
2/2019

5.690,- Kč

MAXXXI HITY

obj.č. DI-AKCE2
+ 25l červené chladicí kapaliny 
VIP G12 (VW TL 774/D) 

DIVINOL set 3 olejů (3x 20 l) 
+ 25 l chladicí kapaliny

DI-49251/20 - Syntholight 03 5W-30
•  vysoce výkonný motorový olej pro maximální intervaly výměny oleje
•  široké spektrum použití, mj. VW Group, Mercedes¬Benz, BMW
•  pro vozidla s DPF
Specifikace: ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04;  
Porsche C30; PSA B71 2290; PSA B71 2297

DI-49170/20 - Multilight FO 2/ 5W-30
•  lehkoběžný motorový olej na bázi osvědčených aditiv pro motory Ford      
    (Ford WSS-M2C-913-C)
•  široká možnost použití i v jiných vozidlech
Specifikace, schválení, doporučení:: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913 D, Ford WSS-M2C-913-A; 
Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C-913-C; Ford WSS-M2C-925-A; Renault RN 0700

DI-49610/20 - MULTILIGHT 10W-40
•  částečně syntetický motorový olej pro použití v benzínových a naftových motorech
•  pro celoroční použití na základě použitých aditiv poskytuje vysokou provozní jistotu
Specifikace, schválení, doporučení:: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913 D, Ford WSS-M2C-913-A; 
Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C-913-C; Ford WSS-M2C-925-A; Renault RN 0700

Ceny jsou uvedené bez DPH a platí do konce období nebo do vyprodání zásob.
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DPA zadní světlomet

410,- Kč 299,- Kč

TESLA zapalovací cívka

CSG přední pružina 

•  CITROËN C5 (01-)

•  AUDI, VW, ŠKODA Octavia I (96-)

1.490,- Kč

420,- Kč

obj.č. CSG14875206

obj.č. TCL112

DPA přední světlomet

•  ŠKODA Octavia (01-) / facelift•  ŠKODA Octavia (01-) / facelift
•  včetně žárovek (W5W, H3, H4) a     
    servomotoru pro reg. sklonu světlometů

DPA zadní světlomet
•  ŠKODA  Felicia (95-01) 

TESLA zapalovací cívkaTESLA zapalovací cívka

•  RENAULT, DACIA 1.2 (01-)•  MAZDA 323 (-04)

690,- Kč950,- Kč

obj.č. TCL150obj.č. TCL594

obj. č. strana cena

DP89410192702 levá 890,-

DP89410184401 pravá 890,-

obj. č. strana cena

DP89450210902 levá 410,-

DP89450202202 pravá 410,-

obj. č. strana cena

DP87880209702 levá 299,-

DP87880201002 pravá 299,-

890,- Kč

C

CONTITECH sada rozvodů 
s vodním čerpadlem

obj.č. CT1044WP1

•  ŠKODA Octavia I

2.999,- Kč
BILSTEIN tlumič - přední

obj.č. BIL22045744

•  ŠKODA Octavia (96-)

650,- Kč
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HERTH+BUSS opravná sada 
kabelu dveří vozidla

HERTH+BUSS přenosná aku 
LED svítilna

HERTH+BUSS 
omezovač napětí

•  ŠKODA Fabia, Rapid, Superb, Yeti•  2 LED  diody
•  nabíjení přes USB

•  pro palubní síť 12 V

obj.č. HB51277172
obj.č. HB99910215

obj.č. HB95980306

1.055,- Kč595,- Kč 145,- Kč

HERTH+BUSS sada na opravu 
hadiček ostřikovače

1.666,- Kč

obj.č. HB54271025

HERTH+BUSS 
odpor ventilátoru

•  ŠKODA Fabia, Octavia
•  ŠKODA Octavia (04-)

195,- Kč
HERTH+BUSS klakson

145,- Kč

obj.č. HB75614900
obj.č. HB56370053

HERTH+BUSS 
pojistka proti přepětí baterie 

HERTH+BUSS 
tester pojistek

HERTH+BUSS 
tester napětí

•  pro baterie 12 V, 24 V
•  s LED diodou

•  od 6 V do 24 V

obj.č. HB95980749

obj.č. HB90945340
obj.č. HB90940010066

465,- Kč145,- Kč 75,- Kč
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JPG napínák řemeneNK sada zadního ložiska NK sada předního ložiska 

•  ŠKODA Octavia 1.9 TDI/SDI (97-)•  ŠKODA Fabia (99-) •  ŠKODA Fabia

obj.č. JPG1118201400obj.č. NK764304 obj.č. NK754307

799,- Kč599,- Kč 799,- Kč

OPTIMAL snímač otáček

119,- Kč

•  BMW 3, 5, 7, X3, Z3 (97-10)

•  ŠKODA Octavia (96-)

FEBI sada hadic a ventil 
odvzdušnění klikové skříně

1.555,- Kč

obj.č. FE46303

SKF ložisko kola zadní  SKF VKG1 plastické mazivo SKF ložiska kola

•  VW Caddy (04-12-)•  OPEL Astra H, Zafira I (04-)
•  5-ti díra

•  balení 200g

obj.č. SKFVKBA6558
obj.č. SKFVKG1/0.2

1.259,- Kč99,- Kč od 1.599,- Kč

obj. č. náprava cena

SKFVKBA3651 přední 1.699,-

SKFVKBA3653 zadní 1.599,-

obj. č. strana cena

OP06S043 levá 119,-

OP06S046 pravá 119,-

VDO škrtící klapka

•  MERCEDES Sprinter 2.2 CDI (6/06-)

obj.č. VDOA2C59515224

3.150,- Kč
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FEBI hardy spojka FEBI měnič tlaku

•  FIAT Bravo, Ducato, Marea, Punto•  ŠKODA Octavia, Superb (12-) 

obj.č. FE44375obj.č. FE102405

3.299,- Kč 1.177,- Kč
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•   ŠKODA Octavia, VW Golf 1.9 TDI (04-)
•   NAVÍC: POWERBANKA VALEO 4.000 mAh

6.399,- Kč

VALEO FullPack spojková sada

obj.č. VA837073
POWERBANKA

2.499,- Kč
VALEO parkovací asistent 

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

obj.č. VA632023

DO VYPRODÁNÍ

ZÁSOB

Ferdinand Bilstein v prestižním seznamu 
časopisu Wirtschaftswoche 
Společnost Ferdinand Bilstein GmbH + 
Co.KG je světovým lídrem na nezávislém 
trhu s náhradními díly pro osobní a užitkové 

automobily. To vyplývá z nedávno 
sestaveného a zveřejněného seznamu 
uznávaného hospodářského časopisu 
´Wirtschaftswoche´. 

Tento seznam byl sestaven vědeckým 
kolektivem pod vedením profesora 
ekonomie Dr. Christopha Müllera z 
univerzity v St. Gallenu. Cílem bylo 

najít německé firmy, které jsou ve svých oborech 
světovými lídry. Podmínkou pro zařazení přitom bylo splnění hned několika přísných kritérií – např. činnost na nejméně třech ze 
šesti kontinentů, roční obrat nejméně 50 milionů eur a minimálně 50% vývozní či zahraniční podíl z prodeje. 

Jan Siekermann, generální ředitel společnosti z německého Ennepetalu, si tohoto ocenění velmi váží. „Na nezávislém trhu náhradních dílů nás odlišují 
naše služby, naše celosvětová dostupnost a především náš sortiment zahrnující více než 60.000 různých náhradních dílů. Titul ´Lídr světového trhu´ je 
pro nás uznáním i podnětem pro další práci. Chceme žít v souladu s tvrzením, že zákazníkovi poskytneme nejlepší služby i v budoucnu. Za to se neustále 
rozvíjíme jako společnost a neustále rozšiřujeme naši nabídku, třeba náš tréninkový program workshop s různými užitečnými tipy pro mechaniky a servisní 
dílny.“

FEBI ventilátor interiéru

•  VW Multivan, T5 (03-)

1.499,- Kč

obj.č. FE40183



225,- Kč479,- Kč

obj.č. SDT0201

obj.č. SDT12250

•  objem 500 cm3

•  max. pracovní tlak 260 bar
•  praktický pro hůře dostupná místa

•  objem 0,5 / 1 / 2 l 

11.990,- Kč

7.990,- Kč

399,- Kč

2.590,- Kč

SD TECH kombinovaná odsávačka olejů 60 l

SD TECH tlakový mycí box s ohřevem čisticí kapaliny 

SD TECH držák motoru

SD TECH záchytná vanaSD TECH sada 
transparentních odměrek

SD TECH jednoruční profi 
mazací lis 

obj.č. SDT29021

obj.č. JFATV0087

obj.č. JFATV0738

obj.č. SDT4002

•  na všechny provozní kapaliny
•  objem 16 l
•  rozměry 450 x 785 x 100 mm

•  včetně výklopného ramene s obsahem 14l
•  praktické zařízení na vypouštění i odsávání olejů z  
    osobních i dodávkových vozidel, včetně motocyklů 
•  objem nádoby 60 l
•  objem výklopné vany 14 l
•  maximální výška 180 cm
•  délka ramene s výklopnou vanou 127cm
•  rozměr výklopné vany 54 x 39 x 12cm
•  hmotnost 38 kg

•  zařízení pro čištění automobilových dílů a součástek
•  funkce ohřevu - čištění při teplotě přibližně 60 °C    
    pro vyšší účinnost
•  pracovní plocha 73,6 x 56 x 45 cm
•  kapacita vany 8-14 l
•  pracovní tlak 5-8 bar (70 PSI-120 PSI)
•  hmotnost 46 kg

•  pomocné zařízení pro práci s motorem
•  konstrukce se čtyřmi pohyblivými   
    chapadly – možnost otočení o 360°
•  šest koleček pro snadný přesun zařízení
•  maximální nosnost 900 kg
•  výška 915 mm
•  rotace 360°
•  hmotnost 35 kg
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obj.č. CAR547

obj.č. CAR4059

CARFIT sprej proti kunám

CARFIT Alu zinkovy sprej

99,- Kč

85,- Kč

•  vytváří ochrannou vrstvu, která chrání      
    kabely a dráty před kunami
•  aplikujte v oblasti motoru
•  ve spreji
•  objem 400 ml

•  účinná základová barva s vysokým      
    obsahem zinku a hliníku
•  dodává katodovou ochranu oceli
•  elektricky vodivý 
•  objem 400 ml

LOCTITE 518 PENLOCTITE HY 4070

TIGER GRIP

KUNZER SMD-LED pracovní svítilna

499,- Kč319,- Kč

440,- Kč

490,- Kč

•  jednosložkový, středněpevnostní,   
    anaerobní těsnící tmel
•  novinka  - aplikační pero
•  jednoduché, přesné a čisté nanášení
•  není potřeba pistole
•  balení 25 ml

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

•  extrémně odolné vůči      
    roztržení (síla 0,7 mm)
•  chemicky rezistentní
•  nopovaná struktura materiálu
•  bez obsahu latexu a pudru

•  výklopná se silným magnetem ve spodní části rámu
•  závěsný hák otočný o 360°
•  napájecí kabel s USB/USB-C přípojkou
•  zabudovaný indikátor nabíjení 
•  akumulátor Li-polymer 3,7 V / 1.800 mAh
•  světelný výkon (2 stupně) 100 lm / 200 lm
•  rozměry 125 x 65 x 25 mm
•  hmotnost 145 g
•  doba svícení 5 - 6 hod. (stupeň 1)
          2½ - 3 hod. (stupeň 2)
•  doba nabíjení 3 - 4 hodiny

obj.č. LT2392090
obj.č. LT2237457

obj.č. ST5083717

NOVINKA: rukavice TIGER GRIP 
Účinnou ochranu rukou před nečistotami, olejem i škodlivými látkami nabízejí 
jednorázové nitrilové rukavice TIGER GRIP v praktickém balení po 100 (resp. 90 
ks), které byly speciálně vyvinuty pro použití v mechanických dílnách. Nově jsou v 
nabídce APM Automotive a dostupné v různých velikostech (M – XXL).

 Rukavice TIGER GRIP jsou ideální pro použití v dílnách, čemuž přispívá i speciální 
oranžová bezpečnostní barva pro lepší viditelnost při montážních pracích. A 
samozřejmě také vysoká pevnost v tahu a dlouhá životnost díky tloušťce materiálu 0,7 
mm. Mechanici při práci pak ocení i optimální pocit dotyku a velmi dobrou přilnavost 
rukavic k mnoha povrchům zaručenou materiálovou strukturou s drobnými 
výstupky. Bonusem navíc je pak možnost ovládání dotykových displejů. 

NITRIL je syntetický materiál 
na bázi minerálních olejů, 
jehož hlavní výhodou nitrilu 
je, že nezpůsobuje žádné 
alergické reakce. Navíc má 
mnohem větší odolnost proti 
většině chemikálií než latex. 
Ve srovnání s ním se sice méně 
pružný, ale zase je odolnější 
proti mechanickému poškození. 

www.stahlgruber.de

Art.-Nr. 168 4600 Größe M  100 Stück in der Spenderbox

Angebot gültig bis 31.12.2017! Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE
TIGER GRIP

Ideal zum Einsatz in Werkstätten. Hohe Reißfestigkeit und
lange Nutzungsdauer aufgrund der Materialstärke 
von 0,7 mm. Sicherheitsfarbe orange für bessere 
Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Griffigkeit 
durch genoppte Materialstruktur. Optimales Tastgefühl, 
auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.

 
• Extrem reißfest
• Chemikalienresistent
• Genoppte Materialstruktur
• Puder- und latexfrei
• Nitrilstärke: 0,7 mm

Klassifikation:
• EN 455/1/2/3
• EN 374-3
• EN 374 1/2

NEU IM PROGRAMM

Art.-Nr. 168 4601 Größe L  100 Stück in der Spenderbox

Art.-Nr. 168 4602 Größe XL  90 Stück in der Spenderbox

Art.-Nr. 168 4603 Größe XXL  90 Stück in der Spenderbox € 17,90 je Box

www.stahlgruber.de

Art.-Nr. 168 4600 Größe M  100 Stück in der Spenderbox

Angebot gültig bis 31.12.2017! Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE
TIGER GRIP

Ideal zum Einsatz in Werkstätten. Hohe Reißfestigkeit und
lange Nutzungsdauer aufgrund der Materialstärke 
von 0,7 mm. Sicherheitsfarbe orange für bessere 
Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Griffigkeit 
durch genoppte Materialstruktur. Optimales Tastgefühl, 
auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.

 
• Extrem reißfest
• Chemikalienresistent
• Genoppte Materialstruktur
• Puder- und latexfrei
• Nitrilstärke: 0,7 mm

Klassifikation:
• EN 455/1/2/3
• EN 374-3
• EN 374 1/2

NEU IM PROGRAMM

Art.-Nr. 168 4601 Größe L  100 Stück in der Spenderbox

Art.-Nr. 168 4602 Größe XL  90 Stück in der Spenderbox

Art.-Nr. 168 4603 Größe XXL  90 Stück in der Spenderbox € 17,90 je Box

obj. č. velikost ks v balení cena

ST1684601 L 100 440,-

ST1684602 XL 90 440,-
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169,- Kč
BLUECHEM Oxicat
čistič lambda sondy a katalyzátoru
•  rozpouští pryskyřici, gumu a saze na lambda sondě a katalyzátoru
•  pro benzínové, dieselové a také hybridní systémy
•  po bezpečném vyčištění lambda sondy zajišťuje    
    její správnou funkci (optimalizace chodu motoru,   
    spotřeby a emisí)
•  objem 300 ml

obj.č. BCH33230 

BLUECHEM Nano Engine Super Protection
ochrana motorů na bázi nanočástic 
•  vytváří vysoce aktivní anti-třecí nano bariéru  
    v oleji, která chrání všechny vnitřní plochy  
    v motoru a jeho součásti
•  zlepšuje proudění oleje během studených  
    startů a zajišťuje hladší a tišší chod motoru
•  excelentní vlastnosti „chodu na sucho“
•  objem 300 ml

obj.č. BCH33181

198,- Kč

155,- Kč
BLUECHEM Power Lube Nanotec

obj.č. BCH22126

•  univerzální mazivo na řetězy, lana, ložiska, bovdeny, zámky, lanka...
•  účinná protioděrová bariéra mezi pohyblivými mechanismy
•  vrstva s nano-částicemi je extrémně odolná vůči oděru a tření
•  ideální na použití při vysokotlakých podmínkách
•  odpuzuje vodu a vytlačuje vlhkost 
•  vynikající vlastnosti při ,,chodu na sucho” 
•  objem 500 ml    

MOTIP ochrana plastů a gum MOTIP silikonový sprej MOTIP sprej na odstranění 
námrazy

•  pro venkovní části vozu
•  obnovuje plastové části a dodává jim lesk 
•  objem 600 ml

•  voduodpudivý silikonový olej
•  ochrana plastových nebo gumových částí
•  odolný vůči teplotám - 50°C až do + 200°C 
•  objem 500 ml

•  objem 500 ml

obj.č. MO000709
obj.č. MO090107D

obj.č. MO090401D

75,- Kč 71,- Kč 65,- Kč

R R R

CARFIT rychlý start

76,- Kč

•  pro benzínové a naftové motory, které         
    se nedaří nastartovat z důvodu slabé jiskry nebo     
    slabé komprese
•  vstříkněte na několik vteřin do sání    
    vzduchového filtru a poté nastartujte motor
•  na bázi etheru
•  objem 400 ml

obj.č. CAR568



  

objednávejte na: webcat.apm.czobjednávejte na: webcat.apm.cz

BOSCH SuperFit univerzální mazivo

CTEK MXS 5.0 nabíječka akumulátorů 12 V

•  trvalé mazivo bez kovových přísad 
•  určeno pro montáž brzd 
•  vysoce kvalitní mazivo zamezující hlukům   
    v oblasti brzd 
•  dlouhodobá spolehlivost 
•  odolnost a neutrální chemické vlastnosti
•  objem 100 ml

•  4 režimy
•  sedmistupňový microprocesorem řízený proces nabíjení
•  pro tradiční olověné akumulátory, AGM, EFB, GEL
•  v režimu pro malé baterie nabíjení akumulátorů 1,2 - 14 Ah,  
    v ostatních režimech 14 - 160 Ah  

AIRTEX palivové čerpadlo

•  FORD Focus (99-04)

1.495,- Kč

50,- Kč

1.480,- Kč

obj.č. AXE10547M

AIRTEX palivové čerpadlo  AIRTEX palivové čerpadlo 

TESLA zkoušečka na žárovky

1.290,- Kč 890,- Kč

390,- Kč

•  AUDI, SEAT, VW, ŠKODA Octavia TDI (98-13) •  AUDI, ŠKODA, VW T4 (-03)

•  rozměry 110x68x25 mm
•  napájení baterie 9V DC (není dodávána se zkoušečkou)
•  k prověření funkčnosti 12V a 24V žárovek:
- halogen: H1 (patice P14,5s), H3 ( PK22s), H4 (P43t), H7 (PX26d)
- feston: C5W, 10W (SV8,5-8)
- se skleněnou paticí: 1,2 W; W2,3W (W2x4,6d), W3W; W5W;     
   WY5W; W16W; WY16W (W2,1x9,5d)
- s kovovou paticí: P21W, R5W, R10W (BA15s)

obj.č. AXE10611 obj.č. AXE10350M

obj.č. RB5000000150

obj.č. ST7102345
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obj.č. TBT0001

od 215,- Kč
RAVENOL Getriebeoel PSA SAE 75W-80

•  víceúčelový, vysoce kvalitní syntetický převodový olej   
    se speciálními EP vlastnostmi
•  specifikace: API GL-4+, PSA Standard B 71 2315

obj. č. balení cena

RAV1222100/1 1 l 185,-

RAV1222100/4 4 l 690,-



O
ST

Ř
IK

OV
AC

Í K
AP

AL
IN

Y 
PR

O
 Z

IM
N

Í S
EZ

Ó
N

U
 2

01
9

TEKUTÉ STĚRAČE (-30°C) ROZMRAZOVAČ SKELZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 
( -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 ka-
palinami stejného složení. Použí-
vá se jako náplň ostřikovačů skel 
a reflektorů motorových 
vozidel. Obsahuje přísady 
na regeneraci pryžo-
vého těsnění oken a 
přísady, které snižují 
možnost praskání 
plastových krytů zad-
ních světel.

Speciální mycí směs do ostřikovačů 
s vůní citronu a zapracovaným efek-
tem  „Rain Off“  na zvýšení účinku 
stékání vody. Díky tomu sklo lépe 
odpuzuje vodu i sníh a podporuje 
vznik kapek a jejich následné od-
stranění proudem vzduchu (bez 
použití stěračů). Aplika-
ce pouhým používáním 
kapaliny. Univerzální 
použití i do větších 
mrazů. Neředit. Do-
dáváno také v 3l ka-
nystru s nálévkou.

Vysoce účinný rozmrazovací pří-
pravek v praktické půllitrové lahvi 
s rozprašovačem.
Slouží ke snadnému a okamžitému 
odstranění námrazy ze skel a 
zároveň omezuje její opětovnou 
tvorbu. Vhodný pro použítí na 
venkovní i vnitřní stranu 
autoskel a také pro 
preventivní ošetření 
čelních i bočních oken 
automobilů v období silných 
mrazů. 

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 polykarbonáto-
vým světlometům (certifikováno). 
Obsahuje nanočástice pro dokonalé odstranění nečistot bez mastného efektu.
Dodáváno mimo jiné i v 3 l kanystru s praktickou nálevkou.

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ MELOUN - KIWI ( -30°C)

NÁZEV OBJ. ČÍSLO OBSAH MC/BALENÍ MC/LITR

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 

-20 °C

VIP20x1 1 27,- 27,-
VIP20x5 5 120,- 24,-

VIP20x25 25 550,- 22,-
VIP20x60 60 1.290,- 21,50

VIP20x200 200 3.900,- 19,50
VIP20x1000 1000 15.500,- 15,50

    ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

    meloun - kiwi -30°C

VIP30x1MK 1 38,- 38,-
VIP30x3MK 3 102,- 34,-

VIP30x25MK 25 750,- 30,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

 -40 °C

VIP40x1 1 37,- 37,-
VIP40x3 3 105,- 35,-

      VIP40x5 5 168,- 33,60
VIP40x25 25 800,- 32,-
VIP40x60 60 1.890,- 31,50

VIP40x200 200 6.200,- 31,-
VIP40x1000 1000 26.000,- 26,-

VIP80x1 1 57,- 57,-
VIP80x3 3 165,- 55,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 

-80 °C
VIP80x25 25 1.150,- 46,-
VIP80x60 60 2.730,- 45,50

VIP80x200 200 8.600,- 43,-
VIP80x1000 1000 37.000,- 37,-

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 

-30 °C RAIN OFF
VIP30x1R 1 38,- 38,-
VIP30x3R 3 102,- 34,-

   ROZMRAZOVAČ SKEL 500ml VIPROZMRAZOVAC 0,5 52,-
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uv
ed

en
é 

ce
ny

 js
ou

 v
 K

č 
be

z 
D

PH



KS TOOLS 11-dílná sada 
umělohmotných klínů 

KS TOOLS 7-dílná sada 
zvětšovacích a zmenšovacích 
adaptérů

KS TOOLS 120-dílná 
sada pojistek

KS TOOLS madlo   
na přenášení autobaterií

KS TOOLS univerzální 
dílenské nůžky

KS TOOLS hliníková plošina

•  pro instalace v interéru vozidel

•  redukce 1/4“, 3/8“, 1/2“

•  rozsah 5-30 A
•  velikosti 15, 17, 19, 21,22 mm 

•  stavitelný dle šířky baterie

•  délka 143 mm 
•  čepele z ušlechtilé oceli

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

640,- Kč

390,- Kč

210,- Kč

590,- Kč4.980,- Kč

390,- Kč

110- Kč

1.850,- Kč

obj.č. KST9118205

obj.č. KST9170707

obj.č. KST9700250

obj.č. KST8960007

obj.č. KST1620370

obj.č. KST1180013

obj.č. KST8000960

KS TOOLS 6-dílná sada 
vytloukačů závlaček

KS TOOLS ECOline dílenský vozík se 7 zásuvkami

•  rozměry 678 x 990 x 459 mm
•  říditelná klečka s brzdou
•  nosnost zásuvky 25 kg
•  maximální nosnost 250 kg
•  materiál ocelový plech
•  BEZ NÁŘADÍ

obj.č. KST7001196
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EXTOL CRAFT přímá ruční bruska Klíč na olejové filtry 1/2“

EXTOL sada 3 ks kartáčůEXTOL 9-dílná sada 
L-imbusových klíčů

EXTOL ofukovací pistole

EXTOL 40-dílná sada  
nástavců HEX-TORX-XZN

EXTOL refraktometr

487,- Kč 142,- Kč

36,- Kč125,- Kč

87,- Kč

458,- Kč

575,- Kč

•  malá bruska s řadou nástavců
•  určená k jemným gravírovacím pracím, preciznímu opracování dřeva, kovů či plastů   
    a práci ve stísněných prostorech.
•  ergonomický tvar pro broušení s malou námahou
•  napětí / frekvence 230V/50Hz
•  příkon 130 W
•  otáčky 8.000-30.000 /min
•  úchyt 2,3 - 3,2mm 
•  sada 40 ks nástavců
•  v kufru

obj.č. EX404111

obj.č. EXG02550

obj.č. EX8803901
obj.č. EX8818202

•  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
•  s kuličkou

•  krátký + 21 cm dlouhý nástavec
•  dlouhý nástavec umožňuje přístup do      
    těžko přístupných míst

•  adaptér na 3/8“ a 1/2“ ráčnu
•  materiál CrV

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

•  celková délka 180 mm
•  délka drátu 16mm
•  0,5 mm nylon, 0,16 mm mosaz, nerez

•  pro průměr 65-130 mm

obj.č. EX8865060

obj.č. EX9758
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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,-

obj.č. EX6609



VIGOR sada podpěr

VIGOR pistole na kartuše

HAZET profesionální 
4-hranný pilník 

VIGOR digitální multimetr

HAZET montážní sedátko

HAZET zkoušečka 
el. součástek

•  nosnost 3 t
•  cena za pár

•  pro bezproblémové nanášení vosku   
    do dutin a mezer
•  500 mm flexibilní hadice
•  provozní tlak 6,3 bar

•  na brzdové třmeny 
•  extra úzké provedení
•  dřík o rozměru 10 x 10 x 155 mm

•  jednořádkový LCD s podsvícením
•  DC 200 mV – 600 V
•  AC 200 V – 600 V
•  DC 200 mA – 10 A
•  odpor: 200–2 000 Ohm

•  s pneumatickým nastavením výšky   
    sedadla 380 - 510 mm
•  polstrované sedadlo o průměru 320 mm
•  snadno čistitelné
•  nosnost až 150 kg
•  hmotnost 6 kg

•  pro hledání závad na elektronických     
    součástkách 
•  3 - 48 voltů
•  délka kabelu 130 cm

•  max. točivý moment 610 Nm
•  max. povolovací moment 1.000 Nm
•  provozní tlak vzduchu 6,3 bar

560,- Kč

684,- Kč

2.227,- Kč6.990,- Kč

450,- Kč

1.690,- Kč1.390,- Kč

460,- Kč

obj.č. HAZV2477

obj.č. HAZV4322

obj.č. HAZ4968-6

obj.č. HAZ9013M

obj.č. HAZV5671

obj.č. HAZ195-4

obj.č. HAZ2152N

VIGOR rázový utahovák 1/2“HAZET lehký a kompaktní rázový utahovák 3/4“

•  max. povolovací moment 1.890 Nm
•  max. utahovací moment 1.085 Nm
•  extrémně snadno ovladatelný a lehký
•  nízké vibrace
•  ovládání jednou rukou
•  velikost šroubu M 32
•  třístupňový chod vpravo / jednostupňový vlevo

obj.č. HAZV4324
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obj.č. TH629801

THULE Motion XT XL střešní box 

•  objem 500 l
•  barva černá / lesklá Titan
•  vnější rozměry 215 x 91.5 x 44 cm 
•  nosnost 75 kg
•  hmotnost 23,5 kg
•  oboustranné otevírání

12.179,- Kč
THULE Touring Sport 600 střešní box

6.899,- Kč

•  objem 300 l
•  barva černá / lesklá Titan
•  vnější rozměry 190 x 63 x 39 cm 
•  nosnost 50 kg
•  hmotnost 12 kg
•  oboustranné otevírání

obj.č. TH634601

•  pro čtyři páry lyží 

NEUMANN SKIMASTER 400 
nosič lyží

obj.č. NENPB1502CC

obj.č. NENPN0302

3.349,- Kč

1.159,- Kč

NEUMANN Orca střešní box

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

THULE Touring L 780 střešní box

od 8.099 Kč

•  objem 420 l
•  vnější rozměry 196 x 78 x 43 cm 
•  nosnost 50 kg
•  hmotnost 15 kg
•  oboustranné otevírání

obj. č. barva cena

TH634801 lesklá černá 8.599,-

TH634800 titanový aeroskin 8.099,-

Pozadí s kalendářem od HAZET 
Moderní produktové fotografie či reprodukce různých historických reklam 
tvoří základy atraktivních pozadí na pracovní plochu počítače, které svým 
zákazníkům a fanouškům pravidelně nabízí firma HAZET, tradiční německý 
výrobce špičkového nářadí z Remsheidu. Tzv. ´desktopmotivy´ jsou vždy 
doplněné o aktuální tříměsíční kalendář a jsou volně ke stažení na webové 
stránce www.hazet.de/de/desktopmotive a to v mnoha variantách pro 
všechna běžná rozlišení monitorů.
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GKN kloub 

GKN kloub

GKN hydraulické čerpadlo  

GKN kloub

GKN synch. kloub hřídele 

GKN kloub

•  RENAULT Trafic 2.0 DCI (06-)

•  ŠKODA Octavia 2.0 TDI RS (06-)

•  VW Transporter T5 2.0 TDI (09-)
•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  VW Transporter T5 1.9 TDI (03-)

•  FORD Transit 2.2 TDCi (07-14) 
•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  ŠKODA Fabia 1.9TDI RS (03-08)

•  VW Transporter T5 2.5 (03-)
•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

1.135,- Kč

4.349,- Kč

3.599,- Kč11.599,- Kč

1.409,- Kč

1.799,- Kč1.499,- Kč

1.284,- Kč

obj.č. GK0024874

obj.č. GK0025225

obj.č. GK0052669

obj.č. GK0052478 obj.č. GK0054273

obj.č. GK0025447

obj.č. GK0024089

GKN hydraulické čerpadloGKN servo řízení 

•  MERCEDES Sprinter 3.5 t (06-)
•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

obj.č. GK0023979

17



HERTH+BUSS brzd. kotouče

•  HYUNDAI i30, ix25, KIA Cee´d (06-)

LuK RepSet spojková sada 

ALCO vzduchový filtrALCO olejový filtr

FAG ložiska kola

ALCO palivový filtr
•  HYUNDAI, KIA 1.4, 1.6 16V (07-12)

•  HYUNDAI i30, ix25, KIA Cee´d (06-)

•  HYUNDAI, KIA 1.1 - 2.0 16V (07-15) •  HYUNDAI, KIA 1.4, 1.6 16V (07-12)  
    1.6, 2.0 CRDI (07-12)

obj.č. SP934

obj.č. LUK624352400

obj.č. FF072 obj.č. MD8336

•   HYUNDAI i30 1.6 CRDi (07-) 
•   5 stupňová převodovka

53,- Kč

AUTO MĚSÍCE
HYUNDAI i30

359,- Kč 1.854,- Kč

122,- Kč254,- Kč

DIVINOL Syntholight 5W-40
•  lehkoběžný syntetický motorový olej 
•  balení 5 l
Specifikace:  ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, 
BMW Longlife-01, GM LL-B-025, Mercedes-
Benz 229.1, Mercedes-Benz 229.3, Porsche 
A40, PSA B71 2294, PSA B71 2296, Renault 
RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00/505.00

obj.č. DI-49520/5

BOSAL-ORIS tažné zařízení

•  HYUNDAI i30 Crosswagon (08-)
•  pevný čep

2.139,- Kč
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obj. č. náprava cena

HBJ3300304 přední 666,-

HBJ3310519 zadní 499,-

obj. č. náprava cena

FAG713626560 přední 399,-

FAG713626570 zadní 1.999,-

od 499,- Kč od 399,- Kč

obj.č. BO036341

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU



SEEAC přední poloosy CS GERMANY pužiny

•  HYUNDAI i30 (07-)
•  ZÁLOHOVANÉ DÍLY

•  HYUNDAI i30 (07-)

HERTH+BUSS rameno L+P KW olejový tlakový spínač

ASHIKA tlumiče pérování

•  HYUNDAI i30 (07-)

479,- Kč

2.709,- Kč

•  HYUNDAI i30 (07-)

•  HYUNDAI i30 (07-12)

obj.č. HBJ4940556

od 535,- Kč od 359,- Kč

obj. č. strana cena

SEHYT143 levá 2.709,-

SEHYT144 pravá 2.709-

obj. č. náprava cena

CSG14870766 přední 620,-

CSG14870773 zadní 535,-

obj. č. strana cena

AHMAHY024 přední - levá 649,-

AHMAHY025 přední - pravá 649,-

AHMAHY023 zadní 359,-

KW snímač teploty chladiva 

obj.č. KW530367 obj.č. KW500195

•  HYUNDAI i30 (07-) 

249,- Kč 129,- Kč
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C

BOSCH Aerotwin
sada stěračů (A187S)

BOSCH Aerotwin Retrofit 
sada stěračů (AR604S)
•  HYUNDAI i30 (04/10-12)
•  délka 600 / 450 mm

•  HYUNDAI i30 (07-03/10)
•  délka 600 / 450 mm

obj.č. RB3397118908
obj.č. RB3397007187

350,- Kč370,- Kč
ET ENGINETEAM 
rozvodová sada

obj.č. ETRS0058

•  HYUNDAI, KIA 1.4i 16V (06-)

3.192,- Kč




