
– dve konzoly so stupnicou a laserom na nastavenie správnej

polohy vozidla
– dva rýchloupínacie držiaky na kolesá
– laserový ukazovateľ 

4 499 €

Potrebné doplnkové vybavenie RCCS2 
– upínacie adaptéry na kolesá 
Objednávacie číslo:
DG TX3909677

– LCD zobrazenie v analógovom ukazovateli 
– super automatický režim merania
– brzdy motorov – ľahšie sa vychádza z valcov
– testovanie vozidiel 4 × 4
– krycie plechy valcov
– prenos údajov do PC a zástavbové prípravky sú v príplatkovom vybavení k brzdovej stolici

Objednávacie číslo:
1 691 600 313

6 899 €
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699 €
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PNEUSERVIS
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– vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane  
špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov 

– 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
– automatické zadávanie 2 rozmerov 

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

 Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

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

Objednávacie číslo:
XT CHANGER M-A

1 199 €
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–   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

Doporučujeme dokúpiť pomocné 
rameno XT CHANGER HARM 2.

Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

– vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane  
 špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov.  
– 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
– automatické zadávanie 3 rozmerov 

Parametre:
– priemer ráfika: 10"–24"
– max. priemer kolesa: 900 mm
– max. hmotnosť kolesa: 65 kg
– čas merania: 8 s
– napájanie: 220 V/50 Hz

 Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

1 199 €
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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: 1 100 mm
– max. hmotnosť kolesa: 96 kg 

Objednávacie číslo: 
GS HPA B45

Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

– automatická prezúvačka pneumatík pre rafiky 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 dokúpenia pomocného ramena pre nízkoprofilové       

pneumatiky HTB 21

Parametre:
– max. upnutie z vonka  10–21"
– max. upnutie z vnútra  12–24"
– max. priemer kolesa 1 040 mm
– napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.

Objednávacie číslo: 
GS HPA M512V

1 399 €

1 699 €

Prezúvačka pneumatík HPA M51 V2
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– automatická prezúvačka pneumatík pre rafiky do 26" (pri vnútornom 
upnutí)

– robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu
– uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu 
       a 2 rýchlosti otáčacieho stola
– možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízkoprofilové       

pneumatiky HTB 24

Parametre:
– max. upnutie z vonka  11–24"
– max. upnutie z vnútra  13–26"
– max. priemer kolesa 1 100 mm
– napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.

Objednávacie číslo: 
GS HPA M542V

– 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

Objednávacie číslo: 
GS HPA B50

Automatická vyvažovačka HPA B50

1 699 €

2 599 €

Automatická prezúvačka HPA M54 V2
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Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

– automatická vyvažovačka kolies osobných , ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom
– LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu 
– zariadenie je štandardne vybavené programom CW (control weigth) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží
– vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg,  
 priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy
– nízkootáčkový merací systém
– snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfika iba sklopením krytu
– elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje  
 vyvažovacie závažie
– LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin
– pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie  
 prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup
– laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť
– pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom
– samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program  
 pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny

Technické parametre:
– napájanie: 230 V 1ph 50–60 Hz
– priemer hriadeľa: 40 mm, mechanické upnutie
– vyvažovacie otáčky: 90–130 ot/min.
– priemerný merací čas: 7 sec.
– priemer rafika: 10"–28"

Objednávacie číslo:
GS HPA B325

– 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

Objednávacie číslo:
GS HPA M824

6 199 €

3 499 €

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90
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– prezúvačka kolies nákladných vozidiel, autobusov a poľnohospodárskych strojov
– veľkosť ráfikov: 14"÷38"/56"
– max. veľkosť kolesa: 2 300 mm   
– elektro-hydraulické ovládanie 
– robustná konštrukcia

Objednávacie číslo: 
GS HPA F440

Automatická prezúvačka HPA F440 

– digitálna vyvažovačka kolies osobných a nákladných 
vozidiel so zabudovaným pneumatickým zdvihákom

– max. veľkosť kolesa: 36"
– max priemer s pneumatikou: 1 200 mm 
– max. hmotnosť kolesa: 200 kg
– doba vyvažovania: 8 sec PKW/20s ec LKW
– napájanie: 230 V 50 Hz 
– výkon: 370 W

Objednávacie číslo: 
GS HPA B75

4 499 €

7 199 €

Automatická vyvažovačka HPA B75
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Objednávacie číslo:
SI A2C59506457

– 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

– prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným
        displejom, komunikácia je v českom jazyku
 
Funkcie:
–  programovanie univerzálnych 

TPMS snímačov
(Alligator Sensite, HUF, Schrader, 
T-Pro, VDO)

– 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

Objednávacie číslo: 
DG TXD13340

Objednávacie číslo:
AUT TS508

– 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

Diagnostika TPMS Autel TS 508

TEXA TPS 2

AUTEL senzoryVDO TPMS PRO

Objednávacie číslo:
AUT MX SILVER

Objednávacie číslo:
AUT MX RUBBER

– univerzálny programovateľný snímač tlaku AUTEL MX
– nie je potrebné držať skladom viacero druhov ventilov,
        stačia 2 typy MX senzorov, s gumovým ventilom pre plechové
        disky alebo kovovým ventilom pre hliníkové
– 100 % náhrada OE snímačov, využitie na 98% značiek vozidiel
– jednoduché programovanie pomocou AUTEL diagnostík
– pri klonovaní OE snímačov nie je potrebné zapisovať nový  
 snímač do riadiacej jednotky TPMS
– v ponuke snímače pre plechové a hliníkové disky

Sada náradia na senzory TPMS Force

Objednávacie číslo: 
FOR 911T1

–  sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov 
tlaku TPMS

Sada v plastovom 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

24,99 €

24,99 €

91,99 €
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899 €

499 €

499 €
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– 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

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"

Pneuhustič OMG73 

Pneuhustič OMG83 

Pneuhustič 

–  kalibrované meradlo  
s certifikátom 86/217/EEC

– manometer priemer: 63 mm
– merací rozsah: 0–10 bar
– dofukovacia hadica 0,3 m
– vyrobené v Taliansku
– 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
– vyrobené v Taliansku
– s overením pre SK

Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Vzduchová hadica 10 m x 8 mm  
so šróbením 1/4"

– gumová hadica vhodná na použitie v servisoch
– na oboch koncoch otočné šróbenie   
 s vnútorným závitom 1/4"
– priemer: 8 mm
– dĺžka: 10 m

Objednávacie číslo:
FC 1126000188

– základný typ rýchlospojky
– vnútorný závit 1/4"

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

Objednávacie číslo:
SEA AH10RX

Rýchlospojka s vnútorný závitom 1/4"

24,99 €

49,99 € 19,99 €

34,99 €

1,19 €

3,49 €
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– skrutkovač na ventilky obojstranný

Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Montážna páka potiahnutá plastom

–    špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi

Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Obojstranný skrutkovač na ventilky

Montážna páka 500 mm

– kovaná z chróm-vanádiovej ocele
– dĺžka: 500 mm

Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

Tlakové delo Bead Bazooka

Objednávacie číslo:
GS FE 10.127

– patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA 
– pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov
– pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu 

s ráfikom
– spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu 
        a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia
– objem 9 l

Kliešte na závažie

– tvarované kliešte na montáž  
 a demontáž závažia

Objednávacie číslo:
FOR 6821

Sada škrabiek

Objednávacie číslo:
FOR 904M6

–  plastové škrabky na odstránenie starého závažia
– v sade 4 ks

0,69 €

8,99 €

5,99 €6,99 €

42,99 €
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Objednávacie číslo: 
FOR K4032

– veľkosti hlavíc: 17, 19, 21 mm
– dĺžka hlavíc: 85 mm

Kované momentové  
nástavce na kolesá

Kované predĺžené  
nástavce na kolesá

Kované nástavce  
na kolesá

–  nástavce s maximálnym uťahovacím 
momentom 115 Nm

– veľkosť: 17, 19, 21, 22 mm

Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

– veľkosť: 17, 19, 21, 21 mm
– nylónové ochranné púzdro

– predĺžené kované nástavce 1/2", 
farebne odlišné v ochrannom plaste

– veľkosť: 17, 19, 21 mm
– dĺžka: 150 mm

Objednávacie číslo:
FOR K4033

Špeciálny nástavec  
na skrutky MB

– nástavec na špeciálne skrutky  
 Mercedes-Benz
– veľkosť: 17 mm
– aplikácia napr. MB 221 

(S Class), CL Class 
a Maybach

Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

Prípravok na montáž  
bezdušových ventilov

– zaťahovač bezdušových 
ventilov–plochý

– odolné celoplastové telo
– v pätke je skrutkovač ventilov
– pre ALU disky

Objednávacie číslo: 
GS FE 10.95

1/2" Sada závrtných matíc  
na špeciálne skrutky

–  špeciálne závrtné hlavice na špeciálne 
skrutky kolies

–  pohon 1/2"
–  veľkosti: 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm

Objednávacie číslo:
FOR 4045

Objednávacie číslo:
FOR 907U5

8,99 €

3,99 € 2,49 €5,99 €

69,99 € 29,99 € 22,99 €

15,99 €

11,99 €

Sada 1/2" kovaných 6–hr hlavíc 
s nylonovým púzdrom
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349 €
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Pneumatický uťahovák 1/2"
– jeden z najvýkonnejších uťahovákov na trhu! 
– maximálny povoľovací moment 1 700 Nm!
– rukoväť s izoláciou proti chladu
– ovládanie jednou rukou  
 vďaka inovatívnemu  
 prepínaniu na zadnej  
 strane uťahováka
– výkonný dvojkladivkový úderník
– nízke vibrácie
– otáčky: 8 000/min.

Pneumatický uťahovák 1/2"
– vysoko výkonný
– povoľovací moment 1 100 Nm!
– špeciálna ergonomická 

rukovať, dobre padne do ruky
– kompaktná konštrukcia 
– dĺžka uťahováka: len 113 mm
– hmotnosť: len 1,3 kg

Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

Objednávacie číslo:  
XT TOOLS 43-4033PK

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
– vysoké otáčky 7 000/min.

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 45-4051P

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

–  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"

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033P

Objednávacie číslo: 
XT TOOLS 47-4072L8

Pneumatický uťahovák 1"
–  profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 1" nástavce, 

pre prácu na nákladných vozidlách
– vysoké otáčky: 5 000/min.
– maximálny povoľovací moment: 3 119 Nm
– pracovný moment: 542–2441 Nm
– pripojenie vzduchu: 1/2"
– priemerná spotreba vzduchu: 282 l/min.
– dĺžka: 520 mm
– váha: 11 kg

Objednávacie číslo: 
HAZ 9012EL-SPC

82,99 €
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159 € 209 €

359 €109 €
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– 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

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

Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

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

Uťahovací kríž na kolesá

Objednávacie číslo:
FOR 681400

– veľkosť nástavcov: 17, 19, 21 mm, 1/2"
– dĺžka: 400 mm

1/4" Momentový kľúč 5–25 Nm
– overiteľný momentový kľúč
– 1/4" 5–25 Nm

1/2" Momentový kľúč 40–210 Nm

– overiteľný momentový kľúč
– 1/2" 40–210 Nm

Objednávacie číslo:
TT 73190035

Objednávacie číslo:
TT 73190100

34,99 €

49,99 €

14,49 €

4,99 €

9,99 €

189 €
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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 – PNEUSERVIS38
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4 999 €

8 299 €
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1 449 €
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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

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.
– býtlačný objem vzduchu: (45m3/h) 750 l/min.
– otáčky motora: 1040 ot./min.
– maximálny tlak: 10 bar
– býkon elektromotora: 5.5 kW / 7,5 HP
– napájanie: 3×400 V/50 Hz
– hmotnosť: 195 kg
– hlučnosť: 80 dB
– tozmery: 650 × 700 × 1800 mm

Objednávacie číslo: 
GS SVK AC 270H

929 €
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Pneumatický mechový zdvihák 2 t Tongrun

Objednávacie číslo: 
TG T830025

Objednávacie číslo: 
TG TRA1812

–    pojazdný zdvihák 3 t
–    pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 465 mm, 

minimálna výška 130 mm, dĺžka 615 mm

–    model TRA1812
– nosnosť 2 t
– min. výška 115 mm
– max. výška 430 mm
– hmotnosť 18 kg

Pojazdný zdvihák 3 t

74,99 €

249 €
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