
1/2021

MAXXXI HITY

KS TOOLS DEVIL rázový pneumatický 
utahovák 1/2“ 

DIVINOL Multimax Extra 10W-40

1.490,- Kč

3.350,- Kč

•  utahovací momenty 490 / 660 / 870 Nm 
•  max. povolovací moment 1.600 Nm
•  volnoběžné otáčky  8.500 ot./min. 
•  s neklouzavou, měkkou rukojetí 
•  odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů 

•  částečně syntetický olej pro použití ve smíšeném  
     vozovém parku pro naftové i benzínové motory
•  vhodný pro užitková vozidla všeho druhu, dodávky,  
    stacionárni motory i osobní automobily
•  objem 60 l

Specifikace: API CI-4; Global DHD-1; JASO DH-1, 
ACEA E7/A3/B4; MB approval 228.3; MAN 3275; Volvo 
VDS III; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1a; Deutz 
DQC III-10; Cummins CES 20076, 20077, 20078;
MACK EO-M Plus; MTU Type 2; Valtra CR
 

obj.č. KST5151200

obj.č. DI-49640/60

60 
lit

rů

Uvedené ceny jsou bez DPH

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KST5151200&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DI-49640/60&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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NK brzdový kotouč - přední

•  ŠKODA Octavia I
•  průměr 280 mm 

470,- Kč

obj.č. NK314759

NK brzdové destičky přední
•  ŠKODA Fabia II (07-)
•  bez výstražného kontaktu

430,- Kč

obj.č. NK224740

NK zadní brzdič
•  ŠKODA  Octavia (96-)

1.190,- Kč

obj. č. strana cena

NK2147267 levá zadní 1.190,-

NK2147268 pravá zadní 1.190,-

KYB tlumiče pérování
•  ŠKODA Octavia (96-)

od 660,- Kč

obj. č. strana cena

KYB334812 přední 880,-

KYB343348 zadní 660,-

WP pertlovací přípravek 
pro výrobu brzdových trubek

WP pertlovací přípravek 
pro výrobu brzdových trubek

•  bez nutnosti použití svěráku 
•  určený pro měděné, niklové i ocelové         
    trubky o průměrech 4,75 / 6,00 / 6,35 mm 

•  při práci musí být upnutý ve svěráku
•  určený pro měděné, niklové i ocelové trubky   
    o průměrech 4,75 mm, 6,00 mm, 1/4“, 5/16“ a 3/8“  

3.399,- Kč 5.199,- Kč

obj.č. WPFTD414

obj.č. WPFTD350

789,- Kč 2.389,- Kč

obj.č. PA10379 obj.č. PA10388

•  ŠKODA Octavia 1.8TSi (07-13) •  ŠKODA Octavia 2.0 RS (05-13)

BUGATTI vodní čerpadlo BUGATTI vodní čerpadlo 

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NK314759&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NK224740&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NK2147267&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NK2147268&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KYB334812&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KYB343348&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=WPFTD414&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=WPFTD350&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PA10379&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PA10388&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


HERTH+BUSS 
tester napětí
•  od 6 V do 24 V

obj.č. HB90940010066

75,- Kč
HERTH+BUSS 
pojistka proti přepětí baterie 
•  pro baterie 12 V, 24 V
•  s LED diodou

obj.č. HB95980749

439,- Kč
HERTH+BUSS 
snímač stavu oleje

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Superb (07/04-)

obj.č. HB70684001

799,- Kč

HERTH+BUSS sada 
izolačních pásek

obj.č. HB50272010066

75,- Kč

•  4x 15 mm / 10 m

•  s teleskopickým magnetem

HERTH+BUSS ruční 
LED lampa 

139,- Kč

obj.č.HB99910300

HERTH+BUSS TesTip sada měřícího vedení 

3.199,- Kč

•  sada různých elektrických součástek a měřicích       
    kabelů sestavená speciálně pro snadné hledání /    
    řešení problémů v elektroinstalaci motorových vozidel 
•  celkem 94 dílů – např. potenciometr, multimetr,  
    tester polarity, SRS-konektor, odporový test, různé  
    adaptéry, svorky, testovací hroty apod.
•  sada umožňuje i test polarity, je vhodná i k testování  
    Hall a fotosenzorů, kontrolu teplotních i jiných čidel,  
    obvodů airbagů, atd.

obj.č. HB95980778

HERTH+BUSS 
tester pojistek

obj.č. HB90945340

139,- Kč
HERTH+BUSS ochranná
pružná trubka kabelu 
•  ochrana proti kunám
•  jednoduchá (8,5) / dvojitá (10) varianta
•  délka 1 m
•  rozsah teploty -40°C až 150°C

od 10,- Kč

obj. č. průměr cena

HB51271110 10 mm 49,-

HB51271170 8,5 mm 10,-
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB51271170&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


KEMO odpuzovač kun

629,- Kč

•  ultrazvukový odpuzovač-plašič kun     
    a hlodavců
•  extrémně odolný přístroj s krytím IP65
•  odolný i proti ponoření do vody

obj.č. TSSM180

KEMO odpuzovač kun

TSS vyhřívaný potah sedačky

obj.č. TSSM100N

obj.č. TSSH200

•  vysílá ultrazvukové signály, které jsou        
    nepříjemné pro většinu hlodavců v blízkosti  
    zaparkovaného vozu

•  2 úrovně vyhřívání 32 / 45W
•  napájení 12V ze zapalovače

429,- Kč

249,- Kč

BENE 102 A dálkové ovládání 

459,- Kč

•  modul dálkového ovládání
•  lze namontovat k jakémukoliv existujícímu  
    elektrickému centrálnímu zamykání

obj.č. TSSBENE102A

BENE 401 parkovací asistent 

549,- Kč

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

obj.č. TSSBENE401

TSS magnetický držák 
telefonu

obj.č. TSSMHMAG

99,- Kč

•  pro umístění na výdech ventilace

BENE 322 
centrální zamykání

679,- Kč

•  plovoucí kódování komunikace,        
    pracovní frekvence 300 - 350 MHz
•  vhodné pro klasickou zátěž 
•  síla motorku 3 kg
•  napájení 10 - 14 V, odběr <20 mA

obj.č. TSSBENE322

KEMO M248 bateriový
odpuzovač kun

obj.č. TSSM248

•  vysílá ultrazvukové signály nepříjemné  
    pro většinu hlodavců v blízkosti       
    zaparkovaného vozu
•  napájení bateriemi 2 x 1,5 V AA

399,- Kč
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APM sada povinné výbavy APM autolékárna 

•  dle nejnovější vyhlášky MDČR   
    č. 341/2014 Sb.
•  expirace 2024
•  v textilním obalu

APM výstražný trojúhelník

obj.č. PVSADA obj.č. PVLEKARNA

•  skládací v plastovém obalu
•  s reflexními bezpečnostními prvky
•  dle normy EN ISO 20471:2013 

89,- Kč

299,- Kč

APM výstražná vesta 
oranžová

45,- Kč

99,- Kč

obj.č.PVVYSTRAZNAVESTAO

obj.č. PVTROJUHELNIK

APM tažné lano

od 45,- Kč

Obj. č. nosnost cena

PVLANO2T do 2 tun 45,- Kč

PVLANO5T do 5 tun 69,- Kč

•  autolékárna dle nejnovější vyhlášky
•  výstražný trojúhelník 
•  tažné lano
•  výstražná vesta

69,- Kč

obj.č. PNCAC005

APM zimní / letní clona 
na čelní sklo
•  rozměr 156 x 70cm
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Motion XT Sport

Motion XT XL Motion XT XL

THULE střešní boxy

od 8.219,- Kč

obj. č. typ objem barva rozměry nosnost otevírání cena

TH629600 Motion XT Sport 300 l titanová lesklá 189 x 67,5 x 43 cm 75 kg oboustranné 9.749,-

TH634800 Touring L 420 l titanový aeroskin 196 x 78 x 43 cm 50 kg oboustranné 8.219,-

TH629801 Motion XT XL 500 l černá lesklá 215 x 91,5 x 44 cm 75 kg oboustranné 12.399,-

TH629800 Motion XT XL 500 l titanová lesklá 215 x 91,5 x 44 cm 75 kg oboustranné 12.999,-

Touring L

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVSADA&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLEKARNA&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVTROJUHELNIK&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVVYSTRAZNAVESTAO&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH629800&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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FEBI sady hardy spojky

od 699,- Kč

obj. č. aplikace cena

FE40931 ŠKODA Octavia, Superb, Yeti 2.399,-

FE102405 ŠKODA Octavia, Superb (12-) 3.199,-

FE40923 ŠKODA Octavia (01-06) 999,-

FE19795 BMW 3/E46, 5/E39, 7/E38, X3 1.199,-

FE04435 BMW 1/E81, 2/F87, 3/E30 E36 E46, 4/F82, 5/E34,  6/E24, 7/E38, X1, X3 
X4, X5, X6

699,-

FEBI ložisko kola

299,- Kč

•  ŠKODA Octavia (96-10)

obj.č. FE14250

250,- Kč 1.250,- Kč

1.899,- Kč

obj.č. FE46130

•  ŠKODA Octavia, Superb TDI

FEBI hrdlo škrtící klapky FEBI sada silentbloku 
zadního ramene

obj.č. FE32418

329,- Kč

•  FORD C-Max, Focus, Kuga,    
    MAZDA 3, 5,       
    VOLVO C30, C70, S40, V50 (03-)

FEBI tyč stabilizátoru L+P

obj.č. FE24122

219,- Kč

•  ŠKODA Octavia, Superb, Yeti

FEBI tyč stabilizátoru 

159,- Kč

•  ŠKODA Fabia, Roomster

obj.č. FE19518

FEBI silentblok ramene

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster,     
    Superb, Yeti
•  zesílený

77,- Kč

obj.č. FE31253

FEBI sada čidla teploty

•  ŠKODA Octavia, Superb 

obj.č. FE32510

250,- Kč99,- Kč

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=FE40931&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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343,- Kč 660,- Kč

OSRAM NightBreak Laser 
žárovka 12V H3

OSRAM NightBreak Laser 
žárovka 12V H11

obj.č. OS64151NLHCB obj.č. OS64211NLHCB

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•  20% jasnější světlo
•  sada 2 ks

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•  20% jasnější světlo
•  sada 2 ks

239,- Kč

•  55 W
•  o 100% více svítivosti
•  o 130 m delší světelný kužel
•  sada 2 ks

obj.č. OS64210NBSHCB

OSRAM NightBreak Silver 
žárovka 12V H4 

OSRAM NightBreak Silver 
žárovka 12V H7 

OSRAM NightBreak Silver 
žárovka 12V H11 

184,- Kč

•  55/60 W
•  o 100% více svítivosti
•  o 130 m delší světelný kužel
•  sada 2 ks

obj.č. OS64193NBSHCB

518,- Kč

•  55 W
•  o 100% více svítivosti
•  o 130 m delší světelný kužel
•  sada 2 ks

obj.č. OS64211NBSHCB
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FEBI silentblok ramene 

1.250,- Kč

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Rapid
•  zadní

obj.č. FE10814

59,- Kč169,- Kč

obj.č. VA698899

obj.č. VA698984

VALEO ClimSpray dezinfekce 
/ čistič interiéru

•  odstraňuje pachy a desinfikuje
•  balení 125 ml

185,- Kč VALEO ClimPur
čistič klimatizace

•  účinný prostředek k čištění a dezinfenkci  
    klimatizace automobilů 
•  ničí bakterie, houby a mikroorganismy
•  balení 125 ml 

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=os64211nbshcb&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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ELTA výbojka 
D1S 85V/35W

ELTA výbojka 
D2S 85V/35W

MOTIP rozmrazovač skel

obj.č. TOELD1S obj.č. TOELD2S
obj.č. MO000797

•  patice PK32d-2
•  teplota světla 4.150 Kelvin

•  patice PK32d-2
•  teplota světla 4.150 Kelvin

•  objem 600 ml

585,- Kč 320,- Kč 65,- Kč

345,- Kč 455,- Kč

OSRAM NightBreak Laser Next Generation 
žárovka 12V H4

OSRAM NightBreak Laser Next Generation 
žárovka 12V H7

obj.č. OS64193NBLHCB obj.č. OS64210NBLHCB

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•  20% jasnější světlo
•  sada 2 ks

•  inovativní laserová technologie
•  špičkové zpracování vlákna a plnění  
    čistým xenonovým plynem 
•  o 150% více svítivosti
•  o 150 m delší světelný kužel
•  20% jasnější světlo
•  sada 2 ks

OSRAM Original Xenarc
výbojka D3S

OSRAM Original Xenarc 
výbojka D2S

•  85V / 35W, 4.150 K
•  životnost cca 3.000 hod.

obj.č. OSD2S
obj.č. OSD3S

•  85V / 35W, 4.150 K
•  vyskytuje např. v nových modelech       
    VW Golf VI, AUDI A4

699,- Kč 1.250,- Kč949,- Kč

OSRAM Original Xenarc
výbojka D1S

•  jmenovitý výkon 35 W 
•  typ světla  D1S (doutnavka)  
•  teplota světla 4.150 K 
•  napětí 12/24 V 
•  patice PK32d-2 
 

obj.č. OSD1S

R
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bluechem.cz
BLUECHEM- CHEMICAL TECHNICAL PRODUCTS

bluechem.cz
BLUECHEM- CHEMICAL TECHNICAL PRODUCTS

obj. číslo popis objem cena

BCH33179 AUTO TRANSMISSION FLUSH - Čistič automatických převodovek 375 ml 235,-

BCH33178 AUTO TRANSMISSION CONDITIONER - Ochrana a posílení automatických převodovek 375 ml 235,-

BCH33186 EASY GEAR - Zlepšení účinnosti manuální převodovky 50 ml 155,-

BCH33187 GEAR OIL STOP LEAK - Redukuje únik oleje z manuální převodovky 50 ml 158,-

BCH60049 POWER STEERING CLEANER - Čistič posilovače řízení  100 ml 120,-

BCH33188 POWER STEERING NANO PROTECT - Nano ochrana pro posilovače řízení 100 ml 185,-

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33179&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=33178&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33186&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33187&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH60049&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33188&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


METABO SB 18 aku příklepová vrtačka

•   2x akumulátor Li-Ion 2 Ah/18 V
•   max. točivý moment měkký 24 Nm
•   max. točivý moment tvrdý 48 Nm
•   nastavitelný točivý moment 0,5 - 4,5 Nm
•   Ø vrtání zdiva 10 mm
•   Ø vrtáku do oceli 10 / 3/8 „
•   Ø vrtání měkkého dřeva 20 mm
•   počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
•   max. počet příklepů 24.000 /min

včetně dílny uložené v praktickém hliníkovém kufru, 
2 aku články, nabíječka SC 60 Plus

3.850,- Kč

obj.č. ME602245910

Dílenský skládací jeřáb

4.490,- Kč

•  maximální nosnost 2 t 
•  nastavitelná délka ramena 950-1.500 mm 
•  maximální zdvih ramena 2.600 mm 
•  rozměry základny 1760 x 850 mm 

obj.č. JFATV0301

SD TECH pískovací kabina 350 l

Sada bitů torx 40-dílná 12-dílná sada ráčnových   
očkoplochých klíčů

17.200,- Kč

390,- Kč 990,- Kč

•  profesionální průmyslová pískovací kabina masivní  
    ocelové konstrukce
•  kvalitní pískovací pistole ovládaná pedálem
•  průzor s ochrannou fólií proti abrazivu
•  okno s čirým sklem
•  vysoce kvalitní otěruvzdorné rukavice 
•  jako brusivo lze použít křemičitý písek, karbid   
    křemíku, skleněné kuličky, písek, smirek, plast, atd. 
•  celkové rozměry 96 cm x 90 cm x 164 cm 
•  pracovní plocha 94,5 cm x 60,5 cm x 60x5 cm 
•  rozsah tlaku od 4 do 8 bar (60 psi-120 PSI) 
•  přibližná abrazivní kapacita 18 kg 

•  z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu
•  19 bitů délky 30 mm:
- 7 ks torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 5 ks spline: M5, M6, M8, M10, M12
- 7 ks imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
•  19 bitů délky 75 mm:
- 7 ks torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 5 ks spline: M5, M6, M8, M10, M12
- 7 ks imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
•  koncovka na ráčnu 1/2“ - 10 mm
•  koncovka na ráčnu 3/8“ - 10 mm

•  z chrom-vanadiové oceli v plastovém kufříku
•  ráčna 72 zubů
•  rozměry klíčů: 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

obj.č. JFATV0084

obj.č. JFATV1063 obj.č. JFATV0120
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MOTIP rychlý start

obj.č. MO000794

69,- Kč

•  při problémech se startováním     
    spalovacích motorů
•  aplikujte do vzduchového filtru
•  rychlý účinek
•  na bázi éteru
•  objem 400 ml

R

MOTIP ochrana plastů a gum

obj.č. MO000709

84,- Kč

•  určen pro venkovní části aut
•  gumové části chrání před mrazem,   
    suchem a proti povětrnostním vlivům 
•  u plastových částí slouží k obnovení
•  objem 600 ml

R

MOTIP rozmrazovač zámků

12,- Kč

•  objem 12 ml
•  kapesní provedení

obj.č. MODROZ003

R

SD TECH záchytná vana na provozní kapaliny

obj.č. SDT4001

•  vyrobeno speciálně pro zachytávání olejů a nemrznoucích směsí 
•  dimenzované s rezervou, aby nedocházelo k přetečení ani rozlití
•  dostatečná velikost pro jednu výměnu oleje
•  včetně výlevky pro přelévání oleje, otvoru pro zavěšení a plošiny  
    s čepem pro vypouštění olejových filtrů
•  objem 15 l
•  průměr nádoby 45 cm
•  celková délka 51 cm
•  výška nádoby 14 cm
•  materiál polyuretan

289,- Kč

1.250,- Kč
 SD TECH ruční mazací lis

•  pro plnění centrálního mazání 
•  na kartuše 400g 
•  max. pracovní tlak 4 bar
•  možnost dokoupení adaptérů na závit     
    M20x1,5, nebo M22x1,5 

obj.č. SDT8214 

1.295,- Kč
SD TECH rotační plastové čerpadlo

•  pro čerpání a výdej AdBlue, antifreezu, nemrznoucích směsí  
    a vodou ředitelných kapalin
•  pro sudy 60l i 200l s vnitřním závitem G2“ 
•  s pevnou výlevkou a dělenou     
    sací trubkou s připojením G2“
•  výkon čerpadla 30 l/min

obj.č. SDT0210

SD TECH plastová konev 10 l

obj.č. SDT0013

•  vhodná pro nalévání olejů, motorové nafty,  
    petroleje, AdBlue, chladících kapalin a směsí do  
    ostrřikovačů nákladních i osobních vozidel

•  konev má uzaviratelnou výlevku i nalévací hrdlo

299,- Kč339,- Kč
SD TECH jednoruční  
mazací lis na kartuše 400 g 
typ Lube Shuttle. 

•  hadička délky 300 mm
•  max. tlak 300 bar

obj.č. SDT8213

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO000794&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO000709&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MODROZ003&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT4001&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT8214&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT0210&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT0013&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT8213&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


RAVENOL převodové oleje

od 690,- Kč

obj. číslo popis cena

RAV1222100/4 RAVENOL Getriebeoel PSA SAE 75W-80
kvalitní syntetický převodový olej se speciálními EP vlastnostmi
specifikace: PSA Standard B 71 2315/ API GL-4+

690,-

RAV1221101/4 RAVENOL VSG SAE 75W-90 
vysoce výkonný universální převodový olej na bázi moderních plně syntetických složek
specifikce: API GL-4, API GL-5/ MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 
16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF LKW (prodloužené výměnné intervaly), VOLVO 97312 / 
97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, Land Rover TYK500010, 
Ford WSD-M2C200-C, Ford 1045737, Ford 5021033 pro převodovky IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, 
MMT6/6, MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82

975,-

RAV1211112/4 RAVENOL ATF 6 HP Fluid 
nejnovější generace pro všechny 6-stupňové  automatické převodovky od ZF
specifikace: BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 
6R80), C2C 8432 Jaguar, Land Rover TYK50 0050, VW / AUDI G 055.005 A1/A2/A6, ZF S671 090 252 / 3/5

820,-

RAV1212104/4 RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid 
moderní generace na pro všechny čtyř a pěti-stupňové automatické převodovky od ZF
specifikace: Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, LA ATF 2634 BMW 8322 9407765, 8322 9407807 
BMW, Citroen / Peugeot AL4 PR 9736,22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes 0019892203, 
Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW / Audi G052162 A1 / A2 / A6, VW TL 162 52, ZF S671 090 170

700,-

•  objem 4 l
•  ke každému 4l balení 2 ks    
    čističe brzd RAVENOL +

12

TEROSON mycí pasta
•  pasta pro rychlé a důkladné umytí rukou      
•  šetrně působí na pokožku
•  neobsahuje písek 
•  objem 8,5 kg

obj.č. LT2185111

515,- Kč
LOCTITE HY 4070

359,- Kč

•  ultrarychlé univerzální lepidlo
•  díky své rychlosti a pevnosti umožňuje  
    slepit mnoho materiálů
•  balení 11 g

obj.č. LT2237457

LOCTITE uvolňovač 
zarezlých součástí

obj.č. LT760225

189,- Kč

•  efekt šokového zmrazení ochladí součásti  
    okamžitě až na -43 °C a způsobí   
    mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi
•  to umožní mazným přísadám kapilárně  
    navzlínat přímo do vrstvy rzi
•  objem 400 ml

95,- Kč
WYNN´S utěsňovač chladící soustavy

•  utěsňuje drobné netěsnosti chladicího   
    systému
•  na ošetření 5-12 l chladící kapaliny
•  objem 325 ml obj.č. WY-W45641     

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=RAV1222100/4&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=RAV1221101/4&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=RAV1211112/4&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=RAV1212104/4&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=LT2185111&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=LT2237457&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=LT760225&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=WY-W45641&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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BRILLIANT hustič pneumatikBRILLIANT souprava nářadí 
k seřízení motoru 

obj.č. KSTBT691019
obj.č. KSTBT591300

202,- Kč440,- Kč

•  rozsah 0-16 bar

•  pro motory OPEL 1.6, 1.8 

12.730,- Kč
 KS TOOLS 43-dílná souprava izolovaného nářadí 

•  pro hybridní automobily nebo elektromobily
•  norma IEC 60900
•  umělohmotný kufřík - mimořádně odolný
•  hmotnost kufru 13,9 kg

KS TOOLS hliníková plošina

•  délka 100 cm, šířka 30 cm 
•  nosnost 150 kg
•  protiskluzový materiál

1.920,- Kč

obj.č. KST8000960

200,- Kč 690,- Kč

obj.č. KST5501136
obj.č. KST1502800

KS TOOLS flexibilní 
zrcátko s osvětlením

KS TOOLS elektrická 
odsávací a plnicí pumpa

•  teleskopicky výsuvné •  napájení 12 V

obj.č. KST1171890

3.290,- Kč
KS TOOLS pneumatický 
rázový utahovák 1/2“
•  max. povolovací moment 1.690 Nm
•  váha 2,1 kg
•  provozní tlak 6,3 bar
•  hliníkové tělo
•  spotřeba vzduchu 178 l/min.
•  volnoběh 7.930 /min 

obj.č. KST5151210

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KSTBT691019&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KSTBT591300&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KST1171890&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KST8000960&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KST5151210&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


GEKO refraktometr

530,- Kč

obj.č. EXG02662

•  pro měření provozních kapalin
•  nabití akumulátoru
•  teplota tuhnutí chladící kapaliny
•  teplota tuhnutí kapaliny do ostřikovače  

EXTOL startovací kabely

od 159,- Kč

obj. č. délka proud cena

EX9608 3 m 200 A 159,-

EX9609 3,5 m 400 A 239,-

EX8864320 5 m 800 A 990,-
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EXTOL ochranné brýle čiré

36,- Kč

•  nastavitelná délka nožiček

obj.č. EX97301

Řezný kotouč na ocelCOMPASS škrabka na led GEKO ochranné rukavice 
polomáčené v PU

9,- Kč21,- Kč 14,- Kč

obj.č. EXG00021
obj.č. CSAM27570

obj.č. EXG73543

•  průměr 125 mm, síla 1,2 mm•  kvalitní škrabka určená k odstranění      
    námrazy a ledu z okna

•  bílé z pletené bavlny
•  velikost 10“
•  odolné proti oděru

EXTOL PREMIUM aku multifunkční bruska

1.790,- Kč

•  1x baterie, 1x nabíječka
•  počet kmitů 0-3.000/min
•  úhel oscilace (oboustranný) 3°
•  hmotnost s baterií 2,2 kg

obj.č. EX8891842

EXTOL LED reflektor

obj.č. EX43244

890,- Kč

•  s polohovatelným stojanem
•  4.500 lm / 50 W
•  teplota světla 6.300 K
•  životnost diody až 30.000 hodin

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=EXG02662&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=EXG73543&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=EX8891842&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=EX43244&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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4.955,- Kč

7.296,- Kč

6.369,- Kč

9.424,- Kč

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

obj.č. SAVIMPM-01

obj.č. SAVIMPM-03

obj.č. SAVIMPM-02

obj.č. SAVIMPM-04

•  lapač pro vozy do 3.000 cm3 

•  magnetický lapač kovových částic pro      
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro pracovní stroje do 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro      
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro vozy nad 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro           
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro pracovní stroje nad 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro           
    ochranu palivových a hydraulických systémů

JP GROUP silentblok motoru

SKF rozvodová sada

JP GROUP nápravnice

obj.č. JPG1132402600

obj.č. SKFVKMA01280

obj.č. JPG1140000300

•  SEAT Alhambra, FORD Galaxy,    
    VW Sharan 1.9 TDI (95-10)

•  řemen + 2x kladka  
•  AUDI, VW, ŠKODA TSI např. Octavia III 1.2 TSI (12-)

•  ŠKODA Octavia (96-)

879,- Kč

980,- Kč

1.999,- Kč
JPG napínák řemene

•  ŠKODA Octavia 1.9 TDI/SDI (97-)

obj.č. JPG1118201400

799,- Kč

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SAVIMPM-01&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SAVIMPM-03&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SAVIMPM-02&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SAVIMPM-04&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JPG1132402600&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SKFVKMA01280&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JPG1140000300&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JPG1118201400&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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obj. č. popis cena

IHRRESTART Aktualizace diagnostiky SPVG-RESTART 2021 9.900,-

IHRSPVG Diagnostická sada SPVG WV 18.900,-

24.900,- Kč
SPVG PRO kompletní diagnostická sada
•  profesionální diagnostický nástroj pro vozy koncernu VW     
    (čtení paměti závad, základní nastavení, kódování, přizpůsobení,    
    čtení bloku hodnot a mnoho dalšího) rozšířený o další expertní funkce
•  práce s tachometry
•  programování klíčů
•  čtení PIN/tajného čísla
•  čtení/zápis EEPROM paměti
•  klonování řídících jednotek
•  vyčtení a zápis do FLASH paměti EEPROM

obj.č. IHRSPVGPLNAVERZE

•  pro čtyři páry lyží 

NEUMANN SKIMASTER 400 nosič lyží

obj.č. NENPN0302

1.199,- Kč

obj.č. NENPB1502CC

NEUMANN Orca střešní box 

3.599,- Kč

•  objem 330 l
•  vnější rozměry 200 x 59 x 36 cm 
•  nosnost 50 kg
•  hmotnost 14 kg
•  barva černý antracit
•  oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry

obj.č. NENPB1702CCR

NEUMANN Advanture 190 střešní box 

5.399,- Kč

•  objem 330 l
•  vnější rozměry 190 x 67 x 43 cm 
•  nosnost 75 kg
•  hmotnost 14 kg
•  barva černý antracit
•  oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry
•  rychloupínací systém

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NENPN0302&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NENPB1502CC&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NENPB1702CCR&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021


TS PRO COLOR - diagnostika řídících jednotek, kompletní sada 
pro osobní a užitkové vozy - Evropa, Asie a USA

•  samostatný univerzální přístroj pro sériovou i paralelní diagnostiku osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů,         
    zemědělské techniky a motocyklů s vlastním zobrazením na dotykovém displeji
•  velmi snadné a rychlé načtení a mazání paměti závad, zobrazení parametrů s možností jejich logování ve všech režimech vozidla, konfigurace,  
    kódování, reset servisů, test akčních členů, mazání adaptačních hodnot po výměně komponent a mnoho dalších diagnostických funkcí
•  velmi jednoduché ovládání je přizpůsobeno praktickému využítí v dílně i v terénu
•  barevný dotykový display TFT 5.7“, 640×480 bodů
•  přístroj pracuje samostatně bez nutnosti připojení k PC
•  sériová diagnostika vozidel od r.v. 1990: 75 značek a 1.660 modelů včetně nákladních vozů, autobusů,      
    zemědělské techniky a motocyklů (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
•  podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
•  součásti sady je aplikace PCCenter -  software do PC umožňující diagnostická               
    měření pomocí PC, archivace dat, tisk protokolu atd.
•  2 kanálový osciloskop (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje,                 
    osciloskop je součástí sady DEVTSPROK)
•  propojení s PC pomocí USB nebo Ethernetu (za příplatek možno přídat modul WiFi)
•  při zakoupení přístroje 1 rok aktualizací zdarma
•  další aktualizace jsou nepovinné z možností zpětné aktualizace i po několika letech
•  elektronická a technická schémata Haynes Pro, Autodata               
    (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
•  kompletně v čestině
•  český výrobek

od 45.900,- Kč

obj. číslo popis sady Akční cena

DEVTSPROI
TS PRO sada Evropa Asia USA MUX - SADA I
Kompletní diagnostický SW pro osobní a užitkové automobily, 
kabel OBD MUX a red. ASIA2, součástí přístroje není osciloskop

45.900,-

DEVTSPROK
TS PRO CARS - (osobní,užitkové) EVROPA, ASIE, USA MUX
Kompletní verze (software kabel OBD MUX a red. ASIA2),
součástí přístroje je 2-kanálový osciloskop s příslušenstvím
(kabel měřící sondy 2CH, 2x měřící špička, napájecí kabel z 
baterie)

55.900,-

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

TROODON PC Intarface (EVROPA, ASIE, USA, MUX) – multiznačková OBD diagnostika
•  komunikační modul pro profesionální autoservis i pro soukromé využití
•  umožňuje plnou sériovou diagnostiku všech řídících jednotek vozidel od r.v 1990
•  rozsáhlá a hluboká diagnostika, kvalitní interface a propracovaný software pro PC
 
  
- podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
- rozsáhlá databáze osobních a užitkových vozidel
- načítání a mazání paměti závad
- zobrazení parametrů s možností jejich logování ve všech režimech vozidla
- konfigurace, kódování, reset servisů, test akčních členů
- mazání adaptačních hodnot po výměně komponent a mnoho dalších diagnostických funkcí
- ovládaní pomocí aplikace PCCenter - software do PC umožňující diagnostická
   měření pomocí PC, archivace dat, tisk protokolu atd.
- propojení s PC pomocí USB nebo Ethernetu (za příplatek možno přidat modul WiFi)
- při zakoupení přístroje 1 rok aktualizací zdarma
- další aktualizace jsou nepovinné z možností zpětné aktualizace i po několika letech
- snadná online aktualizace přes internet
- elektronická a technická schémata Haynes Pro, Autodata
   (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
- kompletně česky
- český výrobek

34.000,- Kč

obj.č. DEVTROO2

Pro nákup diagnostiky kontaktujte:
Miroslav Lucák (Čechy) - tel. 739 530 703
František Vaněk (Čechy) - tel. 739 530 834
Vladimír Míča (Morava) - tel. 739 530 761

17

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DEVTSPROI&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DEVTSPROK&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DEVTR002&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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AUTO MĚSÍCE
ŠKODA Octavia III LUK SAC spojková sada 

ORIS tažné zařízení BUGATTI vodní čerpadlo

obj.č. LUK624355309

obj.č. BO053661obj.č. PA10244

•   ŠKODA Octavia, VW Passat, 2.0 TDI (12-)

•   ŠKODA Octavia (12-)•   ŠKODA Octavia 2.0 TDI (12-)

599,- Kč 3.999,- Kč

2.169,- Kč1.199,- Kč

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30
•  vyroben nejmodernější technologií,       
    která zajišťuje maximální kompatibilitu se  
    zařízeními na úpravu spalin 
•  balení 5 l
Specifikace:  API SN, ACEA C3, VW 
504.00/507.00, MB 229.31 a MB 229.51

obj.č. SH-HX8ECT5W30/5

ATE brzdový kotouč přední

•  ŠKODA Octavia III (12-)

ATE brzdové destičky přední
•  ŠKODA Octavia III (12-)

obj. č. náprava cena

AT425145 přední 740,-

AT410356 zadní 610,-

obj. č. náprava cena

AT607303 přední 975,-

AT602790 zadní 740,-

od 610,- Kč od 740,- Kč

ALCO filtry
•  ŠKODA Octavia III 1.6, 2.0 TDI (12-)

od 100,- Kč

obj. č. typ cena

MD731 olejový 100,-

MS6459C kabinový 140,-

MD8656 vzduchový 140,-

MD733 palivový 250,-

 CONTITECH rozvodová sada 

1.620,- Kč

•  ŠKODA Octavia 1.6 TDI a 2.0 TDI (12-)
•  1x řemen, 3x kladka

obj.č. CT1168K1

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SH-HX8ECT5E30/5&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=LUK624355309&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BO053661&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PA10244&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=AT425145&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=AT410356&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=AT607303&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=AT602790&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MD731&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MS6459C&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MD8656&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MD733&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=CT1168K1&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
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FAG ložisko kola přední FAG ložisko kola zadní

•  ŠKODA Octavia III •  ŠKODA Octavia (12-)

1.149,- Kčod 1.399,- Kč

obj. č. brzd. kot. cena

FAG713610980 312 mm 1.649,-

FAG713610990 288 mm 1.399,-

obj.č. FAG713610960

obj.č. MATX25194Dobj.č. MAHX132D

DRI servo řízení

MAHLE hydraulický filtr

SKF poloosy

MAHLE termostat

•  ŠKODA Octavia 1.2 TSI (10-13)
•  zálohovaný díl

•  ŠKODA Octavia (04-)
•  pro DSG 250 převodovku

5.646,- Kč

•  ŠKODA Octavia (04-)

•  ŠKODA Octavia 1.6/2.0 TDi

obj.č. DRI717521001

190,- Kč 499,- Kč

od 2.056,- Kč

obj. č. strana cena

SKFVKJC4592 levá 2.566,-

SKFVKJC4620 pravá 2.056,-

CIFAM kloub 

obj.č. CF607467

•  ŠKODA Octavia (04-) 

699,- Kč

THULE Evo Raised Rail 
sada patky 4 ks
THULE tyče Wingbar Evo 
118 sada 2 ks
•  ŠKODA Octavia III (12-)

od 1.899,- Kč

obj. č. položka cena

TH710400 patky 1.999,-

TH711200 tyče 1.899,-

BOSCH sada stěračů 
Aerotwin A620S
•  ŠKODA Octavia III (12-) 
•  délka 600/ 450 mm

348,- Kč

obj.č. RB3397007620

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=FAG713610960&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=FAG713610980&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=FAG713610990&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DRI717521001&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MAHX132D&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MATX25194D&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SKFVKJC4592&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SKFVKJC4620&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=CF607467&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH710400&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH711200&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=RB3397007620&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_01_2021



