
DĚKUJEME VÁM ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI, 
PŘEJEME ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK.

PF 2019

1/2019

3.519,- Kč

1.159,- Kč

MAXXXI HITY

obj.č. NENPB1502CC

obj.č. NENPN0302

skladem na centrále 
ve Kdyni

NEUMANN Orca střešní box

NEUMANN SKIMASTER 400 nosič lyží

•  oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry 
•  barva černý antracit
•  objem 330 litrů
•  hmotnost 14 kg
•  nosnost 50 kg
•  rozměry 500 x 59 x 36 cm 

•  pro čtyři páry lyží

Uvedené ceny jsou bez DPH
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ATE brzdové destičky - přední

640,- Kč

•  ŠKODA  Octavia (96-), Fabia (99-),   
    Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW
•   včetně výstražného kontaktu

NK brzdový kotouč - zadní

NK brzdový kotouč - přední

NK brzdový kotouč - přední

•  ŠKODA Octavia II (04-) 

•  FORD Focus (98-04)
•  průměr 258 mm

•  ŠKODA Octavia II (04-)

420,- Kč

od 459,- Kč 360,- Kč

obj.č. AT607117

obj.č. NK204789obj.č. NK313658 

obj.č. NK312549

ATE brzdový kotouč - přední
•  ŠKODA  Octavia (96-), Fabia (99-),   
    Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW

549,- Kč

obj.č. NK224770

NK zadní brzdič
•  ŠKODA  Octavia (96-)

1.190,- Kč

NK brzdové destičky - přední

•  ŠKODA Octavia II (04-)

obj. č. průměr kotouče cena

NK204787 280 mm 459,-

NK204788 288 mm 529,-

obj. č. strana cena

NK2147267 levá zadní 1.190,-

NK2147268 pravá zadní 1.190,-

BORSEHUNG servo řízeníBORSEHUNG  
tyč řazení s táhly 

•  ŠKODA Octavia (96-)
•  bez zálohy za starý díl 
•  OE 1J1422062E

•  ŠKODA Fabia I II III

4.990,- Kč2.600,- Kč

obj.č. B11327
obj.č. B11519

obj. č. průměr kotouče cena

AT422150 280 mm 550,-

AT422151 256 mm 530,-

od 530,- Kč



HERTH+BUSS senzor klepání
•  MAZDA 2, 3 (07-)

obj.č. HBJ5673000

1.111,- Kč
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HERTH+BUSS spojková sada

•  TOYOTA Aygo, CITROËN C1,PEUGEOT 107  
    1.0 (05-)

1.299,- Kč

obj.č. HBJ2002348

HERTH+BUSS 
tyč stabilizátoru

•  HYUNDAI Getz, i30, i40, ix20, ix35,   
    Matrix, Santa Fe CRDi •  SUBARU Forester, Impreza, Legacy       

    Outback (00-)

199,- Kč
HERTH+BUSS palivový filtr

149,- Kč

obj.č. HBJ4967003
obj.č. HBJ1330519

HERTH+BUSS testery kapalin

HERTH+BUSS svorky baterie

od 179,- Kč

od 34,- Kč

1

1

2

2

3

3

obj. č. popis cena

HB91970304 tester nemrznoucí kapaliny rozsah -40° - 0°C 212,-

HB91970311 tester nemrznoucí kapaliny rozsah Glycomat G12  -40° - 0°C 269,-

HB91970313 tester nemrznoucí kapaliny Glycomat G13 -10° -40°C 311,-

obj. č. popis cena

HB52285040 svorka baterie - pravá / mosazná 33,-

HB52285041 svorka baterie - levá / mosazná 33,-

HB52285050 svorka baterie - levá / pocínovaná 33,-

HB52285051 svorka baterie - pravá / pocínovaná 33,-

HB52285072 svorka baterie - kladný pól, verze Ford 45,-

HB52285073 svorka baterie - záporný pól, verze Ford 45,-

HB52285090 svorka baterie - kladný pól 95,-

HB52285091 svorka baterie - záporný pól 95,-

HB52285160 svorka baterie - levá verze Fiat, Mazda 57,-

HB52285161 svorka baterie - pravá verze Fiat, Mazda 57,-

HB52285210003 sada svorek pólu baterie s krytem 329,-

HB52285240066 záporný pól 109,-

HERTH+BUSS 
odblokovací nářadí
•  FIAT, OPEL, AUDI, ŠKODA, SEAT, VW

obj.č. HB95945445

249,- Kč



DENSO topení

DENSO lambda sonda 

DENSO Iridium TT 
zapalovací svíčka

DENSO vstřikovač CR

790,- Kč

835,- Kč

154,- Kč

3.990,- Kč

•  FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer,    
    CITROËNJumper (06-)

•  před katalizátor
•  FORD 1.25-2.0 16V (95-05)

•   AUDI, ŠKODA, VW 1.4 16V, 2.0

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato,     
    FORD Transit, PEUGEOT Boxer 2.2 (06-14)

DENSO topení

DENSO lambda sonda

•  ŠKODA Octavia II, VW Golf V, Passat (04-13)

•  před katalizátor 
•  pro OE číslo 03D906265C
•  ŠKODA, VW 1.2 HTP (40, 44 kW)

890,- Kč

1.140,- Kč

obj.č. DNDRR09034

obj.č. DNDOX1371

obj.č. DNIK20TT

obj.č. DNDCRI105800

obj.č. DNDRR32005

obj.č. DNDOX1588

objednací číslo aplikace cena

DNDG005 AUDI, ŠKODA, SEAT, VW 1.9 SDI, TDI (-10) 135,-

DNDG181  PEUGEOT, CITROËN, FORD 2.0 Hdi, TDCi (04-15) 185,-

DNDG001 MERCEDES BENZ Sprinter 2.9 TD (-06) 120,-

DNDG010 MERCEDES BENZ Sprinter, VITO 2.3 TD (-06) 88,-

DNDG122 ALFA ROMEO, FIAT 1.9, 2.4 JTD (97-10) 160,-

DNDG177 AUDI, ŠKODA, SEAT, VW 1.4-2.0 TDI PD 190,-

od 88,- Kč DENSO žhavicí svíčka
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549,- Kč 329,- Kč

429,- Kč1.299,- Kč

H 200 vyhřívaný potah sedačky

KEMO vysokofrekvenční akustický  
odpuzovač kun a hlodavců

•  s 2-polohovým ovladačem úrovně vyhřívání
•  napájený z konektoru cigaretového zapalovače (12V)
•  instalace na sedadlo pomocí gumových popruhů
•  černé vysoce kvalitní provedení
•  univerzální použití do všech vozidel
•  materiál odolný vůči oděru
•  příkon 32 / 45 W
•  teplota 45 / 65 °C 

•  vysílá ultrazvukové signály, které jsou nepříjemné pro sluch  
    většiny hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu 
•  pro lidské ucho neslyšitelné
•  frekvence 23 kHz
•  vysílací úhel 140°
•  spotřeba el. energie méně než 2mA
•  rozměry 72x50x28 mm

obj.č.TSSH200

obj.č.TSSM100N   

•  12 V zařízení malých rozměrů k nastartování vozidla v chladném počasí nebo při vybití baterie 
•  zvýšená kapacita 
•  USB port pro nabíjení různých zařízení např. telefonu (PowerBank) 
•  integrovaná LED svítilna
Upozornění: u naftových motorů nesmí být baterie vozidla zcela vybitá, proto je třeba   
připojit Jump Starter už po prvních neúspěšných pokusech o nastartování.

kapacita baterie 11.200 mA

maximální startovací proud 400 A 

přední LED svítilna  1 W

pracovní teplota -20 °C ~ 60 °C

rozměry  174 x 77 x 36 mm

hmotnost 415 g

1.450,- Kč

obj.č. TSSJUMPSTARTER11200

JUMP STARTER 11200 sada pro nouzové startování vozidla a dobíjení

PRAKTIC
KÝ 

POMOCNÍK

BENE 401 parkovací asistent 

SONY autorádio s USB

•  parkovací asistent se 4 senzory
•  pro instalaci do zadního nárazníku 
•  na překážku za vozidlem upozorní   
    pomocí změn akustického signálu
•  průměr senzoru 20 mm

•  autorádio SONY rozměru 1DIN s displejem s vysokým     
    kontrastem, s USB a AUX vstupy 
•  EXTRA BASS EQ10 a výstupním výkonem 4 x 55W
•  tuner RDS EON
•  zelené podsvícení
•  možnost podpory ovládání z volantu

obj.č. TSSBENE401

obj.č. TSSDSXA212UIEUR

s nastavením teploty

Heated Seat Cushion EN
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3.399,- Kč1.999,- Kč

obj.č. FE33602obj.č. FE46130

•  ŠKODA Octavia, Superb TDI

•  balení po 100 ks
•  univerzální použití
•  černá barva

•  BMW E46, X3, X5, X6 (03-)

410,- Kč

2.888,- Kč

490,- Kč

OSRAM NightBreak Laser Next Generation 
žárovka 12V H4

OSRAM NightBreak Laser Next Generation 
žárovka 12V H7

FEBI rozvodové kolo 
vačkového hřídele

FEBI řemenice sadaFEBI hrdlo škrtící klapky

TORIO vázací pásky LUCAS univerzální baterie

obj.č. OS64193NBLHCB obj.č. OS64210NBLHCB

obj.č. FE36415

•  RENAULT Clio, Laguna, Megane  
    Scenic 1.6 (02-)

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•   20% jasnější světlo

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•   20% jasnější světlo

od 0.97,- Kč/ks od 9.50,- Kč

obj. č. rozměr cena

TO7041421 4,8mm x 290mm 0.97,-

TO7041422 4,8mm x 360mm 1.36,-

Obj. č. aplikace cena

TO880CR2032 baterie lithiová - 3 V /150 mAh, kulatá 20x3.2 9.50,- Kč

TO880AAA baterie alkalická -1.5V / 1.300 mAh, válec 4 ks 27,- Kč

TO880AA baterie alkalická -1.5 V / 2.950 mAh, válec 4 ks 27,- Kč

TO8809V baterie alkalická -9 V / 500 mAh, plochá - 6LR61 32,- Kč

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Automobilové baterie

VYSOCE VÝKONNÉ BATERIE



  

SD TECH mobilní mycí stůl s nádobou na 65 l mycí kapaliny

SD TECH speciální sklíčidlová spojka 
4-čelisťová M10x1

•  mycí vana s objemem 50 l s odnímatelným víkem
•  filtr a rošt v mycí vaně
•  ofukovací tryska se spirálovou hadicí
•  kartáč s nylonovými štětinami s 1,5 m délkou hadice z PVC
•  mycí stůl má díky pneumatickému pohonu      
    kontinuální tok mycí kapaliny 

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte hořlavé nebo korozívní kapaliny nebo látky,  
ze kterých vychází toxické výpary 

•  s větší těsností sklíčidel pomocí pružiny a bez nutnosti  
    přidržování spojky na mazničce. 
•  připojení M 10x1 vnitřní, 4x čelist
•  průměr spojky 15mm
•  materiál pozink kov

12.900,- Kč

TEROSON PU 8590 
černé polyuretanové lepidlo
•  pro lepení čelních, zadních i       
    bočních skel do karosérií vozidel  
•  objem 300 ml

109,- Kč

729,- Kč

obj.č. LT149996

TEROSON PU 8519 P - primer TEROSON Teroquick

SD TECH mobilní kovová 
vypouštěcí vana

85,- Kč 490,- Kč

5.890,- Kč

•  aktivátor na bázi polyuretanu
•  dobré krytí a vynikající UV stabilita
•  velmi krátká doba odpaření 
•  objem 10 ml

•  mycí pasta pro znečištěné ruce
•  na bázi anionaktivního detergentu bez      
    obsahu rozpouštědel
•  neobsahuje písek, nezanáší odpady
•  abrazivo jsou jemně namleté a prachové  
    piliny jehličnatých dřevin
•  objem 8,5 kg 

•  pro nákladní vozy, autobusy a stroje 
•  hmotnost 34 kg
•  rozměry 1.070 x 660 x 205 mm
•  záchytná vana pojme až 60l provozních  
    kapalin, které lze snadno vypustit přes  
    výpustný kohout G3/4“
•  pro vypouštění použitých kapalin jako     
    oleje, chladící směs, atd.

obj.č. LT1252496
obj.č. LT2185111

obj.č. SDT1200

obj.č. SDT1560
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obj.č. SDT4009

Stroje milují LOCTITE 
Pro usnadnění výběru toho nejlepšího produktu LOCTITE pro konkrétní 
aplikaci spustila společnost HENKEL nové webové stránky v, které jsou 
praktickým průvodcem nejoblíbenějšími výrobky této uznávané značky 
podle jejich použití…
 
Praktický web je součástí programu „Stroje milují LOCTITE“, který 
zahrnuje celkem 14 nejpoužívanějších produktů pokrývajících prakticky 
všechny potřeby - od rychlého či konstrukčního lepení přes zajišťování 
závitů a utěsňování až po kvalitní mazání nebo efektivní čištění. Díky 
přehledným ikonám na webu si stačí jen vybrat požadovanou pracovní 
aplikaci a následně i konkrétní přípravek, který se pro ni nejlépe hodí. 
Samozřejmě nechybí ani podrobnější popis daného produktu Loctite a 
přehledně znázorněný pracovní postup.



   

WYNN´S čistič palivové 
soustavy

260,- Kč 198,- Kč

•  pro všechny naftové motory
•  čistí EGR ventil a turbodmychadlo
•  snižuje emise výfukových plynů 
 •  poměr ředění 1:1000
 •  objem 500 ml

BLUECHEM Airflow Sensor Cleaner 
čistič váhy vzduchu
•  snadno odstraňuje znečištění z tepelného drátu nebo plechu  
    a vypaří se bez toho, aby zanechal usazeniny
•  zlepšuje starty a chování vozidla na volnoběhu
•  vhodný na rychlé čistení citlivých častí senzoru    
    váhy vzduchu v benzínových a dieselových motorech
•  objem 500 ml 

1.090,- Kč 125,- Kč

obj.č. BCH33440
obj.č. BCH35006

85,- Kč

2.659,- Kč

WYNN´S utěsňovač chladící 
soustavy

VALEO parkovací asistent 

•  utěsňuje drobné netěsnosti chladicího   
    systému
•  na ošetření 5-12 l chladící kapaliny
•  objem 325 ml

•  8 ultrazvukových senzorů
•  pro instalaci do zadního nárazníku  
•  barva černá matná / přelakovatelné 
•  i pro vozidla s tažným zařízením

obj.č. WY-W45641     

obj.č. VA632023

obj.č. WY-W12293 

obj.č.BCH33151

9

4.790,- Kč
SHELL HELIX PROFESSIONAL HX7 AV 5W-30

•  motorový olej na syntetické bázi pro benzínové a dieselové motory
•  splňuje technicky náročné specifikace VW 502.00/505.01   
•  navržený ke splnění náročných požadavků vysoce výkonných motorů Audi a VW a také pro      
    motory vyžadující ACEA C3
•  specifikace: ACEA C3, VW 502.00/505.01 
•  objem 55 l 

obj.č. SH-HX7AV5W30/55

NAVÍC: nůž Pilot HK12-000917 Realtree

BLUECHEM DPF Flushing Liquid
tekutý čistič demontovaného DPF 

•  rozpouští a odstraňuje všechny pozůstatky sazí  
    z filtru pevných částic
•  navazuje se na saze a po určitém čase vznikne  
    ve filtru kašovitá hmota, která se po procesu  
    čištění jednoduše vypláchne
•  vhodný i na nejnovější generace filtrů

BLUECHEM DPF Catalyst 
Cleaner čistič DPF filtru

•  rozpouští a odstraňuje znečištění a      
    pozůstatky sazí z filtru pevných   
    částic a katalyzátoru bez nutnosti jejich  
    demontáže a obnovuje jejich funkčnost
•  vhodný i na čištění EGR ventilu
•  objem 400 ml

DO VYPRODÁNÍ

ZÁSOB
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59,- Kč265,- Kč
APM zakázkový list pro autoservisy

obj.č. 
ZAKAZKOVYLISTAPT

•  propisovací formulář formátu A4 pro příjem vozu k opravě
•  blok = 50x 2 listy (originál +1 propisovací kopie)
•  doporučeno pro členy konceptu         
    AutoPROFITEM

APM TRAVEL EDITION 
speciální tričko na cesty
•  s naším tričken se domluvíte všude
•  dostupné velikosti S - XXL

DIVINOL Syntholight Long Life III 5W30

15.890,- Kč

•  vysoce výkonný motorový olej pro lehký chod na bázi nejnovější technologie
•  díky jeho dlouhé životnosti jsou zaručeny intervaly výměny oleje    
    až po 50 000 km, popř. 2 letech
•  výrobek poskytuje optimální mazání po celou dobu intervalu údržby
•  nízká HTHS viskozita umožňuje maximální úsporu pohonných hmot    
    a přispívá tím k ochraně životního prostředí
+ ZDARMA SUDOVÁ PUMPA
Specifikace:
ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

obj.č. DI-49251/200A

Obj. č. velikost

RPAPM211TMW/S S

RPAPM211TMW/M M

RPAPM211TMW/L L

RPAPM211TMW/XL XL

RPAPM211TMW/XXL XXL

CARFIT čistič brzdAPM posypová sůl
•  balení 20 kg
•  k údržbě cest a chodníků

obj.č. MM1822514

•  k odstranění nečistot z brzdových bubnů,  
    kotoučů, válců, lamel a prasátek
•  ve spreji a nově i v průmyslovém balení

89,- Kč od 28,- Kč

obj. č. balení cena

CAR563 0,5 l od 3 ks / 28,-
CAR05563 5 l 279,-
CAR25563 25 l 1.326,-

sprej



KS TOOLS 34-dílná sada 
speciálních vytahováků

VIGOR sada nástrčných 
hlavic pro rázové utahováky

VIGOR montážní páka

KS TOOLS 39-dílná sada
šroubováků a bitů

KS TOOLS pneumatická sací pistole

•  včetně zesíleného sáčku k zachycení prachu z materiálu
•  všestranné použití
•  včetně vazební zástrčky 1/4“
•  robustní pouzdro
•  minimální průměr hadice 3/8“ - 10 mm 
•  provozní tlak v barech max. 6,3 bar (90 psi) 
•  max. průtok 96 l/min 

•  na šrouby Torx a šrouby s vnitřním     
    šestihranem 1/4“ a 10 mm
•  v pevném umělohmotném kufříku

•  5-dílná sada  1/2“
•  velikosti 15, 17, 19, 21,22 mm 

•  délka 500 mm
•  materilál Chrom Vanadium
•  pochromováno
•  dvojitý T-profil pro vysokou stabilitu

•  ERGOTORQUEplus 
•  s rukojetí z dvousložkového materiálu
•  tvrzená čepel
•  v pevném umělohmotném kufříku

790,- Kč 450,- Kč

590,- Kč1.590,- Kč

990,- Kč 220,- Kč

790,- Kč

obj.č. KST1507060 obj.č. HAZV2257

obj.č. HAZV4800

obj.č. KST5155090

obj.č. HAZ9041-1

obj.č. KST1590100

HAZET pneuhustič do 8 bar

•  s kruhovou stupnicí a pryžovým pláštěm
•  ovládání jednou rukou
•  hadice 685 mm s nástrčnou otočnou     
    koncovkou
•  připojení pomocí  rychlospojky

VIGOR pneumatický rázový utahovák 1/2“

•  vícestupňový pravý/levý chod s přepínáním
•  úderník s dvojitým kladivem
•  maximální povolovací moment 1.200 Nm
•  odvětrání přes rukojeť směrem dolů
•  včetně rychlospojky 7,2
•  pracovní tlak 6,3 bar
•  max. otáček 7.500 /min.
•  max. hladina intenzity zvuku 107 dBA
•  spotřeba vzduchu 184 l/min
•  hmotnost 2,1 kg

obj.č. HAZV3564

11



ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ 

8. 1. Roudnice n.L. GEOMETRIE 1 - Základy teorie geometrie a převodky řízení

10. 1. APM Olomouc GEOMETRIE 1 - Základy teorie geometrie a převodky řízení

15. 1. APM Olomouc KV 1 - Základy klimatizace v automobilech a skleníkové plyny

16. 1. Praha 9 ZÁKLADY 1 - Základy měření

17. 1. APM Brno ZÁKLADY 1 - Základy měření

22. 1. Hradec Králové KV 1 - Základy klimatizace a skleníkové plyny

24. 1. Praha 9 NÁPLNĚ 1 - Oleje a maziva v automobilech

29. 1. Praha 9 SERVIS 2 - Přejímací technik 

30. 1. Praha 9 PNEUMATIKY 1 - Základy

1. 2. Kyjov PNEUMATIKY 1 - Základy

4. - 6. 2. Praha 4 JET Blok - Systémy vstřikování benzínu

5. 2. APM Brno NÁPLNĚ 1 - Oleje a maziva v automobilech

12. 2. Hradec Králové ATF - Výměna oleje v automatických převodovkách

13. - 15. 2. Praha 4 EDC III - Systémy vstřikování nafty

19. 2. České Budějovice ATF - Výměna oleje v automatických převodovkách

19. - 21. 2. Praha 4 SD FSA - Základy funkce osciloskopu a využití diagnostiky Bosch FSA

26. 2. Ostrava KV 1 - Základy klimatizace a skleníkové plyny

26. 2. Praha 4 KLIMA - Princip činnosti a nařízení ES

27. - 28. 2. Praha 4 AP Bosch - Automatické převodovky

RENOVACE FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) 
Nová služba pro zákazníky: zprostředkování cenově výhodné renovace u specializované firmy

od 2.125,- Kč

•  šetrné obnovení funkčnosti DPF termickým vypalováním keramické vložky
•  efektivní metoda bez použití chemie, která simuluje provoz v autě
•  dodací lhůty do pěti dnů
•  renovovat lze jak originální DPF, tak filtry aftermarketových výrobců
DPF pro renovaci lze ´odevzdávat´ na všech pobočkách APM Automotive

Obj. č. aplikace cena

SAVIOXIKATALSCR renovace oxi. katalyzátor + SCR osobní + dodávky 2.125,- Kč

SAVIDPFOSTATOS renovace DPF ostatní osobní vozy 6.250,- Kč

SAVIDPFJAP/DOD renovace DPF japonské vozy + dodávky 7.500,- Kč

SAVIDPFBUS/TIR renovace DPF bus/TIR (Euro 6) 16.250,- Kč

SAVIDOPRAVNE dopravné v rámci APM Automotive 300,- Kč
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ATX Profi gola sada TIR 22 dílů 3/4“ Klíč na olejové filtry 1/2“

Posuvné měřítko

MAKS ochranná deka 
pro psa

Stupňovitý vrták 4-39 mm

Jednosměrný klíč 
na alternátor 17 mm

Řezný kotouč na ocel

WINTER PLUS plachta 
na čelní sklo 

1.450,- Kč 146,- Kč

137,- Kč236,- Kč

95,- Kč

9,- Kč

230,- Kč 266,- Kč

•  masivní materiál - kvalitní ocel - chrom/vanadium
•  firma ATX Czech Republic je držitelem jakosti tvrdosti kovů ZŮS Č. 090-015146 
•  16 x 3/4“nástrčné klíče:19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50mm
•  1 x 3/4“ ráčna s rychlým uvolněním 20“
•  1 x 3/4“ T-rukojeť s rychlím uvolněním 18“
•  1 x 3/4“ nástavec s rychlým uvolněním 8“
•  1 x 3/4“ nástavec s rychlým uvolněním16“
•  1 x 3/4“ universální kloub
•  1 x plastový kufr

obj.č. EXATTIR22

obj.č. EXG02550

obj.č. EXG01490

obj.č. EXG00021

•  stupňování po 3 mm
•  13 otvorů
•  stopka 13 mm

•  vnější zuby 33
•  vnější úhel 17 mm
•  celková délka 30 mm

•  průměr 125 mm, síla 1,2 mm

•  proti namrznutí skla
•  výška - 100 cm, šířka - 135 až 146 cm

•  vhodná pro větší psy s vyšší hmotností
•  rozměry 160 x 127 cm

•  0 - 150 mm
•  přesnost 0,05 mm
•  kovové

•  pro průměr 65-130 mm

obj.č. EXG02782

obj.č. EXKEG533072464060 obj.č. EXKEG532022474010
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ATE brzdový kotouč přední

obj.č. AT425158

•  ŠKODA Octavia III (12-)
•  průměr 312 mm

LUK dvouhmotový 
setrvačník 

ALCO vzduchový filtrALCO olejový filtr

ATE brzdové destičky přední

ALCO pylový filtr
•  AUDI, ŠKODA, VW  1.4, 1.6, 2.0TDI (12-)

•  ŠKODA Octavia III (12-)

•  ŠKODA Octavia (12-) •  AUDI, ŠKODA, VW 1.6-2.0 TDI,   
    1.8-2.0 TSI (12-)

obj.č. MD731

obj.č. LUK415058310

obj.č. MS6459C obj.č. MD8656

•   ŠKODA Octavia, VW Passat, 2.0 TDI (10-)

95,- Kč

1.099,- Kč

AUTO MĚSÍCE
ŠKODA Octavia III

630,- Kč 6.186,- Kč

131,- Kč152,- Kč

940,- Kč

obj.č. AT602785

DIVINOL Syntholight DPF 5W-30 
•  syntetický motorový olej pro moderní     
    benzínové a naftové motory 
•  balení 5 l
Specifikace:  ACEA A3-04/B3-04/B4-04/C3-
08, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, 
VW 504.00/507.00 (Longlife-III), Porsche C30

obj.č. DI-49180/5

BRISK Platin 
zapalovací svíčka

•  AUDI, ŠKODA, VW

100,- Kč
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obj. č. motory cena

BRBOEX14YP 1.0, 1.2, 1.4 TSI (12-) 100,-

BREEX14YP 1.8, 2.0 TSI (12-) 100,-

R



FAG ložisko kola přední FAG ložisko kola zadní

•  ŠKODA Octavia III •  ŠKODA Octavia (12-)

BOSCH Aerotwin A620S 
sada pružných stěračů

obj.č. RB3397007620

obj.č. BO051123
obj.č. KW510232

•  ŠKODA Octavia III, VW GOLF VI,     
    Passat (08/10-)
•  délka 600 / 475 mm

334,- Kč

VDO EGR ventil

KW spínač brzdového světla

BILSTEIN tlumiče

FEBI sada uložení tlumiče

BOSAL tažné zařízení

•  ŠKODA Octavia TDI (12-)

•  ŠKODA Octavia (04-)

2.399,- Kč

529,- Kč1.249,- Kč

•  ŠKODA Octavia (12-)

•  ŠKODA Octavia (12-)

•  ŠKODA Octavia III (13-)

obj.č. VDOA2C59507762

229,- Kč 3.169,- Kč

od 1.599,- Kč

od 880,- Kč

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

obj. č. brzd. kot. cena

FAG713610980 312 mm 1.899,-

FAG713610990 288 mm 1.599,-

obj. č. náprava cena

BIL22230522 přední 969,-

BIL19230542 zadní 880,-

CIFAM kloub 

obj.č. CF607467

obj.č. FAG713610960 obj.č. FE45497

•  ŠKODA Octavia (04-) 

779,- Kč
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Ceny jsou v Kč bez DPH a platné v uvedeném období nebo do vyprodání zásob. Nabídka je určena jen registrovaným zákazníkům APM Automotive s.r.o.  a nelze ji kombinovat s jinými akcemi a slevami. Obrázky jsou ilustrační a nemusí se  

ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací čísla odpovídají označení ve webshopu APMCat.  Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.



LEDEN 2019

Nakupujte v lednu stěrače VALEO First a ke každému balení získejte navíc 
1l ostřikovací kapaliny VIP -20°C ZDARMA (za 1,- Kč bez DPH).

SETŘI a ŠETŘI 
s VALEO First

1 l VIP -20°C
ZDARMA

VIP (-20°C)
•  nemrznoucí modrá kapalina do ostřikovačů 

•  v neředěném stavu použitelná do teploty -20°C
•  obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění 

VALEO First
•  v délkách od 350 do 650 mm a v balení po jednom kuse

•  stabilní celokovová páteř s ventilačními otvory 
•  polymerová protihluková vložkou pro tiché a účinné stírání 

•  stírátko z přírodní pryže a kompozitního materiálu 
odolného povětrnostním vlivům

•  univerzální adaptéry




