
7-8/2021

MAXXXI HITY

DRI kompresor klimatizace

+ ZDARMA: CARFIT
ČISTIČ KLIMATIZACE

•  ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. DRI700510123
hranatý
konektor

oválný
konektor

obj.č. DRI700510008

2.699,- Kč
LETNÍ

DVOJCÍSLOˇ

Akce platí jen na uvedené dva typy kompresorů

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DRI700510123&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=DRI700510008&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021


objednávejte na: shop.apm.cz

APM sada povinné výbavy APM autolékárna 
•  dle nejnovější vyhlášky MDČR   
    č. 341/2014 Sb.
•  expirace 2024
•  v textilním obalu

APM výstražný trojúhelník

APM výstražná vesta

obj.č. PVSADA obj.č. PVLEKARNA

•  skládací v plastovém obalu

•  dětská výstražná vesta

•  s reflexními bezpečnostními prvky
•  dle normy EN ISO 20471:2013 

89,- Kč

55,- Kč

299,- Kč

APM výstražná vesta 
oranžová

45,- Kč

99,- Kč

obj.č.PVVYSTRAZNAVESTAO

obj.č. PVTROJUHELNIK

APM tažné lano

od 89,- Kč

Obj. č. typ cena

PVVESTADETSKAO chlapec 55,- Kč
PVVESTADETSKAZL dívka 55,- Kč

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

69,- Kč

219,- Kč 69,- Kč

obj.č. PNCAC005

APM letní clona 
na čelní sklo

APM cyklo lékárna APM moto lékárna

•  rozměr 156 x 70cm

•  textilní
•  upevnitelná na rám kola

•  textilní

•  s karabinami

obj.č. PVLEKARNACYKLO
obj.č. PVLEKARNAMOTO
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Obj. č. nosnost cena

PVLANO3T do 3 tun 89,- Kč
PVLANO5TKARABINA do 5 tun 189,- Kč

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVSADA&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLEKARNA&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVTROJUHELNIK&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVVYSTRAZNAVESTAO&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVVESTADETSKAO&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVVESTADETSKAZL&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PNCAC005&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLEKARNACYKLO&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLEKARNAMOTO&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLANO3T&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=PVLANO5TKARABINA&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021


objednávejte na: shop.apm.cz

HERTH+BUSS HB kufr 
krimpovacích konektorů
•  750 ks konektorů
•  v plastovém přehledném kufru

3.249,- Kč
HERTH+BUSS tester napětí 

obj.č. HB90940010066
obj.č. HB54254161

•  rozsah 6 - 24 V

75,- Kč

HERTH+BUSS ruční 
LED lampa 

•  s teleskopickým magnetem

obj.č. HB99910300

129,- Kč

HERTH+BUSS multimetr
•  podsvícený LCD display
•  rozsah měření DC 0,4/4/40/250 V
                               AC 4/40/250 V
•  rozsah měření 10 A

1.155,- Kč

obj.č. HB95980775

HERTH+BUSS kleště 
na měření proudu
•  pro měření s multimetrem HB95980775

obj.č. HB95980785

749,- Kč
HERTH+BUSS měřící 
hrot multimetru

obj.č. HB95980778006

119,- Kč

HERTH+BUSS 
teplotní čidlo multimetru
•  rozsah teploty -50/700°C
•  délka kabelu 85 cm

obj.č. HB95980775001

111,- Kč
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HERTH+BUSS TesTip sada měřícího vedení 

3.099,- 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,  
    obnvodů airbagů, atd.

obj.č. HB95980778

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB54254161&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB90940010066&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB99910300&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB95980778006&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB95980775&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB95980785&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB95980775001&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=HB95980778&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021


objednávejte na: shop.apm.cz

2.299,- Kč
THULE ProRide 598
střešní nosič kol
•  rychlé a snadné upevňování kol
•  zámky pro nosič i pro kolo 
•  maximální hmotnost kola 20 kg 
•  vhodný pro rozměry rámu 22-80 mm
•  vysoká stabilita uchyceného kola 
•  rozměry 145 x 32 x 8,5 cm
•  hmotnost 4,2 kg

1.339,- Kč
THULE FreeRide střešní nosič kol   
s T-drážkovým adaptérem
•  funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola 
•  držák rámu s rychloupínákem 
•  vhodný pro většinu rámů až do rozměru 80 mm
•  maximální hmotnost kola 17 kg
•  součástí adaptéry do T-drážky (20 x 20 mm) 

obj.č. TH532002

obj.č. BO500002 obj.č. BO500003

BOSAL Comfort Pro II nosič kol 
na tažná zařízení 

BOSAL Comfort Pro III nosič kol 
na tažná zařízení

8.399,- Kč 10.459,- Kč

•  pro dvě kola
•  maximální zatížení 60 kg 
•  možnost uzamknutí každého kola samostatně
•  kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
•  hmotnost nosiče 17 kg
•  včetně úložného vaku 

•  pro tři kola
•  maximální zatížení 60 kg 
•  možnost uzamknutí každého kola samostatně
•  kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
•  hmotnost nosiče 21 kg
•  včetně úložného vaku

Nosiče jízdních kol 
Vhodné i pro elektromobily

Bosal nosič kol Access 

Bosal Comfort Pro II (verze plus)

● Sklopné pro přístup do kufru
● Pro průměr pneumatik do 60 mm
● Minimální vzdálenost mezi rozchody kol 23 cm
● Upevnění kol pomocí řemínků 
● Možnost dodatečné montáže svorek k rámu (easyfi x)
● Nastavitelná SPZ
● Použitelné pro dopravní prostředky bez tažného zařízení
● Kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
● Uzamykatelný nosič kol na vozidle
● Možnost uzamknutí každého kola samostatně
● Hmotnost nosiče 17 kg
● Maximální zatížení 60 kg
● Rozměry balení L30 x W70 x H60 
● Včetně úložného vaku
● Možnost použití nájezdové rampy
● Certifi kace ECE 26

● Sklopné pro přístup do kufru
● Pro průměr pneumatik do 60 mm
● Minimální vzdálenost mezi rozchody kol 23 cm
● Upevnění kol pomocí řemínků 
● Uzamykatelné svorky k rámu kola
● Možnost dodatečné montáže svorek  k rámu
● Prodloužená délka (vertikální kufr jako Transporter T5)
● Nastavitelná SPZ
● Kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
● Uzamykatelný nosič kol na vozidle
● Možnost uzamknutí každého kola samostatně
● Hmotnost nosiče 17 kg
● Maximální zatížení 60 kg
● Rozměry balení L30 x W70 x H60 
● Včetně úložného vaku
● Možnost použití nájezdové rampy
● Certifikace ECE 26

Jednoduchý skládací nosič kol na tažná zařízení pro dvě kola.

Skladací nosič kol na tažná zařízení pro dvě kola.

Objednávací č. 500-002

Objednávací č. 500-012
BOSAL TOURER
Nosič kol na tažný čep pro 2 jízdní kola

 • jednoduchá montáž rychloupínacím systémem
 • rychlé a bezpečné zajištění jízdních kol
 • sklápěcí a skládací systém
 • upevnění kol páskami s ráčnovou funkcí
 • multifunkční připojení (7/13 - pólové)
 • zabezpečení proti zcizení
 • rozměry 50 x 70 x 22 cm
 • hmotnost nosiče 18 kg
 • maximální zat ížení 60 kg*

BOSAL TRAVELLER  II
Nosič kol na tažný čep pro 2 jízdní kola

 •  uživatelsky příjemný rychloupínací systém
 •  jednoduché a bezpečné zajištění jízdních kol
 •  praktický mechanismus sklápění pomocí nožního pedálu
 •  zajištění světel systémem klikni & zatlač
 •  upevnění kol páskami s ráčnovou funkcí
 •  multifunkční připojení (7/13 - pólové)
 •  zabezpečení proti zcizení
 •  snímatelný držák jízdních kol
 •  rozměry 50 x 70 x 30 cm
 •  hmotnost nosiče 17 kg

Objednací číslo: 070-531

Objednací číslo: 070-532

BOSAL TOURER
Nosič kol na tažný čep pro 2 jízdní kola

Bosal Comfort Pro III                         

Nájezdová rampa

Specifi kace Comfort Pro II a III

● Sklopný pro přístup do kufru
● Pro průměr pneumatik do 60 mm
● Minimální vzdálenost mezi rozchody kol 23 cm
● Upevnění kol pomocí řemínků 
● Uzamykatelné svorky k rámu kola
● Možnost dodatečné montáže svorek k rámu (easyfix)
● Nastavitelná SPZ
● Kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
● Uzamykatelný nosič kol na vozidle
● Možnost uzamknutí každého kola samostatně
● Hmotnost nosiče 21 kg (pro dvě kola 18kg)
● Maximální zatížení 60 kg
● Rozměry balení L30 x W72 x H82 
● Včetně úložného vaku
● Možnost použití nájezdové rampy
● Certifikace ECE 26

Nájezdová rampa pro všechny nosiče kol Bosal. 
Maximální zatížení 30 kg.

●

Maximální zatížení 30 kg.Maximální zatížení 30 kg.

www.bosal.com

IAM Specifi kace Bosal Comfort Pro II Pro II Plus Bosal Comfor Pro III
Vlastní styl Značka Bosal Značka Bosal Značka Bosal
Skládací ano ano ano
Sklopné pro přístup do kufru ano ano ano
Pro průměr pneumatik Ø mm 60 mm 60 mm 60 mm
Minimální vzdálenost mezi rozchody kol 23 cm 23 cm 23 cm
Nízká hmotnost pro 2 nosiče kol (max. 18 kg) 17 kg 17 kg 21 kg
Spojovací kola s nosičem kol (držák rámu) řemínky řemínky řemínky
Počet kroků k připevnění a rozložení na autě jednoduchý jednoduchý jednoduchý
Nosnost 60 kg 60 kg 60 kg
Prodloužená délka (vertikální kufr jako Transporter T5) ne ano ne
Nosič jízdních kol pro 2 kola ano ano ne
Nosič jízdních kol pro 3 kola ano
Nosič jízdních kol pro 4 kola --- --- ---
Držák kabelu, aby se při používání zabránilo ořezání kabelů ne ne ne
Možnost dodatečné montáže svorek rámu (easyfi x) ano ano ano
Nastavitelná SPZ DACH ano ano ano
Použitelné pro dopravní systémy (bez tažného zařízení) ano ano ano
Dostupné náhradní díly ano ano ano
Nosič uzamykatelný ano ano ano
Uzamykatelná fi xace jízdního kola ano ano ano
Certifi kace ECE 26 ano ano ano
Certifi kace TÜV ne ne ne
Použitelné pro kolo Fix 4 ne ne ne
Včetně úložného vaku ano ano ano
Rozměry skladování L30 x W70 x H60 L30 x W70 x H60 L30 x W72 x H82
Konektor 7 a 13 pinů ano ano ano
DIN 75303 (nová směrnice právě probíhá)
Nájezdová rampa (max. zatížení 30 kg) ano ano ano

Skladací nosič kol na tažná zařízení pro tři kola.

Objednávací č. 500-003

Objednávací č. 500-024

BOSAL TOURER
Nosič kol na tažný čep pro 2 jízdní kola

 • jednoduchá montáž rychloupínacím systémem
 • rychlé a bezpečné zajištění jízdních kol
 • sklápěcí a skládací systém
 • upevnění kol páskami s ráčnovou funkcí
 • multifunkční připojení (7/13 - pólové)
 • zabezpečení proti zcizení
 • rozměry 50 x 70 x 22 cm
 • hmotnost nosiče 18 kg
 • maximální zatížení 60 kg*

BOSAL TRAVELLER II
Nosič kol na tažný čep pro 2 jízdní kola

 •  uživatelsky příjemný rychloupínací systém
 •  jednoduché a bezpečné zajištění jízdních kol
 •  praktický mechanismus sklápění pomocí nožního pedálu
 •  zajištění světel systémem klikni & zatlač
 •  upevnění kol páskami s ráčnovou funkcí
 •  multifunkční připojení (7/13 - pólové)
 •  zabezpečení proti zcizení
 •  snímatelný držák jízdních kol
 •  rozměry 50 x 70 x 30 cm
 •  hmotnost nosiče 17 kg
 •  maximální zatížení 60 kg*

BOSAL TRAVELLER III
Nosič kol na tažný čep pro 3 jízdní kola

 • rozměry 72 x 70 x 30 cm
 •  hmotnost nosiče 21 kg
 • maximální zatížení 60 kg*
 •  další specifikace jako u Bosal Traveller II

Praktické zabezpečení 
proti zcizení  

Výškově nastavitelný 
držák RZ

Nový design 
světel

Komfortní nájezdová 
rampal

Bosal nájezdová rampa
Pro komfortní nakládání elektrokol
Objednací číslo: 070-213 (Bosal Tourer)
Objednací číslo: 070-219 (Bosal Traveler II & III)

Objednací číslo: 070-531

Objednací číslo: 070-532

Objednací číslo: 070-533

* Vždy prosím sledujte maximální vertikální zatížení čepu tažného zařízení.

NOVINKA

NOVINKA
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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,-

TH634804 černý aeroskin 8.219,-

TH629801
Motion XT XL 500 l

černá lesklá
215 x 91,5 x 44 cm 75 kg oboustranné

12.399,-

TH629800 titanová lesklá 12.999,-

Touring L

obj.č. TH598001

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH598001&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BO500002&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BO500003&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH629801&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH629800&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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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
•  oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry
•  barva černý antracit
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THULE SmartRack 
střešní nosič

THULE Wingbar Evo 118
tyče sada 2 ks

THULE Evo Raised Rail
patky

3.489,- Kč 2.169,- Kč 2.359,- Kč

•  kompletní sada univerzálního nosiče        
    na zvýšené střešní podélníky včetně    
    patky, zámků a tyčí Thule AeroBars 
•  4 ks patek a 2 ks tyčí

•  hliníkové aerodynamické tyče    
    s T-drážkou 
•  délka tyčí 118 cm

•  uzamykatelné 
•  sada 4 ks

obj.č. TH794000
obj.č. TH711200

obj.č. TH710410

Německý výrobce prémiových olejů 
RAVENOL přináší mechanikům svůj 
mazací plán nově také v češtině. Tento 
velmi zdařilý efektivní nástroj, který je 
mimo jiné zahrnutý také do APMShopu, 
nabízí rychle dostupné informace o 
prakticky všech technických náplních 
potřebných pro údržbu jak moderních, 
tak klasických vozů – tzv. ´youngtimerů´. 

Už v prvním kroku je možné si kromě 
osobních automobilů, užitkových vozidel 
nebo nákladních vozů a autobusů vybrat 
také variantu klasické vozy, kde lze vedle 
klasických legendárních vozů jako BMW 
750i (E23) nebo Jaguar XJ-S V12 najít i 
modely dnes už neexistujících značek 
(např. Delorean DMC-12, Morris Marina 
1.3…). Pro rychlejší vyhledávání je možné 
využít i přímé zadání modelu. Následně 
se rozbalí nabídka vhodných olejů 
Ravenol pro převodovku, diferenciál, 
motor či brzdový systém konkrétního 
vozu, a to včetně potřebného množství a 
intervalu výměny. 

Mazací plán RAVENOL 
v češtině 

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=NENPB1502CC&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH794000&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH711200&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH710410&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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SD TECH  akumulátorový
mazací lis 14,4 V LS 

3.690,- Kč

•  pro kartuše 400g Lube Shuttle i pro     
    klasické kartuše 400g
•  pracovní tlak 400 bar
•  dávka 60 g/min

obj.č. SDT2022LS

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

329,- Kč

SD TECH ruční odsávačka 
a plnička olejů

obj.č. SDT2009

•  objem odsáté kapaliny 500 ml
•  s gumovou hadičkou  30 cm 

168,- Kč
SD TECH pneumatická mazací sestava 

obj.č. SDT1106

9.590,- Kč

•  pneumatická mazací sestava čerpadla s poměrem 60:1
•  max. dodávané množství tuku 1,6 kg/min.
•  max. spotřeba stlačeného vzduchu 130 l/min
•  max. výstupní  tlak 480 bar
•  pro mazací tuky s  viskozitou NLGI0 - NLGI2
•  pro nádoby s průměrem 260-320 mm

SD TECH odměrná konev 5 l Tester tlaku oleje 0-28 bar

145,- Kč 460,- Kč

•  sada pro kontrolu tlaku motorového oleje  
    a kontrolu tlaku oleje v automatických  
    převodovkách v automobilech
•  obsahuje měřák tlaku oleje + 11 ks          
    mosazných a hliníkových adaptérů koncovek
•  rozsah manometru 0 – 28 bar (0-400 psi) 

obj.č. SDT202

obj.č. JFATV0045

DIVINOL Lithogrease 2B

obj.č. 
DI-21711/0.4LS

•  vysokoteplotní tuk pro použití ve valivých  
    a kluzných ložiskách s vysokým tepelným  
    zatížením
•  dobrá schopnost přenosu tlaku pro   
    zatěžovaná mazací místa
•  pro system Lube Shutle
•  objem 400 ml

55,- Kč

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=SDT2022LS&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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349,- Kč 650,- Kč
LED otočná pracovní svítilna 3W COB 13-dílná sada kovaných nástrčných klíčů

obj.č. JFAPM709AU

obj.č. JFATV2398

•  lehké otočné tělo s kloubem pro maximální variabilitu
•  pata se silným magnetem + integrovaný háček
•  dva světelné režimy (přepínání měkčeným spínačem)
•  COB led dioda v přední + 6led diod v horní části
•  svítivost 280 lm (hlavní) / 30 lm (horní)
•  doba svícení  +/- 4 hod. / až 30 hod. 
•  dobíjení přes USB kabel
•  více než  500 nabíjecích cyklů
•  materiál: ABS + PS + lakovaná guma

•  rozměry nástavců: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30
•  výška nástavců 78 mm
•  uloženo v plastovém kufříku

RENOV´ PHARES
renovace světlometů za 2 minuty

335,- Kč

obj.č. JFATVRP3000

•  revoluční metoda v renovaci světlometů 

•  jednoduché a účinné použití

•  sada je určena na vyčištění      
    dvou světlometů

SUPER
TIP

před renovací po renovaci

25.900,- Kč
Pískovací kabina 420 l

obj.č. JFATV0121

•  pro ošetření různých typů povrchů a odstraňování např. rzi, barvy, usazenin,    
    vodního kamene a podobně
•  dvě pískovací pistole - jedna na ovládání nožním pedálem, druhá na ruční ovládání
•  celkové rozměry 130 x 90 x 170 cm
•  pracovní plocha 120 cm x 60 cm x 58 cm
•  rozsah tlaku 3,5 - 8,6 bar (50 PSI-125 PSI)
•  přibližná hmotnost brusiva 20 kg
•  celková hmotnost / čistá hmotnost 165/122 kg
•  elektrické připojení 230V / 50Hz
 •  výstupní napětí 12V
 •  součástí přístroje je cyklon, filtr, rukavice, 2x pískovací pistole

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JFAPM709AU&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JFATVRP3000&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JFATV0121&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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Kotouč unášecí se suchým 
zipem - 125 mm
•  rotační rychlost až 12.000 ot./min
•  použitelné k upevnění leštících molitanů,  
    měkké mezipodložky a brusných kotoučů
•  závit M14
Set obsahuje: unašeč se suchým zipem pro 
našroubování na úhovou brusku, adapter 
- trn pro upnutí do vrtačky, smirkový papír 
hrubost P60

37,- Kč
Řezný kotouč na kov

obj.č. JFATV1055

obj.č. JFATV0261

•  rozměr 125 x 1 x 22,2 mm

10,- Kč
Lamelový brusný kotouč

Brusný papír se suchým zipem 

•  rozměr 125 x 22.23 mm
•  vysoká kvalita materiálu, odolnost   
    a dlouhá životnost

•  hrubost P60
•  průměr 125 mm

obj.č. JFATV1072

obj.č. JFATVP60

18,- Kč

3,- Kč

4.699- Kč
SAVI MPM Catcher

obj.č. SAVIMPM-01

•  magnetický lapač kovových částic pro ochranu   
    palivových a hydraulických systémů
•  lapač pro vozy do 3.000 cm3 

2 ks od  218 Kč
Halogenová žárovka +200
NIGHT BREAKER 200 H4 a H7 rozšiřují nabídku 
halogenových žárovek do čelních světlometů. 

•  poskytuje až o 200%* více jasu a až o 20%   
  bělejší světlo

•  kužel světla je delší až o 150 m 
•  v porovnání s minimálními požadavky ECE   

  R112/R37

Obj. číslo:  
OS64193NB200HCB - H4, 2 ks - 420 Kč
OS64193NB200 - H4, 1 ks - 218 Kč
OS64210NB200HCB - H7, 2 ks - 538 Kč
OS64210NB200 - H7, 1 ks - 278 Kč

Zvedák nízkoprofilový 3t 

3.100,- Kč

•  díky nízkému profilu lze použít i u vozidel  
    se sníženým podvozkem
•  rozsah zdvihu 78 – 505 mm

obj.č. JFATV0377

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=JFATV0261&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_0708_2021
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LOCTITE 243 BC
zajišťovač závitů 
•  zajištění závitů  a šroubů  pro střední     
    pevnost,vůči samovolnému povolení 
•  objem 5 ml

obj.č. LT1370555  

145,- Kč
LOCTITE HY 4070

RAVENOL TSG SAE 75W-90 RAVENOL VSG SAE 75W-90

385,- Kč

189,- Kč 265,- Kč

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

•  polosyntetický víceúčelový olej pro     
    maximálně zatížené manuální převodovky
•  objem 1 l
specifikace: API GL-4, VW G060 726 A2, VW 
501 50, FORD M2C-175. GM OPEL B 040 104 
3, VW G052 911 A2

•  vysoce výkonný univerzální  plně syntetický převodový olej
•  založený na nejnovějších plně syntetických komponentech
•  objem 1 l
specifikace: API GL-5 / GL-4 PORSCHE 958.341.536.00 CASE MIT TORSEN 
(PL72T)  CAYENNE 92A / 958 DIESEL UND S HYBRID AB 2010 BIS 2018); | 
BMW 83229407768 | BMW 83222365987 | BMW OSP | BMW SAF-XO | BOT 
328, 130M, 720 | DAF LKW | FORD WSD-M2C200-C | FORD 1045737 | FORD 
5021033 FÜR FORD-GETRIEBE IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, MMT6/6, 
MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82 | IVECO | LAND ROVER TYK500010 | MAN 
342 TYP S1 | MB 235.8 | MB 235.11 | MIL-L-2105 D | RENAULT LKW | SCA-
NIA STO 1:0 | VOLVO 97312 / 97315 | VW G052 145 A2 | VW G052539A2 | VW 
G052 911 A2 | ZF TE-ML 12B | ZF TE-ML 16F | ZF TE-ML 17B

obj.č. LT2237457

obj.č. RAV1222101/1

obj.č. RAV1221101/1

TEROSON VR625 odrezovač

obj.č. LT2142441

•  přeměňovač koroze na sloučeninu železa
•  po nanesení na korozi se vytvoří   
    epoxidový povrch, který zabraňuje     
    dalšímu postupu koroze 
•  přelakovatelný všemi laky
•  objem 400 ml 

189,- Kč

2.060,- Kč 2.340,- Kč
METABO PowerMaxx BS Basic akumulátorový 
vrtací šroubovák 12V 2x2Ah Li

METABO SBE 650 Set příklepová vrtačka
+ mobilní dílna (plastový kufr příslušenství)

obj.č. ME600984500

obj.č. ME600742870

•  lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou     
    konstrukcí pro různorodé použití
•  vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez  
    upínacího pouzdra
•  integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
•  praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru 

Rozsah dodávky:      
rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek,    
2 akumulátorové články Li-Power se     
zásuvným uložením (12 V/2,0 Ah),     
Nabíječka LC 12, plastový kufr

•  elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
•  kolečko pro nastavení předvolby otáček, pravý/levý chod
•  vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez 
    sklíčidla

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná 
rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
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MOTIP čistič turba 
a EGR ventilu

MOTIP čistič DPF filtru

MOTIP alu zinkový sprej

MOTIP čistič brzd turbo

obj.č. MO090516D

obj.č. MO090515D

obj.č. MO04059

obj.č. MO090528D

142,- Kč 89,- Kč

139,- Kč

47,- Kč

•  k obnovení proudění vzduchu do motoru
•  rozpouští usazeniny v EGR ventilu
•  zlepšuje výkon a akceleraci
•  objem 500 ml

•  odstraňuje karbonové zbytky a saze     
    z DPF filtru bez nutnosti demontáže
•  nehořlavý 
•  objem 400 ml

•  výrazně protikorozně působící aluzinkový  
    sprej na bázi epoxy esteru a vysoce     
    kvalitní zinkové a hliníkové substance
•  s tloušťkou vrstvy 80µm poskytuje extrémně  
    dobrou ochranu 
•  objem 400 ml

•  silně rozpouštěcí vlastnosti 
•  antikorozivní, nevodivý
•  nezanechává žádné zbytky
•  vyšší tlak
•  objem 500 ml

R R

R

R

MOTIP čistič elektro kontaktů

MOTIP zinkový základ

obj.č. MO090505D

obj.č. MO04061

99,- Kč

139,- Kč

•  sprej s vysokou rozpouštěcí schopností  
    k čištění elektrických kontaktů 
•  nevodivý, nekoroduje a nezanechává       
    žádné zbytky 
•  objem 500 ml

•  vysoce kvalitní zinkový sprej
•  na galvanizované a neošetřené kovy 
•  objem 400 ml

R

R
R

MOTIP čistič karburátorů

MOTIP čistič brzd

99,- Kč

45,- Kč

•  objem 500 ml

•  silně rozpouštěcí vlastnosti 
•  antikorozivní, nevodivý
•  nezanechává žádné zbytky
•  objem 500 ml

obj.č. MO090510D

obj.č. MO090563D

R

R
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Váš dodavatel autodílů

•  skvělá prémiová chuť i složení
•  k dostání na všech prodejnách       
    APM Automotive

nová dávka
ENERGIE

Bez názvu-1   7 26. 2. 2018   10:06:16

energy drink 

pro mechaniky
HEVER

obj.č. 
APMHEVER250

25,-
včetně DPH

Bez názvu-1   7 26. 2. 2018   10:06:16
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GEKO 27-dílná sada 
razidel písmenek 

439,- Kč

obj.č. EXG01815

•  v plastové kazetě

EXTOL horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty   
a proudu vzduchu

obj.č. EX8794800

1.086,- Kč

•  praktická horkovzdušná pistole s příkonem 130 W-2.000 W je vybavena velkým   
    a přehledným LCD displejem
•  teplota 50/50-650°C 
•  proud vzduchu: 250-500l/min 
•  nerezové příslušenství 
•  v plastovém kufru

ABC hasící přístroj

GEKO podlahový ventilátor

223,- Kč

od 789,- Kč

obj.č. CS01531

•  práškový
•  objem 1 kg

•  nastavení 3 rychlosti proudění vzduchu šetřící energii 
•  nastavení směru proudění vzduchu - nahoru / dolů
•  masivní hliníkové vrtule
•  příkon 85 W
•  rychlost otáčení až 1.370 ot / min
•  průměr lopatky 40 / 50 cm
•  funkce rotace vertikální - 120°
•  materiál INOX ocel, hliník

GEKO čerpadlo na vrtačku

GEKO plynový hořák 
MAX-1XX

94,- Kč

359,- Kč

•  otáčky 2.600 ot / min
•  kapacita 1.000 litrů / hod
•  2 odšroubované 3/4“ konektory
•  rozsah čerpání kapaliny 10 m
•  maximální sací hloubka 1,5 m

•  5 m hadice
•  délka hořáku 85cm
•  teplota plamene 1850°C

obj.č. EXG00930

obj.č. EXG20008

EXTOL nýtovací nástavec 
na vrtačku

1.055,- Kč

•  pro trhací nýty 2,4-4,8mm

obj.č. EX4770651

obj. č. průměr cena

EXG80470 40 cm 789,-

EXG80472 50 cm 960,-
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objednávejte na: shop.apm.cz

195,- Kč

obj.č. KST9112060

KS TOOLS BRILLIANT 
držák motoru

1.592,- Kč

obj.č. KSTBT180005

 •  nosnost 500 kg

228,- Kč
KS TOOLS BRILLIANT 
skládací nůž

obj.č. KSTBT102905

Sada příborů pro děti

obj.č. KST100212

220,- Kč

44.900,- Kč
KS TOOLS 
Performance Plus 
dílenský vozík 
s 397-dílnou sadou nářadí

•  8 uzamykatelných zásuvek
•  nosnost zásuvky 50 kg
•  nosnost pracovní plochy 600 kg
•  rozměry 835 x 1024 x 527 mm

obj.č. KST8107397

KS TOOLS hliníkový dvojitý 
žebřík

KS TOOLS 32-dílná
sada bitů

•  velikost 1/4“ 
•  v plastové kazetě  
•  hmotnost 300 g

950,- Kč 3.190,- 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

9.900,- Kč
KS TOOLS BRILLIANT profesionální 
dílenský vozík s 207 ks nářadí

•  7 zásuvek se 100% vytažitelností 
•  nosnost zásuvky 30 kg 
•  enormní bezpečnost proti převrácení díky  
    individuálnímu zámku všech zásuvek 
•  celková nosnost 350 kg 

obj.č. KSTBT153207

obj.č. KST8000965

 •  se zámkem a kapsou

 •  nerezové provedení, tvarově stabilní,        
     vhodné do automatické myčky nádobí  
 •  měkké rukojeti určené k držení dětskou rukou
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objednávejte na: shop.apm.cz

KÄRCHER HD 5/15 CX Plus 
vysokotlaký čistící stroj

•  kompaktní, lehký a všestranný tlakový čistič bez ohřevu
•  vynikající mobilita, navíc vhodný pro provoz ve vertikální i horizontální poloze 
•  chytré ukládání příslušenství

Technické údaje:
•  trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální a rotační tryska
•  průtok  500 l/h
•  pracovní tlak 150 / 15 bar/MPa  
•  max. tlak 200 / 20 bar/MPa  
•  příkon 2,8 kW  
•  vysokotlaká hadice 15 m
•  hmotnost včetně příslušenství 28,3 kg    
•  rozměry  380 x 370 x 930 mm  

od 15.650,- Kč

obj. č. provedení cena

KRCH15209320 s navíjecím bubnem 16.690,-

KRCH15209310 bez navíjecího bubnu 15.650,-

2.690,- Kč

KÄRCHER WD 4 Car 
víceúčelový vysavač 

•  víceúčelový vysavač s vysokým sacím výkonem 1.000 W
•  přizpůsoben pro čištění interiérů aut
•  praktické násady a nádrž o objemu 20 l i na mokré nečistoty

obj.č. KRCH13481160 

Technické údaje:
•  el. připojení 230 V / 50 Hz   
•  sací výkon 220 Air Watt  
•  spotřeba energie 1.000 W  
•  objem nádrže 20 l  
•  připojovací kabel 5 m  

od 34.900,- Kč

obj. č. provedení cena

KRCH10649000 bez navíjecího bubnu 34.900,-

KRCH10649010 s navíjecím bubnem 38.600,-

KÄRCHER HDS 5/11 U, UX  
vysokotlaký čistící stroj s ohřevem
•  základní model s ohřevem a inovativní Upright     
    konstrukcí

Technické údaje:
•  el. připojení  230 V / 50 Hz  
•  průtok  450 l/h
•  spotřeba paliva při plném zatížení 2,4 kg/h
•  max. teplota 80°C
•  pracovní tlak 110 bar
•  příkon 2,2 kW   
•  palivová nádrž 6,5 l  
•  rozměry 116 x 61 x 99 cm  
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KÄRCHER Puzzi 8/1 C 
stroj na čištění koberců a čalounění 

•  extraktor s podlahovou hubicí/hubicí na čalounění   
    k čištění prostřednictvím nástřikové extrakce
•  nástřikový tlak 1 bar se postará o šetrné hloubkové čištění  
    textilních ploch zvláště při čištění čalounění a koberců

Technické údaje:
•  max. plošný výkon 12 - 18 m2/hod.   
•  množství vzduchu  61 l/s  
•  podtlak 230 / 23 mbar/kPa  
•  nádrž čistá/špinavá voda 8 - 7 l  
•  nástřikové množství 1 l/min  
•  nástřikový tlak  1 bar  
•  výkon turbíny  1.200 W  
•  výkon čerpadla  40 W  
•  rozměry 53 x 33 x 44 cm  

obj.č. KRCH11002250
obj.č. KRCH11483110

10.900,- Kč 14.575,- Kč

KÄRCHER NT 40/1 Tact Te*EU 
profesionální mokro-suchý vysavač 

•  kvalitní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot  
    střední třídy s poloautomatickým čištěním filtru
•  pro různorodá použití (čištění interiérů vozidel,  
    odstraňování hrubých nečistot a tekutin...)

Technické údaje:
•  el. připojení 230 V / 50 Hz 
•  množství vzduchu 74 l/s  
•  podtlak 254 / 25,4 mbar/kPa  
•  objem nádrže 40 l  
•  příkon 1.380 W  
•  délka kabelu 7,5 m  
•  hladina hluku 68 dB  
•  hmotnost 14,4 kg  
•  rozměry 56 x 37 x 65 cm

6.490,- Kč 13.900,- Kč

KÄRCHER K 4 Power control 
tlaková myčka + rotační kartáč 
 

KÄRCHER KM 70/20 C 
zametací stroj 
 •  vysokotlaká pistole, G 160 Q Power Control 

•  motor chlazený vodou vhodný pro delší práci 
•  integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před  
    nečistotami
•  sada pro domácnost, čistič povrchů T 5, čistič dřeva 3 v 1

•  rychlá a pohodlná alternativa k zametání koštětem 
•  vhodné pro vnitřní i venkovní provoz

Technické údaje:
•  el. připojení 230 V / 50 Hz   
•  tlak 20 - 130 bar  
•  max. průtok 420 l/h  
•  příkon 1,8 kW  
•  plošný výkon 30 m²/h  

Technické údaje:
•  manuální pohon
•  max. plošný výkon 2.800 m²/h
•  pracovní šířka 480 mm      
    s 1 postranním kartáčem 700 mm
•  hmotnost 22 kg
•  rozměry 1.300 x 765 x 1.035 mm

obj.č. KRCH13240370

obj.č. KRCH15171060
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Obj. číslo popis objem cena

BCH33326 RADIATOR FLUSH 
Přípravek odstraňuje všechny usazeniny z 
celého chladícího systému, především však 
vodní kámen a rez a to na molekulární úrovni. 

300 ml 169,-

BCH33316 RADIATOR  STOP LEAK 
Spolehlivě utěsňuje poškozené chladiče a 
výměníky tepla, netěsná vodní čerpadla a 
topné ventily. Při použití přípravku se zvyšuje 
provozní jistota vozidla a životnost agregátu.

300 ml 169,-

BCH33306 RADIATOR CONDITIONER
Chrání před korozí, zamezuje elektrolýze a 
kavitaci, maže ventily, termostaty, vodní čer-
padla a výměníky tepla. 

300 ml 169,-

BCH333361 RADIATOR OIL CLEANER K1 + K2  
Spolehlivě čistí celý chladicí systém a odstra-
ňuje olejové nečistoty, které byly způsobeny 
závadou např. těsnění hlavy. Perfektní ochra-
nu všech kovových a gumových částí během 
čistícího procesu zajišťují vysoce kvalitní 
mazací činitele.

300 ml 208,-

Čištění, údržba a ochrana
chladícího systému

Problém?
Rez, vodní kámen a 
další nečistoty(např 
motorový olej) v 
chladícím systému 
mohou způsobit jeho 
poruchu.
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MEDOTO 2F 
LA CORRETTA

MANUTENZIONE DEI
CAMBI AUTOMATICI

2F METHOD 
THE CORRET 

MAINTENANCE OF 
AUTOMATIC TRANSMISSION 

METHODE 2F  
L’ENTRETIEN ADAPTE 
AUX BVA - BOITES DE 

VITESES AUTOMATIQUES

WWW.DUEFFETECH.IT

67.900,- Kč 2F ATF KAMBIO 
plně automatická plnička automatických převodovek 

NOVá JEDNOTKA S DOTYKOVýM DISPLEJEM URČENá 
PRO AUTOMATICKé ODSáVáNí, RECYKLACI, VAKUOVáNí A PLNěNí

•  Snadno ovladatelný přístroj, který po připojení k převodovce servisovaného vozu (pomocí adaptérů) umožní       
    proplach a výměnu oleje i případné naplnění aditiva do automatických převodovek a jejích chladicích okruhů. 
•  Všechny tyto operace jsou plně automatické. Servis tak může provádět jedna osoba, která po volbě automatického  
    cyklu sedí v autě a průběžně mění polohy voliče převodovky.

VýMěNA OLEJE VČETNě PLNěNí ADITIV (DLE VOLBY)
•  hadicové rychlospojky pro snadné připojení k adaptéru
•  automatická kontrola rychlosti průtoku oleje 
•  automatická fáze plnění oleje 
•  automatická fáze plnění aditiv 
   (ovládaná hladinovým senzorem)
•  váha nového a starého oleje
•  senzor teploty oleje
•  rychle demontovatelný kryt tanků (pro jednoduchou manipulaci se zásobami olejů)
•  menu v češtině
•  tiskárna

Specifikace 2F ATF KAMBIO

Zdroj 12 V (autobaterie)

Displej LCD alfanumerický s podsvícením (4 
řádky, 20 znaků)

Tiskárna termotiskárna – 24 sloupců

Max. / min. průtok čerpadla 5,5 l/min / 4,5 l/min

Max. pracovní tlak čerpadla 9 bar

Provozní teplota +5° až +40° C

Rozměry / hmotnost 66 x 117 x 51 cm / 50 kg

obj.č. ATF2F10010
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15.813,- Kč
Mycí stůl M
•  mycí stůl s velkou pracovní plochou ve výšce pracovního stolu
•  nosnost do 250 kg s možností zvýšení až na 500 kg
•  ideální k čištění zvlášť rozměrných a těžkých dílů
•  nosnost 250 kg/náplň max. 200 l
•  pracovní výška 870 mm
•  pracovní plocha (vnitřní rozměry) 1135x660 mm
•  připojení 230/50 v/hz
•  rozměry 670x1145x1050 mm
•  hmotnost (bez sudu) 47 kg 

Obj. číslo:
CST10961083

17.500,- Kč
Mycí stůl F2
•  pojízdný mycí stůl na principu dvoukolového ručního vozíku
•  velká pracovní plocha, vysoká nosnost
•  nosnost 100 kg/náplň max. 50 l
•  pracovní výška 920 mm
•  pracovní plocha (vnitřní rozměry) 790x490 mm
•  připojení 230/50 V/Hz
•  rozměry 800x671x1125 mm
•  hmotnost (bez sudu): 43 kg

Obj. číslo: 
CST10961081

5 l  1.269,- Kč
Čisticí kapalina do ultrazvukové čističky  WAS 20.100
•  vysoce účinná, alkalická průmyslová čisticí kapalina (koncentrát) na vodní    

 bázi, vhodná k použití v ultrazvukových čističkách
•  kompatibilní s hliníkem
•  použití: v dílnách a průmysl. provozech k čištění olejem znečištěných dílů
•  vysoce účinná při čištění karbonu a pigmentů
•  vhodná pro čištění hliníkových dílů
•  vysoká účinnost již od 40°C
•  nevytváří emulze, vysoká životnost
•  očištěné díly připraveny bez dalšího omývání  

 ke galvanizaci a lakování
•  koncentrace 3-5 %
•  ředění 1:40 lehké znečištění, 1:30 silné 

 znečištění
•  PH: 13,5

Obj. číslo: 
CST11140887

701,- Kč
Bateriový přístroj proti 
kunám
Digitální vysokofrekvenční 
technologie, bez náročné montáže, 
lze použít kdekoliv, včetně baterií, 
ochrana proti kunám po dobu 12 
měsíců.

Obj. číslo:  
ST1320072

Ultrazvukový přístroj 
Standard proti kunám
Odstrašení vysokofrekvenčními tóny 
s funkční kontrolkou, chráněný proti 
nárazům a stříkající vodě, označení 
KBA e1.

Obj. číslo:  
ST1320073

579,- Kč

Vysokonapěťový přístroj 1 Plus „Elektrický plot“ proti kunám
Vysokonapěťové kontaktní destičky, spotřeba proudu méně než 2 mA, 
impulzní řízení, vhodný pro datovou sběrnici CAN, chráněný proti nárazům 
a stříkající vodě, snadná montáž, označení KBA e1.

Obj. číslo:  
ST1320075

Ultrazvukový přístroj s 
reproduktorem proti kunám
Pracuje ve frekvenčním rozsahu 
zvířecího varovného volání, chráněný 
proti nárazům a stříkající vodě, 
funkční kontrolka, nízká spotřeba 
proudu označení KBA e1.

Obj. číslo:  
ST1320074

1.224,- Kč 1.720,- Kč
Bateriový ultrazvukový 
přístroj, typ 4B proti kunám
Odstrašení vysokofrekvenčními 
tóny, pulzující sinusový tón, 2 piezo 
reproduktory, nezávislý na elektrické 
síti vozidla, vodotěsný podle IP65, 
rovněž pro domy a přístřešky na 
auta, obytné, automobily, čluny, 
veterány atd.

Obj. číslo:  
ST1320084

907,- Kč
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25.900,- Kč
REGLOSKOP SEG IV - DLLX
Díky nové stupnici na matnici přístroje SEG IV je možné kontrolovat a přesně seřizovat všechny aktuální systémy světlometů,  
jako jsou halogenové, xenonové, LED světlomety a světlomety s asistenčními systémy pro dálková světla (vertikální rozhraní světla 
a tmy). Extrémní přesnost. Stále více vozidel využívá asistenční systémy pro dálková světla, které je nutné kontrolovat, seřizovat 
a posuzovat  samostatně (konkrétní postup závisí na výrobci). Díky nové matnici to pro mnoho z přístrojů SEG není nejmenší 
problém. Vertikální  stupnice na matnici je dělena do kroků po 0,2°, dovoluje ale odečítat hodnoty v krocích po 0,1°. Umožňuje tak 
vyhodnocovat například dálkové světlo LED světlometů Matrix. Odečtená korekční hodnota se pak prostřednictvím diagnostického 
přístroje odesílá do řídicí jednotky. Přístroj SEG IV tak nabízí rozhodující vlastnosti, které jsou důležité  
pro dokonalý výsledek seřizování světlometů, které již nelze seřizovat mechanickým způsobem.
•  digitální luxmetr
•  širokopásmový laserový hledáček
•  odrazné zrcadlo
•  fresnelova čočka a laserová polohovací pomůcka
•  vodováha/excentrický hřídel k nastavování náklonu
•  otočný sloup z ušlechtilé oceli k nasměrování skříně s optikou
•  volitelné přestavění na nivelizované kolejnice
•  podstavec z polymerbetonu

Obj. číslo:  
ST7129244

312,- Kč
Ofukovací pistole
•  pro rychlé odstranění špon nebo   

 jiných cizích těles.
•  hliníkové pouzdro, volitelná      

 přípojka vzduchu na hlavici
•  maximální tlak: 10 barů
•  vč. délka trysky: 112 mm

Obj. číslo:  
HAZ9040P-1

407,- Kč
Hadice vzduchová SUPER AIR 
10 M   
Velmi flexibilní hadice a to i při 
nízkých teplotách. Odolná proti 
stlačenému vzduchu obsahující olej
•  s rychlospojkou a vsuvkou
•  vnitřní průměr 10 mm

Obj. číslo:  
ME0901056056

707,- Kč
Zkoušečka pro elektriku a elektroniku motorových vozidel - 
sada
•  pro hledání závad na elektronických součástkách
•  3 – 48 V
•  ukazatel napětí LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
•  ukazatel polarity LED pro plus nebo mínus,sřídavé napětí se současně     

 svítícími LED
•  zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou,
•  navíc krokosvorka a zkušební hrot k nasazení
•  délka kabelu 1.300 mm
•  součástí dodávky: zkoušečka, odbočovací svorka, zkušební hrot

Obj. číslo:  
HAZ2152N/3

92,- Kč 3.715,- Kč
Rázový utahovák 1/2“
•  povolovací moment 1.200 Nm
•  odvětrání přes rukojeť směrem dolů
•  nízké vibrace, jednoduché ovládání
•  extra krátký - jen 80 mm
•  jednokladivový úderník
•  spotřeba vzduchu 127 l/min.
•  vzduchová přípojka vstup (od kompresoru): vnitřní závit (IG): 1/4“
•  spojovací konektor jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
•  doporučený utahovací moment: 610 Nm
•  průměr hadice (doporučeno) 10 mm
•  pracovní tlak 6,3 bar
•  velikost šroubu M 16
•  hmotnost 1.242 g
•  pravý/levý chod třístupňový (otáčení doprava),  

 jednostupňový (otáčení doleva)
•  rukojeť s izolací vůči chladu
•  jednoruční ovládání pro praváky a leváky

Obj. číslo: 
HAZ9012M-1

4 247 Kč 782,- Kč
Sada šroubováků  
s úderovou hlavou
•  břit s 6hranným bitem jako     

 pomocný klíč pro zavedení 
 vysokých povolovacích sil

•  3x plochý 4,5 / 5,5 /7 mm
•  2x křížový PH1/PH2

Obj. číslo:  
HAZ810U-1/5

Voděodolné rukavice
•  povrstvení mikropěnou
•  prodyšný chránič
•  maximální flexibilita a volnost   

 pohybu spolu s vynikající      
 mechanickou odolností

•  odpuzuje vodu
•  materiál 60% bavlna,  

 40% polyester

Obj. číslo:  
HAZ1987N-4
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986,- Kč
Vzduchová ráčna 1/4“
• pro stísněné prostory
• funkce přepínání na hlavici ráčny
• max. utahovací moment 35 Nm
• 240 ot./min.
• spotřeba vzduchu 77 l/min.

Obj. číslo: 
HAZV5674

2.005,- Kč
Hliníková bezpečnostní 
plošina
• snadno přenosná a skládací 

plošina
• rozměry 950x300x490 mm
• maximální nosnost 150 kg

Obj. číslo:  
HAZV4638

419,- Kč
Sada demontážních pák
• použití - čalounění 

dveří, přístrojové desky, pryžová 
těsnění, ozdobné lišty atd.

• nezpůsobí žádné poškrábání
• tenké a stabilní provedení

Obj. číslo: 
HAZV1369

6.417,- Kč
Hydraulický pojízdný zvedák 3 tuny
• robustní pryžová podložka pro bezpečné  

držení
• rychlý zdvih díky funkci Turbo-Lift
• pevný ocelový korpus – zaručuje vysokou  

kvalitu
• kompaktní konstrukce
• tichá plastová kolečka
• váha 31 kg
• max. zdvih 450 mm
• podjezdová výška 120 mm

Obj. číslo: 
HAZV6029

465,- Kč
Sada nástrčných hlavic na 
kola
• pro rázové utahováky ½“
• délka: 85 mm
• 17, 19, 21“
• vybavené plastovou ochranou
• dodání v plastovém kufříku

Obj. číslo: 
HAZV2522

1.512,- Kč
Sada nástrčných klíčů 3/8“

Obj. číslo: 
HAZV2305N

od  4.125,- Kč
Purgasol 
• bez problémů čistí nejhrubší znečištění od oleje a mastných nečistot
• rychlé a stejnoměrné odpařování
• žádná koroze kovu
• po odmaštění zanechává malé zůstatky čisticí kapaliny
• vhodná pro dílny všeho druhu 

Obj. číslo: 
CST10961084 - 50 l - 4 125 Kč
CST10961085 - 200 l - 12 250 Kč

10.388,- Kč
Mycí stůl BK-50
• prostorově úsporný stůl s kompaktní konstrukcí
• k čištění rozměrných a těžkých dílů na malém prostoru
• nosnost 50 kg/náplň max. 50 l
• pracovní výška 820 mm
• pracovní plocha (vnitřní rozměry):  

646x465 mm
• připojení 230/50 V/Hz
• rozměry 656x475x1005 mm
• hmotnost (bez sudu) 15 kg 

Obj. číslo: 
CST10961080

NOVINKA
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2.393,- Kč
Sada nářadí na odblokování kabelů elektrických konektorů
Např. u ABS, senzorů klimatizace, rádia, PDS, kontaktních  spínačů, osvětlení 
a moduly tažných zařízení všech 
známých výrobců mohou být 
odblokovány bez poškození. Montáž 
může snadno provést mechatronik, 
nebo autoelektrikář. 

Obj. číslo:  
ST9581346

421,- Kč
Sada nástrojů  
pro demontáž autorádií   

Obj. číslo: 
ST5083713

4.223,- Kč
Hydraulický zvedák 2 t 
Nízká podjezdová výška (75 mm) 
- pro široké použití i pro snížená 
vozidla nebo pro vozidla s bočními 
prahy. Ovládání ventilů - systém  
s dvojitým pístem. Ocelová kolečka. 
Pěnová ochrana ovládací páky proti 
nárazu do vozidla. 
•  výška zdvihu 75-505 mm
•  hmotnost 32 kg

Obj. číslo:  
ST5081586

110,- Kč
Gumový kotouč na odstranění 
samolepek  
Bezpečně odstraní nálepky, fólie, 
zbytky lepidel po závaží  
bez poškození podkladu. 
Včetně adaptéru na vrtačku.
• hmotnost 192 g
• šířka 15 mm
• průměr 85 mm

Obj. číslo: 
ST1001777

259,- Kč
Aku kanistrové čerpadlo  
Pro čerpání AdBlue, benzínu  
a dalších podobných látek  
z přepravních nádob.
• sací výkon 5,2 l / min.
• baterie 6x AA
• průměr sací trubky 22 mm 

(nahoře)/30 mm (dole)
• délka sací trubky 385 mm
• délka hadice 650 mm
• váha 0,4 kg

Obj. číslo: 
ST7901973

0,55 l  520,- Kč
Vakuová pumpa  
Pro odsávání a plnění kapalin 
(kromě brzdové kapaliny).

Obj. číslo: 
ST7183867

1.168,- Kč
Aku ráčna 3/8“  
• vhodná pro práci ve stístněných prostorách
• snadné přepínání na hlavě ráčny
• akumulátor a nabíječka součástí dodávky
• indikátor stavu baterie
• dodávka v plastovém kufru
• 12 V/2 Ah akumulátor
• utahovací moment 40 Nm/230 ot./min.
• doba nabíjení 1 hodina

Obj. číslo: 
ST3134012

1.340,- Kč
Aku vrtačka 1/4“ sada v plastovém kufru  
• 2 stupňová převodovka s nastavením utahoacího momentu (18+1)
• odnímatelné sklíčidlo, součástí dodávky úhlové sklíčidlo (snadná výměna
• indikátor stavu nabití
• akumulátor 12V/2 Ah, nabíječka
• utahovací moment 28 Nm
• rychlost 400/1800 ot./min.
• hmotnost 1,02 kg

Obj. číslo: 
ST3134008

218,- Kč
Digitální posuvné měřítko
• displej 53x23 mm
• rozsah měření 0-150 mm
• tolerance +/- 0,2 mm
• automatické vypnutí po 4 min
• dodání vč. baterie – CR2032

Obj. číslo: 
ST5694780
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2.544,- Kč
Aku úhlová bruska 125 mm - sada v plastovém kufru  
• součástí dodávky klíč na výměnu kotoučů, ochranný kryt, boční rukojeť
• baterie 18 V / 4Ah, nabíječka
• 8000 ot./min.
• doba nabíjení 2 hod.
• hmotnost 2,2 kg

Obj. číslo: 
ST5608359

437,- Kč
LED+UV Pracovní lampa  
• kompaktní pracovní lampa s 3W COB - pracovním 

světlem 1W SMD s bodovým světlem a integrovanou UV 
lampou

• alu-/ABS-pouzdro s magnetickým příchytem  
a magnetickou patou 

• síťová zástrčka s USB/mikro USB připojením
• doba nabíjení 3-4 hodiny 
• doba svícení 3-3,5 hodin pracovní lampa, 7-10 hodin 

hlavicové světlo
• kapacita 2 200 mAh
• hmotnost 98 g

Obj. číslo: 
ST6593139

kus  551,- Kč
Aku-LED lampa s technologií SMD  
• pracovní světlo 300 lm
• svědlomet 70 lm
• výdrž baterie - hl.pracovní světlo 3 h / svítilna 10 h
• doba nabíjení 4 hod
• akumulátor 2,7 Li-Ion 2,2 Ah
• otočná o 120°
• fukce stmívání
• magnet
• nabíjení přes USB  

(kabel je součástí dodávky)
• hmotnost 220 g

Obj. číslo: 
ST4045901 - oranžová
ST4045900 - černá

2.235,- Kč
Rotační leštička + sada příslušenství  v tašce
• univerzální leštička pro profesionální a poloprofesionální použití
• výkonný motor 1.500 W
• nastavení otáček  - 12 úrovní od 600 – 3.000 ot/min
• funkce konstantní rychlosti
• rukojeť zároveň ochrana proti nárazu
• dodání v plátěné tašce vč. příslušenství (1x vlněný povlak + 2x houba)
• délka kabelu 5 m
• průměr talíře 150 mm
• hmotnost 2,9 kg
 
Obj. číslo: 
ST2790731

100 ks  907,- Kč
Nitrilové jednorázové 
rukavice Tiger Grip
• vysoká pevnost v tahu a dlouhá 

životnost díky tloušťce materiálu 
0,7 mm

• protiskluzová úprava povrchu 
• chemicky odolné
• oranžová barva
• 100 ks v balení
 
Obj. číslo: 
ST1684600 - M (100 ks)
ST1684601 - L (100 ks)
ST1684602 - XL (90 ks)
ST1684603 - XXL (90 ks)

100 ks  815,- Kč 109,- Kč 109,- Kč
Nitrilové jednorázové 
rukavice GREASE BULLY
• extrémně odolné proti roztržení 
• chemicky odolné 
• neobsahují prášek ani latex 
• vhodné pro ovládání dotykových 

obrazovek 
• černá barva 
• 100 ks v balení
 
Obj. číslo: 
ST3671700 - M
ST3671701 - L
ST3671702 - XL
ST3671703 - XXL

WYNN´S SUPREMIUM 
PETROL
• špičkový komplex aditiv pro 

zvýšení jakosti běžného benzínu na 
prémiovou úroveň 

• objem 250 ml
 
Obj. číslo: 
WY-W22810

WYNN´S SUPREMIUM DIESEL
• aditivum na zvýšení cetanového 

čísla
• výrazně snižuje spotřebu paliva, 

snižuje výfuk škodlivin až o 20% 
• objem 250 ml
 
Obj. číslo: 
WY-W22910
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473 ml  177,- Kč
Quik Detailer
Detailer je určen pro bezpečné 
odstranění lehkých nečistot z 
povrchu karoserie a splňuje 
nejpřísnější nároky na špičkový 
vzhled, posílení voskové vrstvy i 
podpory lesku.
 
Obj. číslo: 
ST8249265

296 ml  212,- Kč
PlastX Clear Plastic Cleaner 
& Polish
Leštěnka na čiré plasty. Rychle 
a jednoduše obnoví vzhled a lesk 
čirých plastových dílů.
 
Obj. číslo: 
ST8249274

40x60 cm  193,- Kč
Supreme Shine Microfiber 
Towel
Vysoce kvalitní mikrovláknová 
utěrka.
 
Obj. číslo: 
ST8249334

270,- Kč
Lambswool Wash Mitt 
Mycí rukavice z pravé jehněčí vlny.
 
Obj. číslo: 
ST7779195

473 ml  693,- Kč
Ultimate Wax Liquid
Špičkový tekutý vosk na bázi 
syntetických polymerů, který 
konzervuje a chrání lak. Balení 
navíc obsahuje pěnový aplikátor a 
mikrovláknovou utěrku - oboje v 
limitovaném černém provedení!
 
Obj. číslo: 
ST8249302

336 ml  295,- Kč
Convertible & Cabriolet 
Weatherproofer
Impregnuje a chrání střechy 
kabrioletů. Použití na plátno, 
tkaninu, mohér i vinylové střechy.
 
Obj. číslo: 
ST8249308

147,- Kč
Tyre Dressing Applicator Pad
Aplikátor lesku pro pneumatiky je 
určený pro nanášení přípravků, které 
impregnují a ošetřují pneumatiky 
Vašeho vozu. Díky tomuto šikovnému 
nástroji už nebudete mít znečištěné 
ruce.
 
Obj. číslo: 
ST8249346

473 ml  447,- Kč
3-in-1 Wax
Sada 3 v 1 obsahuje prostředky 
pro korekci + leštění + ochrana 
laku. Pokročilá mikroabrazivní 
technologie rychle a účinně 
odstraňuje lehké až střední defekty a 
dodává laku vysoký lesk.
 
Obj. číslo: 
ST1932568

425 g  195,- Kč
Heavy Duty Bug & Tar 
Remover 425 g
Pěnový odstraňovač hmyzu a asfaltu. 
Bezpečný pro lak, chromové části, 
plasty, světla i kovy.
 
Obj. číslo: 
ST5613078

71 g  203,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher - 
Summer Breeze Scent 71 g
Pro snadné a velmi účinné 
čištění klimatizace a odstranění 
nežádoucího zápachu v interiéru 
vozu.
 
Obj. číslo: 
ST5539521

3 ks  418,- Kč
Supreme Shine Microfiber 
Towel 3-pack 
Kvalitní mikrovláknová utěrka pro 
aplikaci a stírání leštěnek, vosků, 
čističů, detailerů a dalších produktů.
• 40x60 cm
 
Obj. číslo: 
ST8249335

709 ml  241,- Kč
Ultimate All Wheel Cleaner
Čistič na kola pH neutrální, s 
přebarvováním do ruda. Speciální 
„gelové“ složení, které přilne k 
povrchu kola a nestéká. Účinně 
uvolňuje brzdový prach a silniční 
nečistoty.
 
Obj. číslo: 
ST3056052
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473 ml  402,- Kč
Hybrid Ceramic Liquid Wax 
473 ml
Hybridní keramický tekutý vosk. 
který perfektně chrání lak.
 
Obj. číslo: 
ST3297459

451,- Kč
DA Power System Polishing 
Pad Pack
Balení obsahuje:
2x střední leštící kotouč 4“ 
(centrovací, průměr: 3“/75 mm
 
Obj. číslo: 
ST8249364

768 ml  284,- Kč
Hybrid Ceramic Detailer
Hybridní keramický detailer je určen 
pro odstranění lehkých nečistot z 
povrchu karoserie mezi pravidelným 
mytím.
 
Obj. číslo: 
CST11375817

299,- Kč
DA Foam Cutting Disc 5“ 
Profesionální pěnový lešticí 
kotouč pro DA leštičku. Nový 
systém kotoučů Meguiar‘s výrazně 
zjednodušuje a zefektivňuje strojní 
leštění.
 
Obj. číslo: 
ST8249373

315,- Kč
Microfiber Wash Mitt
Špičkový tekutý vosk na bázi 
syntetických polymerů, který 
konzervuje a chrání lak. Balení 
navíc obsahuje pěnový aplikátor a 
mikrovláknovou utěrku - oboje v 
limitovaném černém provedení!
 
Obj. číslo: 
ST8249340

710 ml  193,- Kč
Perfect Clarity Glass Cleaner
Impregnuje a chrání střechy 
kabrioletů. Použití na plátno, 
tkaninu, mohér i vinylové střechy.
 
Obj. číslo: 
CST11472876

949,- Kč
Sada hybridní keramické autokosmetiky
Aplikátor lesku pro pneumatiky je určený pro nanášení přípravků,  
které impregnují a ošetřují pneumatiky Vašeho vozu.  
Díky tomuto šikovnému nástroji už nebudete mít znečištěné ruce.
 
Obj. číslo: 
CST11492654

1.069,- Kč
Sada autokosmetiky na renovaci, leštění a ochranu laku
Kompletní výhodná sada autokosmetiky Meguiar‘s z nejvyšší řady Ultimate 
Vám poskytne sestavu těch nejkvalitnějších produktů pro renovaci, leštění 
i ochranu laku, ať už budete pracovat ručně, nebo strojně pomocí orbitální 
leštičky.

 
Obj. číslo: 
CST11492671

4 ks  173,- Kč
Pěnové aplikátory
Pěnový odstraňovač hmyzu a asfaltu. 
Bezpečný pro lak, chromové části, 
plasty, světla i kovy.
 
Obj. číslo: 
CST11492720

AUTOKOSMETIKA  
MEGUIAR‘S SPECIáL

160 g  476,- Kč
Ultimate Leather Balm
Balzám a kondicionér na kůži s 
aplikátorem, který šetrně čistí, 
vyživuje a chrání všechny kožené 
povrchy v jediném kroku.
 
Obj. číslo: 
ST3616242
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450 ml  295,- Kč
Leštěnka Ultimate Compound
Je nejúčinnější leštěnka na 
rozleštění těch nejtěžších defektů 
laku, jakými jsou škrábance různého 
charakteru, oxidace, skvrny od 
kyselého deště a ptačího trusu, 
hologramy a další poškození, která 
mohou potkat povrch Vašeho vozu.
 
Obj. číslo: 
ST8249294

71 g  203,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher 
/ New Car Scent - čistič 
klimatizace
Pro snadné a velmi účinné 
čištění klimatizace a odstranění 
nežádoucího zápachu v interiéru 
vozu.
 
Obj. číslo: 
ST8249292

1 420 ml  290,- Kč
Ultimate Wash & Wax - 
autošampon s voskem
Autošampon obsahuje voskové 
příměsi a syntetické polymery,které 
posilují voskovou vrstvu a zvyšují 
lesk.
 
Obj. číslo: 
ST8249299

473 ml  295,- Kč
Ultimate Polish - neabrazivní 
leštěnka pro dosažení 
maximálního lesku 
Špička mezi neabrazivními 
leštěnkami, která dodá Vašemu laku 
hluboký lesk. Vytváří hluboké efekty 
laku a jeho „mokrý“ vzhled, který 
nejlépe vyniká zejména na tmavých 
odstínech.
 
Obj. číslo: 
ST8249305

311 g  348,- Kč
Leštěnka Ultimate Compound
Tuhý vosk na přírodní bázi s 
obsahem karnauby, který zajišťuje 
ochranu, odpozuje vodu a podporuje 
lesk. Přírodní karnauba dodává 
lakům extrémní hloubku lesku, 
který je nejlépe patrný na tmavých a 
černých lacích.
 
Obj. číslo: 
ST8249318

768 ml  295,- Kč
Hybrid Ceramic Wax - hybridní keramický vosk 
Hybridní SiO2 technologie, která vytváří keramickou ochranu a je geniálně 
jednoduchá na aplikaci - to je náš Meguiar‘s Hybrid Ceramic Wax! 
Nejkvalitnější doma aplikovatelná ochrana od společnosti Meguiar‘s! 
 Auto umyjte, spláchněte šampon, nastříkejte náš keramický vosk, znovu 
spláchněte a osušte. A dál už si jen užívejte extrémně hydrofobní keramickou 
ochranu, která skutečně udrží Vaše auto déle čisté a usnadní jeho mytí!

Účinná ochrana před:
• UV zářením
• Kyselým deštěm
• Silničními i ostatními nečistotami
• Oxidací a dalšími nepříznivými vlivy, které mohou uškodit 

laku vašeho vozu!
 
Obj. číslo: 
ST9227163

473 ml  150,- Kč
Gold Class Car Wash 
Shampoo & Conditioner
Extra hustý, výborně pěnivý 
autošampon s obsahem optických 
rozjasňovačů a kondicionérů, které 
vyživují lak a dodají Vašemu autu 
perfektní a blyštivý vzhled i při 
běžném mytí.
 
Obj. číslo: 
ST8249321

355 ml  230,- Kč
Ultimate Black
Oživuje a chrání interiérové  
a exteriérových plasty.
 
Obj. číslo: 
ST8249394

473 ml  179,- Kč
Ultimate Wash & Wax
Extra hustý autošapon, výborně 
pěnivý s obsahem optických 
rozjasňovačů, syntetických polymerů 
a přírodní karnauby dodá Vašemu 
autu perfektní a blyštivý vzhled 
a navíc účinně posiluje voskovou 
vrstvu i při běžném mytí.
 
Obj. číslo: 
ST8249298

2 ks  101,- Kč
Soft Foam Applicator Pad
Pěnový aplikátor pro aplikaci 
různých přípravků, vhodný k použití 
na všechny typy povrchů. Skvěle se 
hodí pro aplikaci leštěnek, vosků, 
čističů interiéru a dalších produktů.
 
Obj. číslo: 
ST8249343

71 g  205,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher - 
Black Chrome Scent
„Pro snadné a velmi účinné 
čištění klimatizace a odstranění 
nežádoucího zápachu v interiéru 
vozu.
 
Obj. číslo: 
ST3889394
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Váš dodavatel autodílů

pro průmyslové role papíru pro průmyslové role papíru
Kovový podlahový stojan Kovový držák na stěnu

•  pro průmyslový papír v roli
•  lišta na odtrhávání papíru
•  praktický
•  luxusní vzhled
•  rozměry 450 x 900 x 450 mm
•  samotný stojan (bez role)

•  s kovovým odvíjecím systémem
•  lišta na odtrhávání papíru
•  luxusní vzhled
•  rozměry 450 x 300 x 230 mm
•  samotný stojan (bez role)

obj.č. OCHP438300
obj.č. OCHP438302

Průmyslový papír 380 m Průmyslový papír 190 m 
•  kvalitní průmyslový papír z recyklovaných vláken, s vysokou  
    absorpční schopností a rychlostí absorpce, velmi pevný v tahu  
    díky lepeným vrstvám
•  vhodný pro použití dle HACCP na různých pracovních místech
•  v ruce poskytuje pocit velkého objemu
•  embosovaný / dvouvrstvý
•  recyklovaný modrý papír
•  rozměr útržku 38 x 37 cm
•  počet útržků 1.000 
•  délka role 380 m
•  šířka role 37 cm

•  průmyslový papír ze 100% celulózy, s vysokou absorpční       
    schopností a rychlostí absorpce a obzvláště velkou pevností  
    v tahu díky lepeným vrstvám
•  vhodný pro použití dle HACCP na různých pracovních místech
•  v ruce poskytuje pocit velkého objemu
•  embosovaný / třívrstvý
•  rozměr útržku 38 x 37 cm
•  počet útržků 500 
•  délka role 190 m
•  šířka role 37 cm

obj.č. OCHP108638 obj.č. OCHP108650

HYGIENICKY 
ČISTé RUCE 
PO KAŽDÉ PRÁCI

339,- Kč

990,- Kč 865,- Kč

295,- Kč
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