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KS TOOLS RacingLine dílenský vozík se 7 zásuvkami
a 515-dílnou sadou nářadí Premium
• pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou 0,9 mm

KST7110195

18.950,- Kč

• elektrostatická povrchová úprava
• individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
• centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
• zásuvky se 90% vytažením
• vedení zásuvek s kuličkovými ložisky

K7111069

• kolečka Ø 125 mm - dvě řiditelná s brzdou

obj.č. KST8267515
678 x 945 x 459 mm

hmotnost

74,5 kg

celková nosnost

350 kg

vnitřní rozměr zásuvky

565 x 395 mm

celkový počet zásuvek

7

počet zásuvek 75 mm

5

počet zásuvek 150 mm:

2

KST7111018

celkové rozměry (š / v / h)

KST7113035

• s polyuretanovou ochranou rohů a hran

1.450,- Kč
JUMP STARTER 11200 sada pro nouzové startování vozidla a dobíjení
j
• 12 V zařízení malých rozměrů k nastartování vozidla v chladném počasí nebo
o 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
e třeba
připojit Jump Starter už po prvních neúspěšných pokusech o nastartování.

kapacita baterie

11.200 mA

maximální startovací proud

400 A

přední LED svítilna

1W

pracovní teplota

-20 °C ~ 60 °C

rozměry

174 x 77 x 36 mm

hmotnost

415 g

Uvedené ceny jsou bez DPH
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obj.č. TSSJUMPSTARTER

2.699,- Kč

2.065,- Kč

OSRAM výbojka D1S 85V/35W

OSRAM výbojka D2S 85V/35W

• Nightbreaker Unlimited Duo Box

• Nightbreaker Unlimited Duo Box

• nejsilnější xenonová výbojka na světě

• nejsilnější xenonová výbojka na světě

obj.č. OS66240XNBHCB
HCB

obj.č. OS66140XNBHCB
HCB

KW: nová značka se známou kvalitou
Sortiment elektrických dílů EPS v nabídce APM Automotive byl v polovině
ledna nahrazen identickými produkty se značkou KW. EPS i KW jsou
obchodní značky stejného výrobce, italské společnosti FACET srl., což
znamená, že prakticky se změnily pouze obaly osvědčených elektrických
dílů (termostaty, lambda sondy, různé senzory/snímače). Kvalita dílů KW a
EPS je naprosto stejná, jedná se pouze o změnu obchodní značky. Také ceny zůstávají zachované.
Zároveň byl rozšířen skladový sortiment uvedené značky. V APM Automotive je nově skladem celkem
1.137 položek, kdy devět stovek různých senzorů, snímačů a spínačů doplňuje 132 různých termostatů
a více než stovka lambda sond převážně s novou planární technologií.

159,- Kč
KW spínač brzdového světla
• ŠKODA Fabia (99-)

obj.č. KW510228
10228

Planární lambda sondy mají (narozdíl od klasických tyčových) speciální keramický snímač s
integrovaným vyhříváním. Snímač je přitom složen z několika vodivých keramických fólií, což v
kombinaci s vestavěným vyhříváním umožňuje mnohem rychlejší dosažení provozní teploty (cca do 10
sekund) a v důsledku tak pomáhá snižovat emise při studeném startu a optimalizovat řízení motoru.

1.150,- Kč

1.150,- Kč

159,- Kč

KW planární lambda sonda

KW planární lambda sonda

KW spínač brzdového světla

• ŠKODA Fabia (99-)

• ŠKODA Octavia 1.4 (04-)

• ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. KW498204

obj.č.
j KW510229

• benzínové motory

obj.č. KW498248

2

od 98,- Kč
BRISK zapalovací svíčky
R

Nové svíčky z Tábora
Typ

BOEX14YP (Platin)
1957

EEX14YP (Platin)
1958

P36 (Iridium Premium+)
1962

Obj. číslo (APM)

BRBOEX14YP

BREEX14YP

BRP36

Interval výměny

max. 90.000 km

max. 90.000 km

max. 100.000 km

M12x1,25 / 21,5 mm

M14x1,25 / 26,5 mm

M12x1,25 / 26,5 mm

Rozměr klíče

16 mm

16 mm

14 BiHex

Utahovací moment

15-20 Nm

20-30 Nm

15-20 Nm

Elektrodová vzdálenost

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

Zaváděcí cena

98,- Kč

99,- Kč

124,- Kč
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Rozměr / délka závitu

Atraktivní novinkou v sortimentu APM
Automotive je několik nových typů
zapalovacích svíček tradičního českého
výrobce BRISK Tábor a.s. …
Oblíbenou řadu PLATIN rozšířily dvě svíčky
určené především pro novější motory TSI/
TFSI. Jednu novinku má také řada IRIDIUM
PREMIUM+, když svíčka s označením P36
(obj. kód 1962) a s Bi-hexagonálním tvarem
pro montážní klíč se hodí pro automobily
značek BMW, Peugeot, Citroen a Mini s
moderními motory 1,4l a 1,6l.

2.184,- Kč

69,- Kč

AIRTEX rozvodová sada s vodním čerpadlem

JPG tryska ostřikovače

• AUDI, SEAT, VW, ŠKODA, např. Fabia I 1.4 TDI, 1.9 TDI

• ŠKODA Fabia, Octavia

70080
obj.č. JPG1198700800

obj.č. AXWPK177603

+ sportovní tričko
AIRTEX

777,- Kč

1.111,- Kč

878,- K
Kč

FEBI hadice plnícího vzduchu

FEBI rozvodový řetěz

FEBI sací hadice

• ŠKODA Octavia (04-)

• CITROËN Jumper, FORD Transit (06-)

• ŠKODA Superb 1.9 TDI

obj.č. FE49361

obj.č. FE40429

obj.č. FE49358
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Novinka ET Engineteam: polomotory 2,2 HDi
Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper a Fiat Ducato
Jedny z nejběžnějších dodávek, které potkáváte denně na silnici. Typicky používané jako rozvážkové, poštovní a spediční vozy. Ročně „nalítají“ bez potíží
přes 100 tisíc kilometrů, často jezdí přetížené a řidiči je také nijak zvláště nešetří. Kombinace zmíněných vlivů se odráží právě na motorech, jejichž dílčí
opravy se už někdy nevyplatí, nebo - například z důvodu poškození bloku - nejsou ani možné.
Proto značka ET EngineTeam přišla s variantou, která problémy namáhaných a opotřebovaných motorů řeší: kompletní polomotory (= bloky s písty,
ojnicemi a klikovým hřídelem s ložisky). Tyto polomotory pocházejí přímo od prvovýrobce Fordu (jedná se tedy o OE díly):
Oba polomotory jsou určeny pro dodávky Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper a Fiat Ducato s motory 2.2 HDi. Polomotor je k dispozici jako nový
náhradní díl (nejedná se o repasovaný polomotor) a všechny komponenty včetně bloku jsou nové díly. Na polomotor není požadována žádná záloha, ani
vrácení původních komponent zpět.
ET Engineteam má v nabídce i další související díly = hlavy motorů, vahadlová víka a olejové vany. Vhodné komponenty lze dohledat dle kódu motoru či vozu.
V případě nejasností nás kontaktujte s připraveným VIN kódem.
TIP DODAVATELE: Pokud to míra poškození původního motoru umožňuje, vyplatí se blok znovu upravit (výbrus bloku, kliky) a osadit novými komponenty
(písty, ložiska, klika) a použít při další opravě či prodat jako repasovaný díl. Takové rozhodnutí je samozřejmě na každém servisu, ale pokud to povaha
poškození umožnuje, určitě jde o zajímavou možnost dalšího zhodnocení bloku motoru.

30.000,- Kč

29.900,- Kč

ET ENGINE TEAM
osazený blok motoru (polomotor)

ET ENGINE TEAM
osazený blok motoru (polomotor)

• pro motory s emisní normou EURO 5

• pro motory s emisní normou EURO 4

• pro kódy motorů H03, 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), CVFF, CYF5,
CYFA, CYFF, DRFA, DRFB, DRFC, UHFA

• pro kódy motorů 4HV, 4HU, QVFA, P8FA, QQWFA
• OE: 0130ET, 596577, 9C1Q-6011-AA

• OE: 1607126380, 1608903680, 1608902380, 1786610,BK2Q-6011-CA

obj.č. ETSB0002

4.563,- Kč

4.557,- Kč

ET ENGINE TEAM
víko s vahadly ventilů

ET ENGINE TEAM
víko s vahadly ventilů

• FORD Transit, CITROËN Jumper,
PEUGEOT Boxer 2.2 TDCi
• EURO 5

j ETVV0092
obj.č.

4

• FORD Transit, CITROËN Jumper,
PEUGEOT Boxer 2.2 TDCi
• EURO 4

obj.č. ETVV0085
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SB0001
obj.č. ETSB0001

Pro zmíněné dodávky jsou
k dispozici také další díly:
Moduly víka s vahadly ventilů:
- ETVV0085
(pro motory s emisní normou EURO 4)
- ETVV0092 (EURO 5)
Hlavy válce osazené ventily:
- ETHL0111 (EURO 4)
- ETHL0113 (EURO 5)
s pohonem předních kol (14-)
- ETHL0115 (UERO 5)
s pohonem zadních kol (14-)
Olejová vana:
- ETSU0005 (04-)

5.890,- Kč
EXTOL Industrial svařovací smart invertor 160 A (včetně kabelů pro svařování elektrodou)
• profesionální přístroj s počítačovým řízením třetí generace pro MMA a TIG metodu svařování
ování
• nejmodernější mikroprocesorová IGBT technologie
• konstantní výstupní svařovací proud pomáhá udržovat stabilnější svařovací oblouk
• funkce automatické ochrany v případě podpětí, přepětí, přehřátí apod.
• malé rozměry a nízká hmotnost (snadné přenášení)
• rychlá dynamická odezva omezuje rázy způsobené kolísáním délky oblouku vzhledem k proudu

napětí / frekvence

220-240V / 50Hz

jištění při max. proudu

32A-MMA, 25A-TIG

průměr elektrod

1,6-4,0 mm

typ konektoru

rychlospojka 35-50

hmotnost

4,5 kg
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• nižší odstřik materiálu ze svarové lázně a vytvořeníí kvalitního sváru

obj.č. EX8796011

1.050,- Kč

3.998,- Kč

270,- Kč

FORTUM kleště nýtovací
pákové pro nýtovací matice

GEKO horkovzdušná turbína
plynová s termostatem, 40 kW

NAREX 37-dílná sada bitů

• rychloupínací

• tlak plynu 1,5 bar

• materiál CR-V

• pro nýty M3-M12

• napětí 220V / 50 Hz

• délka 360 mm

• výkon motoru 52 W

• robustní, odolná kazeta s pojistným
zámkem

• maximální odběr plynu 1,9 kg/h

obj.č.
j EX4770631

• pro průmyslové použití

obj.č. EXNA65404060

• hmotnost 6,8 kg

obj.č. EXG80412

280,- Kč

64,- Kč

780,- Kč

MAKS ochranná deka
pro psa do vozidla

COMPAS sada na opravu
defektu pneumatiky

GEKO ruční vozík (rudl)

• vhodná pro větší psy s vyšší hmotností

• na rychlou opravu bezdušových pneumatik
bez nutnosti demontáže pláště z disku

• rozměry plotny 350 x 180 mm

• chrání i zadní sedadlo a opěradlo předních
sedadel od špíny a bláta

• ocelová konstrukce

• pro automobily, motocykly, čtyřkolky atd...

1
obj.č. EXG71101

• rozměry 160x127 cm

obj.č. EXKEG532022474010

• nosnost 200 kg

obj.č. EX09419

14.2. / 28.2.
Brno

5

118,- Kč

89,- Kč

WYNN´S Diesel EGR extreme cleaner
čistič vzduchového sání

CARFIT alu zinkový sprej

• okamžité a účinné čištění systému vzduchového sání a sacích ventilů,
EGR ventilu a spojovací hadice mezi EGR ventilem a sacím potrubím

• žáruvzdorný do 250°C
• vynikající prevence proti katodické korozi
• rychleschnoucí

• obnovuje perfektní proudění vzduchu směrem do spalovací komory

• odolný vůči benzínu
a chemikáliím

• poskytuje pravidelný a stabilní běh motoru

• objem 400 ml

• rozpouští gumu, lak, dehet, karbon a usazeniny

• obnovuje a udržuje výkonnost motoru a snižuje spotřebu paliva
• odstraňuje problémy se startováním

obj.č. CAR4059

• zlepšuje akceleraci motoru
• snižuje emise výfukových plynů
• objem 200 ml

obj.č. WY-W23379

56,- Kč

79,- Kč

72,- Kč

CARFIT silikonový sprej

CARFIT rychlý start

VIP cockpit sprej

• vodu odpuzující, antikorozní, mazací sprej

• snadnější start pro benzínové
i naftové motory

• čistič palubní desky s vůní vanilky

• teplotně odolný od -50°C do +200°C
• objem 400 ml

• aplikace vstříknutím do sání motoru
• na bázi etheru

obj.č. CAR562

• objem 400 ml

• objem 600 ml

obj.č. MO000782

obj.č. CAR568

R

89,- Kč

53,- Kč

95,- Kč

MOTIP ochrana plastů a gum

VIP čistič skel

VIP aktivní pěna / koncentrát

• pro venkovní části vozu
• obnovuje plastové části a dodává jim lesk

• přípravek k čištění skel, oken a zrcadel
bez použití vody

• k rychlému mytí aut, motocyklů
cisteren, plachet apod.

• objem 600 ml

• s rozprašovačem
m

• aplikace pěnovačem

• objem 500 ml

• ředění 1: 20-60 s vodou

obj.č. MO000709

• objem 1 l

0
obj.č. VIP600
obj.č. VIP611

R

6

od 416,- Kč
RAVENOL ATF 8 HP FLUID olej do automatických převodovek
• ATF kapalina nejnovější generace pro všechny 8-stupňové a některé 6-stupňové automatické
matické převodovky od
od ZF
• garantuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek
• navržen na základě hydrokrakovacích olejů a PAO
• speciální aditiva k zajištění řádného fungování automatické převodovky
• zelená barva

Speciﬁkace: RAVENOL ATF 8HP Fluid BMW 83222152426 ATF L 12108,
VW / Audi G 060162 A1/A2/A6, ZF TE-ML ZF S671 090 312

obj. č.

balení

cena

RAV1211124/1

1l

416,-

RAV1211124/4

4l

1.640,-

RAV1211124/20

20 l

7.520,-

13.2.
Č. Budějovice

Baterie GS v novém kabátě

1.850,- Kč

Společnost GS, osvědčený japonský producent
špičkových baterií, zareagovala na ohlasy z trhu a
po čtyřech letech opět přechází z dosavadních tří
řad tradičních baterií (Gold / Silver / Bronze) zpět
na jednu řadu. Nově tedy GS prostřednictvím APM
Automotive nabízí jednu nadstandardně kvalitní
řadu uzavřených bezúdržbových baterií GS SMF
(Sealed Maintenance Free)

GS SMF startovací baterie 75 Ah
• nová řada extra výkoných uzavřených bezúdržbových baterií GS
• 12 V / 75 Ah
• max. proud 700 A
• řazení pólů 0

Nové baterie řady CS SMF se svébytným
modrošedým designem a s obnovenou pečetí
´Premium Quality / Japan Technology´ tak
postupně nahrazují oblíbené baterie GS Silver
v nabídce APM Automotive podle toho, jak
docházejí jejich předsezónní zásoby. Kromě
modernizovaného designu, který dostaly také
řady GS EFB a GS AGM pro vozy se systémem
Start/Stop, se většina baterií SMF může chlubit
také mírně vylepšenými parametry (ve srovnání s
bateriemi SILVER).

• rozměry 278 x 175 x 190 mm
• hmotnost 18,4 kg

Všechny prémiové baterie GS jsou dohledatelné ve
webshopu APMCat (http://webcat.apm.cz/).
zpět.
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obj.č. GSSMF096

1.199,- Kč

27,- Kč

27,- Kč

BOSAL tažné zařízení

LUCAS baterie 1.5V AA

LUCAS baterie 1.5V AAA

• ŠKODA Fabia III / Fabia III kombi

• balení 4 ks

• balení 4 ks

• svislé zatížení 50 kg

• minimální odběr 5 balení

• minimální odběr 5 balení

obj.č. TO880AA

obj.č. TO880AAA

• nosnost přívěsu 1.256 kg
• bez nutnosti výřezu nárazníku

obj.č. BO040525

27.2.
Praha
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Nabídka ostřikovacích kapalin
PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2018
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

TEKUTÉ STĚRAČE (-30°C)

ROZMRAZOVAČ SKEL

Speciální mycí směs do ostřikovačů s
vůní citronu a zapracovaným efektem
„Rain Off“ na zvýšení účinku stékání vody. Díky tomu sklo lépe odpuzuje
vodu i sníh a podporuje vznik
kapek a jejich následné
odstranění proudem vzduchu (bez použití stěračů). Aplikace pouhým
používáním kapaliny.
Univerzální použití i do
větších mrazů. Neředit.
Dodáváno také v 3l kanystru s nálévkou.

Vysoce účinný rozmrazovací přípravek
v praktické půllitrové lahvi s rozprašovačem.
Slouží ke snadnému a okamžitému
odstranění námrazy ze
skel a zároveň omezuje její
opětovnou tvorbu. Vhodný
dný
pro použítí na venkovní
vní
i vnitřní stranu autoskel
kel a
etření
také pro preventivní ošetření
ken
čelních i bočních oken
obí
automobilů
v
období

( -20°C, -40°C nebo -80°C)
Zimní ostřikovací kapalina ve třech
různých koncentracích (tzn. se třemi
stupni mrazuvzdornosti – u stojícího
vozu). Je mísitelná s kapalinami
vá se
stejného složení. Používá
jako náplň ostřikovačů skel a
oreﬂektorů motorových vo-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ
MELOUN - KIWI
( -30°C)

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel s mrazuvzdorností do -30°C (v neředěném stavu) a s vůní meloun/kiwi. Je mísitelná se všemi kapalinami na lihové
bázi, biologicky snadno odbouratelná. Nenarušuje pryžové ani lakované části
automobilů, je šetrná k polykarbonátovým světlometům (certiﬁkováno).
Obsahuje nanočástice pro dokonalé odstranění nečistot bez mastného efektu.
Dodáváno mimo jiné i v 3 l kanystru s praktickou nálevkou.

MC/BALENÍ

MC/LITR

1

26,-

26,-

5

115,-

23,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

VIP20x25

25

525,-

21,-

-20 °C

VIP20x60

60

1.200,-

20,-

VIP20x200

200

3.800,-

19,-

VIP20x1000

1000

17.000,-

17,-

VIP30x1MK

1

38,-

38,-

VIP30x3MK

3

102,-

34,-

VIP30x25MK

25

750,-

30,-

VIP40x1

1

36,-

36,-

VIP40x3

3

102,-

34,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

VIP40x25

25

800,-

32,-

-40 °C

VIP40x60

60

1.890,-

31,50,-

VIP40x200

200

6.000,-

30,-

VIP40x1000

1000

27.500,-

27,50,-

VIP80x1

1

57,-

57,-

VIP80x3

3

165,-

55,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

VIP80x25

25

1.150,-

46,-

-80 °C

VIP80x60

60

2.700,-

45,-

VIP80x200

200

8.400,-

42,-

VIP80x1000

1000

38.000,-

38,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

VIP30x1R

1

38,-

38,-

-30 °C RAIN OFF

VIP30x3R

3

102,-

34,-

VIPROZMRAZOVAC

0,5

52,-

NÁZEV

garantované složení - bez obsahu methanolu !

silných mrazů.

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ
meloun - kiwi -30°C

ROZMRAZOVAČ SKEL 500ml

OBJ. ČÍSLO

OBSAH

VIP20x1
VIP20x5

všechny ceny jsou v Kč bez DPH

DOPORUČUJEME

zidel. Obsahuje přísady
na regeneraci pryžového
těsnění oken a přísady,
které snižují možnost
praskání plastových krytů zadních světel.

1.690,- Kč
MIKALOR nástěnný stojan na hadicové spony
• obsah balení
(ks)
MIK008/016SROUB
20
MIK012/022SROUB
10
MIK016/027SROUB
20
MIK020/032SROUB
10
MIK025/040SROUB
20
MIK030/045SROUB
10
MIK032/050SROUB
10
MIK040/060SROUB
10
MIK050/070SROUB
10
MIK008/008NORMALW1 10
MIK009/009NORMALW1 20
MIK9,5/010NORMALW1
20
MIK010/011NORMALW1 10
MIK012/013NORMALW1 20
MIK013/014NORMALW1 10
MIK015/017NORMALW1 10

• včetně 220 ks nejpoužívanějších hadicových spon

obj.č. MIKSTOJANKOMPLET

229,- Kč

250,249,- Kč
Kč

330,1.250,KčKč
SUPER
TIP

LOCTITE EA 3450
tekutý kov

Kruhový
štětec
LOCTITE úhlový
EA 3455
tekutý kov - hliníkový

LOCTITE HY 4070
hybridní vteřinové lepidlo

• dvousložkový epoxid pro lepeni nebo
opravy kovovych dílů

• na
dvousložkový
tekutýnakov
plněný hliníkem
montážní pastu
pneumatiky
• opravy
prasklých
hliníkových
dílů a odlitků
Ø 45 mm,
délka 400
mm
• objem 25 ml

• na materiály jako jsou kovy, plasty,
pryže, dřevo, kůže

obj.č. KST856231
obj.č. LT231536

• rychlé dosažení pevnosti

• objem 25 ml

6
obj.č. LT1885776

• schopnost vyplňování spár až do 5 mm
• nestékavá gelová receptura
• včetně 4 ks náhradních statických mixérů
• objem 11 g

obj.č. LT2237457

189,- Kč

177,- Kč

BLUECHEM Nano Engine Super Protection
ochrana motorů na bázi nanočástic
částic

BLUECHEM Hydraulic Lifter Care
čistič hydraulických zdvihátek

• vytváří vysoce aktivní anti-třecí nano bariéru
u
v oleji, která chrání všechny vnitřní plochy
v motoru a jeho součásti

• eliminuje nepříjemné klepání
• redukuje opotřebení a tření

• zlepšuje proudění oleje během studených
startů a zajišťuje hladší a tišší chod motoru

• zlepšuje charakteristiku studených startů

• excelentní vlastnosti ‚chodu na sucho’

• objem 300 ml

• pro naftové i benzínové motory

• objem 300 ml

obj.č. BCH33185
obj.č. BCH33181
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790,- Kč

147,- Kč

KS TOOLS ERGOTORQUE
šroubováky a bity

KS TOOLS řezací drát
na autoskla
• průměr 0,8 mm / délka 22,5 m

• 39-dílná sada šroubováků a bitů

• 4-hranný

• materiál Chrom-Vanadium ocel

obj.č. KST1402211

• dvoukompozitní rukojeti
• v pevném plastovém kufru
• váha 2,9 kg

obj.č. KST1590100

Vylepšená aplikace KS Tools

640,- Kč

Od A (jako AKCE) přes O (jako ONLINE) až do V (jako vodováha). Aktualizovaná
mobilní aplikace společnosti KS Tools je nyní ještě praktičtější a navíc
mnohojazyčná – včetně češtiny.
Celkem svým uživatelům nabízí 21 praktických funkcí. Poskytuje tak nejen rychlý přehled o aktuálních
akčních nabídkách či snadnou orientaci v digitálním katalogu výrobků KS Tools, ale také umožňuje různé
měření. Vedle praktických nástrojů jako je svítilna, úhloměr, posuvné měřítko, kalkulačka, vodováha,
digitální olovnice či
měřič decibelů má
integrovanou
také
čtečku QR kódů a
vyhledávací asistenty
Clipﬁnder a Toolﬁnder,
které
usnadňují
nalezení
správného
klipu nebo speciálního
nástroje.
Jedním
kliknutím lze sledovat
řadu videí a užitečných
tipů pro použití nebo
se připojit na různé
sociální sítě.
Aplikace
je
volně
dostupná v on-line
storech pro Android i
iOS.

• hlavice z kované oceli
• délka 600 mm
• vhodné do obtížně přístupných míst

obj.č. KST9181292

2.385,- Kč

120,- Kč

KS TOOLS momentový
klíč 1/2“

KS TOOLS šroubovák ERGOTORQUE 6 v 1

• rozsah momentu 20-200 Nm
• mechanická stupnice
• přesnost vypnutí 3 %
• délka 500 mm
• robustní mechanismus se 36 zuby

• univerzální použití na šrouby s křížovou drážkou
PH1, PH2 a PH3 a také PZ1, PZ2 a PZ3
• brunovaný povrch hrotu čepele
• dvoukompozitní rukojeti
• délka 230 mm
• hmotnost 30 g
• Chrom-Vanadium ocel

obj.č. KST5166542
2
obj.č. KST1591100
SUPER
TIP
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KS TOOLS CHROME plus
trhák 1/2“

250,od 2.350,Kč Kč
+ mikina REPSOL

REPSOL Moto Sintético 4T 10W-40
• motorový olej pro většinu typů 4-taktních motorů novější generace
• plně syntetické mazivo s celoročním využitím
• doporučené ﬁrmou Honda pro většinu typů 4-taktních motorů novější generace
• vynikající výkon při všech teplotách a zatíženích
• mísitelný i s polosyntetickými oleji

+ zimní čepice REPSOL

Speciﬁkace: API SJ; JASO T903-06 TYPE MA2

obj. č.

balení

cena

RE-Sintetico10W40/20

20 l

2.350,-

RE-Sintetico10W40/60

60 l

6.590,-

S ohledem na nutnost
výběru velikosti mikiny
je třeba sudy objednávat
pouze telefonicky
(379 302 922)

149,- Kč

5.790,- Kč

SD TECH odměrná nádoba

DIVINOL Syntholight DPF 5W-30

iny s rukojetí
• transparentní odměrka na kapaliny
• objem 3 l

• olej do všech moderních typů osobních automobilů
BMW, Mercedes, VW a Audi i jiných výrobců

• z polypropylenu

• vhodný pro i bez PDF a katalyzárory

• stupnice je po 50 ml

• 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

• odolná vůči PHM

obj.č. SDT0206

• objem 60 l

obj.č. DI-49180/60

9.990,- Kč

4.990,- Kč

SD TECH výdejní olejová sestava na sudy

SD TECH elektrické čerpadlo na naftu (sada)

• pro pohodlné a rychlé přečerpávání olejů kdekoliv
• rychlý a jednoduchý pohon pomocí stlačeného vzduchu

• obsahuje el. čerpadlo, výdejní hadici (4 m) s manuální výdejní
pistolí a sací hadici (2 m) se sacím košem a zpětnou klapkou

• čerpací pistole se 3 m hadicí

• 12 V / 300 W / 22 A

• digitální průtokoměr pro přesné a rychlé
hlé dávkování

• průtok 40 l/min

• kompresní poměr čerpadla 3:1

• otáčky 2.900 /min.

• spotřeba vzduchu 200 l/min

• maximální pracovní tlak 1,5 bar

• tlak 6 - 8 bar

obj.č. SDT01202
202

• výtlak 25 l/min

obj.č. SDT1288
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5.990,- Kč

829,- Kč

VIGOR profesionální plnička převodovek a diferenciálů
• s novou funkcí zpětného jímání kapaliny

HAZET 5-dílná sada
vytloukačů závlaček

• praktická přenosná plnička olejů s viskozitou do SAE 140

• délka 150 mm, délka držadla 75 m

• ručním pákové čerpadlo se zásobníkem o objemu 7,5 l

• průměry vytloukačů 3, 4, 5, 6 a 8 mm

• boční stupnice na zásobníku, plnicí hadice
ice o délce 1,6 m
• + 14 připojovacích adaptérů

obj.č. HAZ751HS/5

• + miska na olej

obj.č. HAZV4385

2.390,- Kč

398,- Kč

460,- Kčč

HAZET pneumatický
rázový utahovák 1/2“

VIGOR oboustranný
ráčnový klíč (4 v 1)

VIGOR oboustranný
ráčnový klíč (4 v 1)

• max. povolovací moment 850 Nm

• velikosti 8 + 10 mm a 12 + 13 mm

• velikosti 10 + 13 mm a 17 + 19 mm

• provozní tlak vzduchu 6,3

• s přepínáním směru záběru

• s přepínáním směru záběru

obj.č. HAZV3607

obj.č. HAZV2705

5.995,- Kč

1.144,- Kč

490,- Kč

HAZET pneumatický
rázový utahovák 3/4“

VIGOR 5-dílná sada
očkoplochých ráčnových klíčů

VIGOR montážní lampa

• max. povolovací moment 1.490 Nm

• velikosti 8, 10, 13, 17 a 19 mm

• provozní tlak vzduchu 6,3

• se svinovací taškou

• hmotnost 2,5 kg

č. HAZ9012SPC
obj.č.

• 280 lumenů / 80 lumenů
• až 8 hodin v hlavním světle
• až 25 hodin v přídavném světle
• silný magnet

• hmotnost 5,4 kg

obj.č. HAZV2820

• sklopný a otočný háček o 360 °
• včetně 3 x baterie AA

obj.č. HAZV5500
500

obj.č.
bj.č. HAZ9013SPC
12

5.990,- Kč

2.590,- Kč

METABO SB 18 LT BL příklepová aku vrtačka

Pojízdný stojanový držák
žák motoru

• 2 akumulátory 18 V / 4.0 Ah Li Power

• pro snadnou opravu a montáž-demontáž
demontáž motoru

• bezuhlíková technologie motoru
toru

• nosnost 900 kg

• LED osvětlení pracovního místa
ísta
• max. kroutící moment 60 Nm
m
• otáčky 0-600 / 0-2.100 /min
• rozpětí sklíčidla 1,5 - 13 mm
m

obj.č. JFATV0738

• hmotnost 1,5 kg

obj.č. ME602316500

Pár stavitelných podpěr s pojistkou

Pár stavitelných podpěr s pojistkou

• s celkovou nosností 3 tuny

• s celkovou nosností 6 tun

• nastavitelná výška 285 - 425 mm

• nastavitelná výška 390 - 608 mm

obj.č. JFATV0024

obj.č. JFATV3802
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ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ
1.2.

Brno

GEOMETRIE 1: Převodky řízení a základní pojmy geometrie

5.2.

Brno

PNEUSERVIS OA: Servisní činnosti v osobním pneuservisu

6.2.

Praha 9

MĚŘENÍ: Základy měření pro automechaniky

6.2.

Trenčín

JALTEST C 0304: Elektronické systémy řízení výroby stlačeného vzduchu u NA

6. - 8.2.

Praha 4

JET Blok (Bosch): Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic + EL1

7.2.

Praha

DPF: Filtry pevných částic (Diesel Particulate Filter) a jejich diagnostika

7. - 8.2.

Brno

Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy

8.2.

Praha 9

12.2.

Brno

12. -13.2.
13.2.

Praha
Č. Budějovice

MĚŘENÍ: Základy měření pro automechaniky

*

EDC III (Bosch): Systémy vstřikování nafty CR, systémy s ﬁltry částic
PŘEVOD 2: Automatické převodovky a výměna oleje s praktickými ukázkami

Brno

Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy

15. 2

Brno

PNEUMATIKY 1: Run-Flat, PAX, TPMS a diagnostika

15. - 16. 2

Praha 4

BOSCH KTS: Testery elektronických systémů KTS 530/540/560/570/590/670

20.2.

Praha 9

PNEUMATIKY 1: Run-Flat, PAX, TPMS a diagnostika

20. - 22.2.

Praha 4

27.2.

*

PNEUSERVIS NA: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu

14. -15.2.

26.2.

*

*

*

*

KOMFORT: Airbagy/zádržné systémy - princip činnosti, přehled provedení, diagnostika…

Brno

PNEUSERVIS NA: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu

Praha

BOSAL: Prezentace výfukových systémů a tažných zařízení (s certiﬁkací na montáž TZ)

*)

JET 3 (Bosch): Starší systémy vstřikování benzínu cizích výrobců

Akreditované školení pro
DVPP MŠMT Č.j.: MSMT21469/2017-1-804

27.2. – 1. 3.

Praha 4

28.2. – 1. 3.

Brno

Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy
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AUTO MĚSÍCE

370,- Kč

370,- Kč

HYUNDAI i30

BOSCH Aerotwin Retroﬁt
sada stěračů (AR604S)

BOSCH Aerotwin
sada stěračů (A187S)

• HYUNDAI i30 (04/10-12)

• HYUNDAI i30 (07-03/10)

• délka 600 / 450 mm

• délka 600 / 450 mm

obj.č. RB3397007187
obj.č. RB3397118908

410,- Kč

1.999,- Kč

od 895,- Kč

SHELL HELIX HX7 10W-40

LuK RepSet spojková sada

KYB tlumiče

• motorový olej na syntetické bázi

• HYUNDAI i30 1.6 CRDi (07-)

• HYUNDAI i30 (07-)

• balení 4 l

Speciﬁkace: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/
B4, Jaso SG+, MB 229.3, VW 502.00/505.00,
Renault RN 0700, Fiat 9.55535-G2

obj.č. LUK624352400

SH-HX710W40/4

obj. č.

strana

cena

KYB338025

přední / levý

1.199,-

KYB338024

přední / pravý

1.199,-

KYB349084

zadní

895,-

1.299,- Kč

1.600,- Kč

3.572,- Kč

KW planární lambda sonda
• HYUNDAI i30 1.4./1.6 (07-)

ET ENGINETEAM
sada pístních kroužků

ET ENGINETEAM
rozvodová sada

• před katalyzátor

• HYUNDAI, KIA 1.4i 16V (06-)

• HYUNDAI, KIA 1.4i 16V (06-)

• sada na motor

obj.č. KW498346

obj.č. ETRS0058

V

SO NOV
RT IN
IM KA
EN
TU

obj.č. ETR4001800
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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.

objednávejte na: webcat.apm.cz

65,- Kč

199,- Kč

od 649,- Kč

HERTH+BUSS olejový ﬁltr

HERTH+BUSS vzduchový ﬁltr

• HYUNDAI Accent, Getz, Cee´d, i20, i30
Santa Fé

• HYUNDAI i30, KIA Cee´d, (06-)

HERTH+BUSS
brzdové kotouče
• HYUNDAI i30, KIA Cee´d, (06-)

obj.č. HBJ1317003
j HBJ1320323
obj.č.

obj. č.

strana

cena

HBJ3300304

přední

649,-

HBJ3310519

zadní

739,-

165,- Kč

319,- Kč

od 589,- Kč

HERTH+BUSS kabinový ﬁltr

HERTH+BUSS palivový ﬁltr

• HYUNDAI i30, KIA Cee´d (07-)

• HYUNDAI i10, i20, i30, Cee´d 1.4/1.6

HERTH+BUSS
brzdové desky
• HYUNDAI i30, KIA Cee´d (06-)

obj.č. HBJ1340515

obj.č. HBJ1330522

obj. č.

strana

cena

HBJ3600330

přední

599,-

HBJ3610312

zadní

589,-

666,- Kč

259,- Kč

1.699,- Kč

HERTH+BUSS rameno přední

HERTH+BUSS stabilizátory

HERTH+BUSS ložisko kola

• HYUNDAI i30, KIA Cee´d (06-)

• HYUNDAI i30, KIA Cee´d (06-)

• HYUNDAI Cee‘d, i30 (07-)
• kompletní

obj.č. HBJ4940556

obj.č. HBJ4710540

obj. č.

délka

cena

HBJ4960526

243 mm

269,-

HBJ4890313

170 mm

259,-
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