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MAXXXI HITY

BRILLIANT 172-dílná gola sada

KS TOOLS mobilní dílenská ruční svítilna

•  velikost goly 1/2“, 3/8“, 1/4“
•  ráčny s pohonem 72 zubů
•  v plastovém odolném kufru s kovovými přezkami
•  hmotnost kufru 8.502 g

•  LED 3 W COB + 1 x LED přední světlo
•  tělo svítilny potaženo kvalitní pryží
•  ochrana proti stříkající vodě podle IP20
•  odolnost proti nárazům
•  ohýbání v rozsahu 180°, magnetický stojan
•  doba svícení 3,5 h, doba nabíjení 2,5 h

obj.č. KSTBT023172

1.650,- Kč

239,- Kč

obj.č. KST1504495

Uvedené ceny jsou bez DPH

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KSTBT023172&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=KST1504495&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
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ATE brzdový kotouč - přední ATE brzdové destičky - přední

550,- Kč 650,- Kč

•  ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-),       
    Roomster (06-), AUDI, SEAT
•  průměr 256 mm

•  ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-),       
    Roomster (06-), AUDI, SEAT
•   s výstražným kontaktem

obj.č. AT422151 obj.č. AT607117

ATE brzdový kotouč - přední

obj.č. AT422150

•  ŠKODA Octavia I
•  průměr 280 mm

560,- Kč

ATE brzdový kotouč - zadní

ATE brzdová kapalina 
SUPER DOT 5.1

ATE brzdová kapalina 
SL DOT 4

340,- Kč

224,- Kč135,- Kč

•  ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-),       
    Roomster (06-), AUDI, SEAT
•  průměr 232 mm

•  bod varu 265° C
•  interval výměny 3 roky
•  objem 1 l

•  bod varu 260° C
•  interval výměny 1 rok
•  objem 1 l

VIKA brzdový buben VIKA brzdový buben

•  ŠKODA Fabia (99-)
•  průměr 200 mm 
•  OE 6Q0609617

•  ŠKODA Octavia (96-)
•  průměr 230 mm 
•  OE 1J0609617B

250,- Kč 350,- Kč

obj.č. AT409123

obj.č. AT706612obj.č. AT705832

obj.č. VK66090020701 obj.č. VK66090020501

NOVINKA
Ve snaze ještě lépe přizpůsobit své produkty 
moderním brzdovým systémům rozšířila před 
nedávnem značka ATE sortoment brzdových 
kapalin o nový prémiový produkt v OE kvalitě – 
brzdovou kapalinu ATE Super DOT 5.1 ESP, která 
kombinuje vysoký mokrý bod varu s vynikající 
tekutostí i za chladných provozních podmínek. 
Od srpna je novinka v nabídce APM Automotive. 
 
Brzdová kapalina ATE Super DOT 5.1 má 
viskozitu maximálně 700 mm²/sec. i při -40°C, 
čím překračuje parametry ISO třídy 6 a dokonce 
převyšuje požadavky třídy DOT 5.1. Díky nízké 
viskozitě kapalina umožňuje bezpečnostním 
systémům vozidla kdykoliv rychle reagovat. 
Vysoký mokrý bod varu 180°C zajišťuje nejlepší 
funkčnost a stabilitu při vysokém zatížení brzd, 
takže umožňuje prodloužit předepsaný interval 
výměny až na tři roky.

Nová brzdová kapalina 
ATE Super DOT 5.1

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=AT422151&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
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https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=VK66090020501&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
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HERTH+BUSS SelectH2 detektor vodíkových plynů    
s příslušenstvím

31.999,- Kč

•  účinná a ekologická detekce netěsností v A/C systémech s využitím formovacího plynu 95/5  
    (95% dusíku, 5% vodíku)
•  tzv. ´čichačka´ se sacím čerpadlem a dvěma senzory (fungují jako umělý nos nasávající  
    zkušebního plynu)
•  vhodné i pro testování velkých klimatizačních systémů nákladních automobilů a autobusů
•  detekce úniku chladiva pomocí tvarovacího plynu je plně v souladu se směrnicí 2006/40 /  
    EU o emisích z klimatizačních systémů v motorových vozidlech
•  automatická kalibrace nulového bodu na čerstvém vzduchu
•  signál závislý na koncentraci
•  automatická kontrola snímače s detekcí chyb

Sada obsahuje:
-  detektor plynu vč. baterií a nabíječky
-  servisní přípojka pro vysoko i nízkotlakou stranu        
    chladiva (R134 a i R1234yf)
-  sada plnicích hadic
-  redukční ventil s max. vstupním tlakem 200 bar

obj.č. HB95980028

HERTH+BUSS příslušenství 
pro SelectH2 
•  servisní přípojka pro vysoko i nízkotlakou  
    stranu chladiva (R134 a i R1234yf)
•  sada plnicích hadic
•  redukční ventil s max. vstupním     
    tlakem 200 bar
•  tlaková redukce lahví se dvěma     
    manometry

obj.č. HB95980027

1.999,- Kč

HERTH+BUSS  opravná sada 
kabelu, senzor otáček kol 

•  ŠKODA Octavia, Superb (04-)

obj.č. HB51277296

155,- Kč

HERTH+BUSS RepPipe 
opravárenská sada 
pro hadičky ostřikovačů
•  profesionální konektorový systém
•  rychlá a jednoduchá oprava
•  sada 160 ks spojek a adaptérů
•  2,5 m pružné hadičky

1.599,- Kč

obj.č. HB54271025

HERTH+BUSS 
odblokovávací nářadí

obj.č. HB95945445

•   FIAT, OPEL, AUDI, ŠKODA, VW

239,- Kč

HERTH+BUSS 
snímač stavu oleje

HERTH+BUSS 
snímač stavu oleje

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

obj.č. HB70684001obj.č. HB70668011

799,- Kč599,- Kč
HERTH+BUSS 
tester brzdové kapaliny

obj.č. HB95980791

•  pro DOT3 a DOT4

469,- Kč
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ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ 

10. – 11. 8. Praha 4 EDC VII (Bosch) - Systémy vstřikování nafty Bosch, kompletní systém řízení motoru VW          
(Kodiak, Superb)

12. – 14. 8. Praha 4 JET V (Bosch) - Moderní systémy řízení motoru cizích výrobců / Přímé a nepřímé vstřikování 
benzínu .Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4  

18. - 19. 8. Praha 4 KTS Truck - Testery elektronických systémů KTS pro nákladní vozidla - diagnostika, systémy 
nákladních vozidel

25. 8. Praha 4 PassThru (Bosch) - Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590 v režimu PassThru

26. 8. Praha 4 ADAS (Bosch) - Kalibrace radarů a kamer motorových vozidel pomocí přípravků BOSCH DAS 
3000, SCT 415, SCT 815

27. 8. Praha 4 PassThru (Bosch) - Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590 v režimu PassThru

změny vyhrazeny, aktuální plán školení na www.apm.cz

FEBI převodové oleje

obj. č. typ oleje / specifikace balení (l) cena

FE39071
Olej do převodovky s dvojitou spojkou (DSG), žlutý – pro VW / AUDI / ŠKODA / SEAT 

a pro mechanickou převodovku s přímým řazením (DCTF-1)
(VW TL 52 182, VW G 052 529 A2, Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, MB 236.24, 

BMW Drivelogic 7-speed, Renault EDC 6-speed, PSA DCS 6-speed, Porsche DCT)

5 915,-

FE36449
olej do automatické převodovky, červený

(MB 236.14, ATF 134, DSIH 6P805) 5 709,-

FE38935
olej do automatické převodovky, žlutý 

(Ford WSS-M2C938-A, Mercon SP, ATF M-1375.4, Jaguar Fluid 8432, BMW ATF 2) 5 879,-

FE39096
olej do automatické převodovky, zelený 

(ZF Lifeguardfluid 8, ATF 3+, Jeep ATF LGF8) 5 1.599,-

FE101161
olej do automatické převodovky, červený

(např. BMW ATF 6, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, Mazda ATF M-III, 
Peugeot ATF AW-1, JASO M315 Typ 1A, ATF AW-1)

5 599,-

FE29738
olej do automatické převodovky, žlutý 

(VW LT 71141, VW TL 521 62, MB 236.11, BMW ATF 4, BMW LA 2634, Toyota PSF 
EH, Honda PSF-S, KIA PSF-III, Hyundai PSF-3, ZF Lifeguardfluid 5)

5 759,-

FE100706
olej do automatické převodovky, modrý 

(ATF 134 FE, MB 236.15) 5 777,-

od 709,- Kč
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FEBI čep řízení - dlouhý FEBI čep řízení - dlouhý

159,- Kč 159,- Kč

•   ŠKODA Octavia •   ŠKODA Fabia, VW Polo 

obj. č. strana cena

FE14180 levá 159,-

FE14182 pravá 159,-

obj. č. strana cena

FE19812 levá 169,-

FE19814 pravá 169,-

FEBI spínač brzdových 
světel

obj.č. FE103650

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster

129,- Kč
FEBI ložisko hnací hřídele FEBI tyč stabilizátoru

obj.č. FE19945 obj.č. FE12002

399,- Kč 177,- Kč

•  FORD Focus (98-) •  FORD Galaxy, VW Sharan,      
    SEAT Alhambra

FEBI vyrovnávací nádržka  

FEBI hydraulický filtr

•  ŠKODA Fabia, Rapid

•  ŠKODA Kodiaq (16-)

obj.č. FE44535

obj.č. FE107826

250,- Kč

250,- Kč

189,- Kč

259,- Kč

The largest range in the independent aftermarket

SOLUTIONS  
MADE IN GERMANY™
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KEMO M180 odpuzovač kun

629,- Kč

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

obj.č. TSSM180

KEMO M100N odpuzovač kun

obj.č. TSSM100N

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

429,- Kč
TSS magnetický držák 
telefonu

obj.č. TSSMHMAG

99,- Kč

•  pro umístění na výdech ventilace

TSS magnetický držák 
telefonu s kloubem

obj.č. TSSMHMAGKNOB

99,- Kč

•  pro umístění na výdech ventilace

BENE 401 parkovací asistent 

549,- Kč

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

obj.č. TSSBENE401

BENE 102 A dálkové ovládání 

459,- Kč

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

obj.č. TSSBENE102A

BENE 102A dálkové ovládání

679,- Kč

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

obj.č. TSSBENE322
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obj. č. popis cena

TB40101 H1+100% zvýšená svítivost, 12V,55W,P14,5s 89,-

TB40401 H4+100% zvýšená svítivost, 12V,60/55W,P43t 89,-

TB40701 H7+100% zvýšená svítivost, 12V,55W,PX26d 89,-

TB50101 H1 LongLife,12V,55W,P14,5s 29,-

TB50401 H4 LongLife,12V,60/55W,P43t 39,-

TB50701 H7 LongLife,12V,55W,PX26d 39,-

TESLA autožárovky od 29,- Kč
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TESLA zkoušečka na žárovky 12/24 V

390,- Kč

3.990,- Kč

•  rozměry 110x68x25 mm
•  napájení baterie 9V DC (není dodávána se zkoušečkou)
- 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. TBT0001

obj.č. TBS0401

TESLA uzavřený prodejní stojan 
včetně žárovek
•  22 nejpoužívanějších typů autožárovek 12V
•  celkem 243 kusů
•  volně stojící, nebo pro zavěšení
•  rozměr 500 x 670 x 100 mm

obsah prodejního stojanu:

typ 
TESLA 
číslo ks typ

TESLA 
číslo ks

H1 55 B10101 21 P21W 21 B52101 20
H1 +50 % 55 B30101 2 PY21W 21 B52201 20
H1 +100 % 55 B40101 2 P21/5W 21/5 B52301 20
H1 LL 55 B50101 2 R5W 5 B55101 20
H3 55 B10301 10 R10W 10 B56101 20
H4 60/55 B10401 16 T4W 4 B54101 10
H4 +50 % 60/55 B30401 2 1,2W 1,2 B67101 10
H4 +100 % 60/55 B40401 2 W3W 3 B63101 20
H4 LL 60/55 B50401 2 W5W 5 B65201 20
H7 55 B10701 18
H7 +50 % 55 B30701 2
H7 +100 % 55 B40701 2
H7 LL 55 B50701 2

BS0401 12V

W W 
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VÝHODNÉ
BALENÍ

179,- Kč VALEO ClimPur
čistič klimatizace

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

obj. č. balení cena

VA698984 1 x 125 ml 179,-

VA698984BAL 5 x 125 ml 848,-

5.216,- Kč

7.296,- Kč

6.704,- Kč

9.424,- Kč

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

SAVI MPM Catcher

obj.č. SAVIMPM-01

obj.č. SAVIMPM-03

obj.č. SAVIMPM-02

obj.č. SAVIMPM-04

•  lapač pro vozy do 3.000 cm3 

•  magnetický lapač kovových částic pro      
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro pracovní stroje do 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro      
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro vozy nad 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro           
    ochranu palivových a hydraulických systémů

•  lapač pro pracovní stroje nad 3.000 cm3

•  magnetický lapač kovových částic pro           
    ochranu palivových a hydraulických systémů

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Možnost cenově výhodného repasování 
kardanových hřídelů (poloos) je jednou z 
řady služeb, které svým zákazníkům nabízí 
společnost APM Automotive. Repase kardanů 
jsou prováděny v provozech firmy Powertrain 
Services, která je dnes součástí celosvětového 
koncernu WALTERSCHEID Powertrain 
Group (dříve patřila do skupiny GKN). 
 
Hnací kardanové hřídele slouží k přenosu 
kroutícího momentu za současné změny 
vzdálenosti a úhlu os, takže jsou na ně 
kladeny opravdu vysoké nároky. Z toho 
pramení také jejich vysoká pořizovací cena. 
Proto je v mnoha ohledech výhodné provádět 
profesionální repasování, při kterém se staré 
díly kontrolují, čistí, renovují a opětovně 
montují pro využití na trhu s náhradními 
díly. Ekologickým přínosem je přitom také 
recyklování starého maziva ze starých dílů. 

Možnost repasování kardanových hřídelí
 
Zatímco ceny nových kardanových hřídelí se 
pohybují v řádech desítek tisíc korun, ceny 
za odbornou repasi začínají již na 3.000,- Kč 
(bez DPH) – samozřejmě v závislosti na 
rozsahu a náročnosti oprav. Obvyklá doba 
repase je zhruba dva týdny od 
předání starého kardanu na 
kteroukoliv pobočku 
APM Automotove. 
Samozře jmě 
i tady záleží 
na aktuálních 
podmínkách a 
vytíženosti  
odborné firmy. 
 
Více informací o možnostech a cenách 
konkrétních repasí získáte na tel. 379 302 919 
nebo 739 684 291.
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APM sada povinné výbavy APM autolékárna 

•  dle nejnovější vyhlášky MDČR   
    č. 341/2014 Sb.
•  expirace 2023
•  v textilním obalu

APM výstražný trojúhelník

obj.č. PVSADA obj.č. PVLEKARNA

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

89,- Kč

299,- Kč

APM výstražná vesta 
oranžová

45,- Kč

99,- Kč

obj.č.PVVYSTRAZNAVESTAO

obj.č. PVTROJUHELNIK

APM tažné lano

od 45,- Kč

Obj. č. nosnost cena

PVLANO2T do 2 tun 45,- Kč

PVLANO5T do 5 tun 69,- Kč

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

69,- Kč

obj.č. PNCAC005

APM zimní / letní clona 
na čelní sklo
•  rozměr 156 x 70cm
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ALCO vzduchový filtr

ALCO palivový filtrALCO vzduchový filtr

ALCO kabinový filtr

ALCO olejový filtr

ALCO olejový filtr

•  ŠKODA Fabia I 1.2 12V 47 kW (03-07)

•  AUDI, ŠKODA, VW 2.0TDI CR (09-)

•  OPEL Astra J, Insignia A, Meriva B (7/08-)

•  FORD Transit, CITROËN Jumper,      
    PEUGEOT Boxer (11-)

•  PEUGEOT, CITROËN 1.6 Blue HDi (10-)

•  MERCEDES BENZ 2.1, 2.7 CDI (9/97-11)

obj.č. MD9624

obj.č. MD691

obj.č. MS6398

obj.č. SP1422

obj.č. MD8794

obj.č. MD337D

95,- Kč

260,- Kč

145,- Kč

82,- Kč

135,- Kč

72,- Kč

ALCO palivový filtr

ALCO kabinový filtr

ALCO olejový filtr

•  AUDI, ŠKODA, VW 1.6-2.0 TDI (12-)

•  s aktivním uhlím
•  ŠKODA Fabia II, Fabia III (10-)

•  RENAULT  2.0, 2.5 dCi (05-)

250,- Kč

127,- Kč

82,- Kč

obj.č. MD733

obj.č. MS6438C

obj.č. MD631
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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

obj.č. TH598001

11.199,- Kč
THULE VeloCompact 
nosič 3 kol na tažné zařízení

obj.č. TH926002

•  rozšířitelný na 4 kola
•  max. nosnost 60 kg
•  zámek kol i zámek nosiče k TZ
•  rozměry 126 x 74 x 80 cm
•  napájecí konektor 13-pin 

1.239,- 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

THULE kabelový zámek

obj.č. TH538000

•  pro zajištění kol, nákladu atd.
•  plastem potažený ocelový kabel 
•  s bezpečnostním zámkem
•  délka 180 cm 

699,- Kč

NEUMANN Adventure 130 střešní box

2.399,- Kč

•  jednostranně otevíratelný box
•  dvojčinné vzpěry
•  objem 295 litrů  
•  hmotnost 9 kg 
•  nosnost 50 kg 
•  rozměry (délka x šířka x výška) 131 x 72 x 37 cm  

obj. č. barva

NENPB1902C antracit

NENPB1904C stříbrná lesklá

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=TH598001&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
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MOTIP mazivo na strojní 
řetězy 

obj.č. MO090205D

99,- Kč

•  zabraňuje opotřebení a zadření
•  vynikající mechanická a tepelná stálost
•  odpuzuje vodu
•  sprej pění během počáteční fáze, kdy  
    proniká do ošetřovaného řetězu
•  objem 500 ml

R

168,- Kč
BLUECHEM Oil System Cleaner

•  odstraňuje usazeniny a nečistoty z motorového  
    a olejového systému
•  vyčištěním pístních kroužků obnovuje komprese
•  čistí ventily a redukuje jejich hlučnost
•  výrazně redukuje škodlivé emise
•  POZOR – nerozpouští karbon!
•  objem 300 ml

obj.č. BCH33018 

210,- Kč
BLUECHEM DPF Power Clean

•  speciální dieselové aditivum usnadňující   
    regeneraci systému filtru pevných částic
•  vhodný pro všechny dieselové motory a      
    mísitelný se všemi dieselovými palivy
•  objem 375 ml

obj.č. BCH33450 

BLUECHEM Diesel Anti Smoke  - STOP EMISÍM

•  redukce kouřivosti dieselových motorů 
•  významně redukuje výfukové zplodiny a nepříjemné rachotivé  
    zvuky všech pevných a pohyblivých částí dieselového motoru
•  zvyšuje cetanové číslo dieselového paliva
•  pro všechny dieselové motory včetně motorů    
    s katalyzátorem, filtrem pevných částic a turbem
•  kompletně chrání systém před korozí 
•  objem 150 ml
TIP: Použijte Diesel Anti Smoke před      
        emisní kontrolou! 

145,- Kč

obj.č. BCH33184
DIESEL

MOTIP PTFE bílý tukMOTIP PTFE olej

obj.č. MO090204Dobj.č. MO090203D

98,- Kč98,- Kč

•  univerzální mazivo na kovové       
    a plastové mechanické části
•  vynikající mechanická a tepelná stálost
•  odolný proti vodě
•  neutrální PH
•  objem 500 ml

•  univerzální mazivo na kovové       
    a plastové mechanické části 
•  vynikající mechanická a tepelná stálost 
•  nízký koeficient tření
•  výborná přilnavost 
•  objem 500 ml

R

R

MOTIP Multispray 

•  univerzální olej pro mazání, ochranu a  
    čištění částí z kovu a plastu
•  odstraňuje oleje, tuky a po vyčištění   
    zanechává ochranný film
•  objem 500 ml

81,- Kč

obj.č. MO090206D

R

12

https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO090205D&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33018&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33450&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=BCH33184&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO090204d&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO090203D&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020
https://shop.apm.cz/carDefault.aspx?selvyrobek=MO090206D&utm_source=maxxxi_hity&utm_medium=email&utm_campaign=maxxxi_hity_08_2020


objednávejte na: shop.apm.cz

250,- Kčod 695,- Kč

TEROSON VR625 odrezovač LOCTITE čistič klimatizace

obj.č. LT2142441 obj.č. LT731335

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

169,- Kč 159,- Kč

•  čistí a desinfikuje interiéry    
     a klimatizační systémy
•  působí jako dezinfekce proti   
    bakteriím, virům a houbám
•  svěží vůně mentolu a eukalyptu
•  objem 150 ml

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

obj.č. LT2185111

499,- Kč

112,- Kč 119,- Kč

WYNN´S Fuel System Cleaner

RAVENOL převodové oleje

WYNN´S Hydraulic Valve Lifter Concentrate 

•  čistič palivových systémů 
•  brání zvyšování oktanového nároku motoru 
•  maže sací ventily, vstřikovací trysky 
•  chrání celý systém před korozí 
•  ulehčuje studené starty 
•  dávkování: 1 lahev každých 2.000 km
•  objem 50 ml

•  objem 4 l
•  KE KAŽDÉMU 4L BALENÍ KŠILTOVKA RAVENOL ZDARMA

•  uvolňuje hydraulická zdvihátka ventilů
•  rozpouští nečistoty a usazeniny v olejovém vedení
•  použití do všech minerálních a syntetických olejů
•  tlumí hlučnost zdvihátek
•  pro benzínové a naftové motory
•  objem 325 ml

obj.č. WY-W61351 obj.č. WY-W76841 

obj. č. typ oleje specifikace cena

RAV1212104/4 RAVENOL ATF 5/4 Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, LA ATF 2634 BMW 8322 9407765, 8322 9407807 BMW, 
Citroen / Peugeot AL4 PR 9736,22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes 0019892203, 
Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW / Audi G052162 A1 / A2 / A6, VW TL 162 52, ZF S671 090 170

695,-

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

820,-

RAV1211124/4 RAVENOL ATF 8HP BMW 83222305397 (až 02.2013 83222152426), ATF L 12108, BMW 83222289720, VW/AUDI G 060162 
A1/A2/A6, VW G 055 162, ZF S671 090 312, ZF TE-ML 11 9HP48, Land Rover LR023288 a LR023289, 
Mopar 68218925AA, 68157995AB, Fiat 9.55550-AV5, Acura ATF Type 3.0, Acura 08200-9016 A, Honda 

08200-9017, Honda ATF Type 3.1

1.150,-

+ kšiltovka RAVENOL
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KS TOOLS páka na demontáž 
krytů kol 

•   délka 300 mm
•   s ochrannou izolací

119,- Kč

obj.č. KST9118150

KS TOOLS 9-dílná sada 
oboustranných úhlových klíčů

•  profil TORX

325,- Kč

obj.č. KST1514760

KS TOOLS 9-dílná sada 
oboustranných úhlových klíčů

obj.č. KST1513222

•  profil IMBUS
•  extrémně dlouhé

349,- Kč

9.990,- Kč

995,- Kč

KS TOOLS BRILLIANT profesionální dílenský vozík 
s 207 ks prémiového nářadí

KS TOOLS 9-dílná sada 
oboustranných úhlových klíčů

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

•  profil RIBE 
•  velikost XL

obj.č. KSTBT153207

obj.č. KST1514500

KS TOOLS SlimPOWER dvě 
praktické ráčny 1/2“ + 1/4“

obj.č. KST9200002

950,- Kč

•  počet zubů převodu 72
•  dvoukomponentní rukojeť
•  Chrom-Vanadium-ocel 

KS TOOLS zavírací nůž 

obj.č. KST9072225

195,- Kč

•  délka 90 / 200 mm
•  s aretací

196,- Kč

obj.č. KST5501136

KS TOOLS flexibilní 
zrcátko s osvětlením

•  teleskopicky výsuvné
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obj.č. HAZ9043N/2

HAZET pneumatická rotační čistící pistole

3.690,- Kč

VIGOR 11-dílná sada demontážních pák

570,- Kč

obj.č. HAZV1371

•  max. povolovací moment 1.000 Nm
•  max. točivý moment 610 Nm
•  provozní tlak 6,3 bar
•  spotřeba vzduchu 141,5 l/min 

obj.č. HAZV5671

2.390,- Kč
VIGOR Mini 
rázový utahovák 1/2“

HAZET nástrčné klíče 
na kola 1/2“

VIGOR plnič pneumatik

•  velikosti 17, 19, 21 mm
•  pracovní tlak 6,3 bar 
•  průměr hadice 10 mm 

•  na čalounění dveří, přístrojové desky, pryžových těsnění, ozdobných lišt atd.
•  tenké a stabilní provedení
•  různorodé použití v dílně nebo domácnosti

•  pro perfektní čištění různých špinavých povrchů (čalounění, rohožky, apod).
•  vhodné pro úklid interiéru vozu i pro čištění ráfků apod. (ve spojení s vhodným  
    čistícím přípravkem)
•  včetně sacího nástavce se čtyřmi redukcemi na různé sací hadice
•  provozní tlak lze nastavit regulačním kolečkem
•  vzduchová přípojka (vnitřní závit 1/4“)

750,- Kč 336,- Kč

obj.č. HAZ903SPC/3 obj.č. HAZV6905

VIGOR digitální multimetr

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

420,- Kč

obj.č. HAZV4324

HAZET tlaková vzduchová 
hadice
•  pracovní tlak až 15 bar

od 499,- Kč

obj. č. průměr / délka cena

HAZ9040-1010 10 mm / 10 m 499,-

HAZ9040-1020 10 mm / 20 m 750,-
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GEKO podlahový ventilátor z nerezové oceli 
o průměru 45 cm

1.250,- Kč

•  nastavení 3 rychlosti proudění vzduchu šetřící energii
•  nastavení směru proudění vzduchu - nahoru / dolů
•  příkon 120 W
 •  rychlost otáčení až 1.300 ot / min
 •  průměr lopatky 45 cm
 •  funkce rotace vertikální - 120°

obj.č. EXG80471

EXTOL ochranné brýle čiré

GEKO 8-dílná sada na 
opravu defektu pneumatiky

36,- Kč

63,- Kč

•  nastavitelná délka nožiček

•  umožňuje rychlou a levnou opravu    
    poškozené pneumatiky
•  opravný knot 20 cm - 5ks

obj.č. EX97301

obj.č. EXG71200

EXTOL solární nástěnné světlo 
s pohybovým čidlem

225,- Kč

•  světelný tok 120 lm
•  teplota chromatičnosti 6.500 K
•  životnost diody > 25.000 hod
•  baterie 3,7 V Li-ion, 500 mAh
•  nabíječka solární (5V DC, 0,4 W)

obj.č. EX43130

Podstavec pod auto skládací

GEKO sekera 600 g

394,- Kč

155,- Kč

•  nosnost 2.000 kg
•  délka 270-365 mm
•  sada 2 ks

•  praktická sekera pro běžné sekací úkony
•  sklolaminátová pogumovaná rukojeť

obj.č. EXG02158

obj.č. EXG72220

GEKO teleskopický magnet

GEKO ruční přečerpávač

obj.č. EXG03210

obj.č. EXG00991

56,- Kč

173,- Kč

•  nastavitelná délka 13 - 62 cm
•  průměr magnetu 13 mm
•  nosnost 2,25 kg

•  univerzální ruční přečerpávač se          
    zpětným ventilem a propojovacími   
    trubkami o průměru 8 mm
•  délka hadice 1 m
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Obj. číslo Typ Objem Akční 
cena

VIP611 aktivní pěna 1 l 94,-

VIP612 čistič disků 1 l 126,-

VIP613 ochranný leštič pneu 1 l 115,-

VIP614 čistič motorů 1 l 90,-

VIP615 odstraňovač hmyzu 1 l 108,-

VIP616 univerzální čistící přípravek 1 l 126,-

VIP617 tekutý vosk 1 l 122,-

VIP618  čistič tkanin 1 l 124,-

Profesionální autokosmetika
Plné koncentráty vybraných účinných čističů určené k 
dalšímu ředění pro použití v profesionálních provozech 
(např. s tlakovými aplikátory). 

Ruční pěnovač
Speciální pěnovací tryska v kombi-
naci s vhodným čisticím prostřed-
kem vytváří kompaktní hustou 
pěnu, která na čištěném povrchu 
dobře drží. Tím se prodlouží doba 
působení přípravku a zajistí od-
stranění i silného znečištění. 

Ruční tlakový postřikovač 
pro koncentráty VIP
Výkonný postřikovač vhodný pro 
čištění motorů, ale i k mazání 
tekutými tuky nebo stříkání kon-
zervačními prostředky.

Péče o exteriér i interiér vozu
Řada vysoce účinných čističů na 
různé povrchy od renomovaného 
italského výrobce. Jedná se 
o speciální produkty, které 
využívají moderní technologie a jsou 
optimalizované vždy pro konkrétní použití - pro jejich 
maximální účinek je potřeba dodržet předepsané pracovní 
postupy uvedené na jednotlivých obalech.
Všechny čističe jsou dodávané v praktickém balení s 
mechanickým rozprašovačem pro jednoduchou přímou 
aplikaci.

Obj.č. VIP3132
Obj.č. VIP3132BC
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Obj. číslo Typ Objem Akční 
cena

VIP600 čistič skel 500 ml 53,-

VIP601 čistič tkanin 500 ml 54,-

VIP602 čistič kůže a koženky 500 ml 83,-

VIP603 čistič disků 500 ml 60,-

VIP604 ochranný leštič pneumatik 500 ml 66,-

VIP605 čistič motorů 500 ml 49,-

VIP606 odstraňovač hmyzu 500 ml 45,-

VIP607 ochranný leštič plastů 500 ml 92,-

VIP608 univerzální čistící přípravek 500 ml 58,-

VIP609 tekutý vosk 500 ml 58,-

VIP610 pohlcovač pachu 500 ml 96,-

Autokosmetika 2020

Objednávejte na: shop.apm.cz

327,- Kč368,- Kč
PRO RYCHLÉ A 
EFEKTIVNÍ MYTÍ

ODOLNÁ MOSAZNÁ
TRYSKA
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RENOV´ PHARES
renovace světlometů za 2 minuty

335,- Kč

obj.č. JFATVRP3000

SUPER
TIP

•  revoluční metoda v renovaci světlometů 

•  jednoduché a účinné použití

•  sada je určena na vyčištění      
    dvou světlometů

395,- Kč

995,- Kč

APM pracovní LED lampa

9-dílná sada kleští 
na hadicové spony

obj.č. JFAPM708

•  ruční aku LED lampa vhodná nejen do dílny,    
    ale i do auta či na kempování
•  velká COB LED dioda 5W
•  horní světloh 5 led diod 
•  blikající výstražný trojúhelník na zadní straně
•  doba svícení cca 2,5 hod 
•  včetně nabíjecího adaptéru 220 V
•  včetně nabíječky do auta 12 V
•  celková délka 320 mm
•  délka světelného zdroje 160 mm 

•  základní druhy speciálních kleští   
    na hadicové spony (7 ks)
•  přípravek na demontáž hadic    
    a šroubovák na hadicové spony

SD TECH záchytná vana na provozní kapaliny

obj.č. SDT4001

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

289,- Kč

SD TECH redukce pro 
napojení hadice na IBC 
kontejner

199,- Kč

•  hadicový trn s přírubou na výpustní kohout 
IBC kontejneru
•  umožňuje připojení hadice DN25 (1“)
•  součástí redukce je i těsnění

obj.č. SDT06009

SD TECH sudový trychtýř 300 mm

obj.č. SDT02569

•  se sací trubkou G3/4“ a upínací maticí G2“ 

•  do 60 l i 200 l sudů

•  určený pro šetrné slévání použitých olejů a  
    nemrznoucích směsí 

•  vyroben z lakovaného plechu

1.690,- Kč

SD TECH  sestava elektrického čerpadla na AdBlue 
včetně průtokoměru

obj.č. SDT20002

•  samonasávací elektrické čerpadlo s integrovaným by-pass ventilem (230 V)

•  výdejní hadice 4 m

•  sací hadice 2 m včetně sacího koše a zpětné klapky

•  napájecí kabel s klapkami 2 m

•  výdejní pistole s mechanickým vypínáním

•  digitální průtokoměr na AdBlue

•  maximální průtok 52 l/min

•  výkon 320 W

8.450,- Kč

obj.č. JFATV0040
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od 65,- Kč2.890,- Kč

5.390,- Kč 5.990,- Kč

SD TECH elektrické zubové čerpadlo

MAGNETI MARELLI Ozone Maker COR-OZON výkonný ozonový vyvíječ

obj.č. SDT0897

obj.č. CST10246166
obj.č. CST11410738

•  samonasávací zubové čerpadlo pro přečerpávání vodou   
    ředitelných kapalin včetně řídkých olejů a motorové nafty
•  max. tlak 2 bar
•  napětí 12 V
•  max. výkon 15 l/min.
•  připojení přes trny G 3/8“
•  příkon 120 W
•  rozměry 100 x 200 x 100 mm

•  přístroj pro dezinfekci klimatizačního okruhu za pomoci ozonu O3 
•  produkce ozonu 250 mg/h
•  alternativa desinfekčním prostředkům, které účinkují na  
    bázi chemikálií (funguje bez dalších chemických přípravků)
•  desinfekce a pohlcení nepříjemných pachů
•  více cyklů podle stupně znečištění (5, 10, 15, 30, 60 min)
•  využití i k dezinfekci potravin, vzduchu, vody (např. bazény)

•  přístroj pro dezinfekci klimatizačního okruhu za pomoci ozonu O3
•  produkce ozonu - 10 g / h (10000 mg / h)
•  výkon ventilátoru - 150 m3 / h
•  napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz výkon 120 W
•  časové zpoždění – asi 10 s
•  timer (časové tlačítko) – až 60 min
•  rozměry 200 x 136 x 176 mm

•  pečuje o ruce, zabraňuje podráždění a vysoušení
•  praktická přenosná balení bez potřeby dávkovačů
•  jojobový olej, glycerin a výtažky z Aloe vera
•  granule z kukuřičné mouky

Tekuté mýdlo na silně znečištěné ruce

obj. kód balení cena bez DPH

OCHP9070016003 300 ml 65,- Kč

OCHP9070011010 3,8 l 289,- Kč

mastnota, olej, dehet

576,- Kč
ET EngineTeam regulační 
ventil tlaku
•  OE provedení
•  PEUGEOT, CITROËN 2.0 HDi (98-11) 

PIERBURG váha vzduchu

obj.č. PG722184240

•  CITROËN Jumper 2.2 Hdi

1.590,- Kč

obj.č. ETED0045

NOVINKA

ET ENGINETEAM 
rozvodová sada OE 

obj.č. ETRM0015

1.150,- Kč

•  s vodní pumpou
•  RENAULT, DACIA 1.4i, 1.6i (96-14)
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objednávejte na: shop.apm.cz

METABO BS14,4 akumulátorový vrtací šroubovák 

2.690,- Kč

•  LED osvětlení pracovního místa
•  napětí akumulátoru 14,4 V
•  kapacita akumulátoru 2,0 Ah Lion
•  2 ks akumulátorů 
•  počet otáček 1.500/min.
•  nastavitelný moment 0,8-5 Nm
•  max. kroutící moment měkký / tvrdý 20 / 40 Nm
•  max. průměr vrtáku do oceli 10 mm/5 mm
•  max. průměr vrtáku do dřeva 20 mm/16 mm
•  rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm
•  hmotnost AKU šroubováku 1,2 kg

obj.č. ME602206540

GUMÁRNY ZUBŘÍ textilní autokoberce
•  přesně pasující a s originálními fixačními prvky
•  vysoký obvodový okraj 25 mm zadrží i vodu a sníh
•  snadno omyvatelné (= jednoduché čištění)

od 948,- Kč

obj. č. použití MOC

GU300006 AUDI A3 (12-), SEAT Leon (12-), VW Golf VII (12-19) 780,-

GU300010 ŠKODA Octavia III (13-) 780,-

GU300020 Tarraco (19-), ŠKODA Kodiaq (17-), VW Tiguan allspace (17-) 789,-

GU300021 AUDI Q3(F3) (18-), VW Tiguan(5N) (16-) 789,-

GU300022 SEATAteca (16-), ŠKODA Karoq (17-) 789,-

GU300023 VW Touran (15-) 789,-

GU300026 ŠKODA Superb (15-20) NOVINKA 789,-

GU300027 VW Passat B8 (14-) NOVINKA 789,-

GU300028 VW Golf Sportsvan (13-) NOVINKA 789,-

Společnost Schaeffler v polovině července 
oznámila plné spouštění své nové mobilní aplikace 
REPXPERT! Mechanici tak už mají všechny klíčové 
informace o produktech Schaeffler i dalších 
výrobců k dispozici opravdu kdykoliv a kdekoliv. 

Novinka, dostupná kompletně v češtině, usnadní 
identifikaci správných dílů pro opravu a vyhledání 
důležitých technických informací pro rychlou 
montáž. Mechanici se můžou spolehnout také 
na bezplatný a neomezený přístup ke katalogu 
TecDoc. Tím výčet výhod nové aplikace nekončí, 
součástí je i funkce skenování čárového kódu 
nebo montážní videa pro produkty Schaeffler. Vše 
je k dispozici pro zařízení Android i iOS!

Jakmile mechanik aplikaci otevře, zobrazí se 
základní nabídka s přehledným základním menu 
v designu webového portálu REPXPERT. Každá 
klíčová funkce má vlastní ikonu a tlačítko, jako 
například Hledání vozidel. Díky tomu má uživatel 
neomezený přístup do katalogu náhradních dílů 
Schaeffler a také plný (a po registraci) bezplatný 
přístup ke katalogu TecDoc, který zahrnuje 
všechny výrobce na nezávislém trhu s náhradními 
díly pro automobily.

REPXPERT je servisní značkou společnosti 
Schaeffler pro trh s díly a komplexními řešeními 
pro automobilový aftermarket. Součástí služby je 
online portál, který mechanici využívají pro hledání 
technických informací a katalogů pro rychlou a 
profesionální opravu osobních i nákladních vozů. 
Nová mobilní aplikace posouvá služby Schaeffler 
REPXPERT na novou úroveň.

Mobilní REPXPERT 
Všechny informace v kapse!
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•  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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objednávejte na: shop.apm.cz

NK brzdový kotouč přední

obj.č. NK311958

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)
•  průměr 280 mm

VALEO Kit3P

FEBI silentblok motoruALCO filtry

NK brzdové destičky přední

REMANTE repasované 
vstřikovací čerpadlo•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato 3.0   

    Hdi/MJet (06-) 

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato    
    2.3 JTD (7/06-12/14)

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)

obj.č. VA834037

obj.č. FE32280

obj.č. REM002002000076R

•   CITROËN Jumper, FIAT Ducato    
     2.3 D (06-)

od 125,- Kč 6.531,- Kč

580,- Kč

499,- Kč

AUTO MĚSÍCE
CITROËN Jumper
PEUGEOT Boxer

FIAT Ducato (06-)

6.099,- Kč

760,- Kč

obj.č. NK221959

KYB tlumič přední

•  FIAT Ducato (06-)

1.690,- Kč

obj.č. KYB335827

obj. č. typ cena

SP1331 olejový 125,-

SP1421 palivový 455,-

MD5274 vzduchový 195,-

MS6329 kabinový 149,-

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-3
•  syntetický motorový olej nové generace LOW  
    SAPS, s nízkým obsahem chemických látek  
    (síra, fosfor, sulfátový popel)
•  objem 5 l
Specifikace: ACEA C2/A5/B5, Peugeot   
a Citroën E05/D05 LOW SAP

640,- Kč

obj.č. TO-QINEOECS5W30/5

5 l
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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.

BUGATTI vodní čerpadlo SEEAC přední poloosa

1.293,- Kč

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato,     
    PEUGEOT Boxer 2.2 HDi (4/02-)

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (02-)
•  ZÁLOHOVANÉ DÍLY

BOSCH Aerotwin A225S 
sada pružných stěračů

WAHLER termostat BOSAL-ORIS tažné zařízení

obj.č. RB3397007225
obj.č. WA41007579D obj.č. BO040412

obj.č. BO281873

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)
•  délka 650 / 550 mm

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato   
    3.0 JTD (4/06-)

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)
•   s pevnou kulovou hlavou  

370,- Kč1.030,- Kč 2.939,- Kč

PIERBURG EGR ventil

CSG přední pružina

BOSAL zadní tlumič výfuku
•  FIAT Ducato 2.2 HDi (06-)

4.325,- Kč

730,- Kč

•  FIAT Ducato (06-)
•  Q17H, Q20

•  CITROËN Jumper, FIAT Ducato (06-)   
    2.3D (06-)

obj.č. CSG14876045obj.č. PA10077

obj.č. PG724809700

1.269- Kč

obj. č. strana cena

SECT332 levá 1.919,-

SECT331 pravá 1.919,- C

ET ENGINE TEAM
sada rozvodového řetězu

obj.č. ETRS0013

•  OE č. 504068388
•  CITROËN Jumper, PEUGEOT Boxer, Iveco 
    2.3 JTD (7/06-)

1.503,- Kč

1.919,- Kč

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

objednávejte na: shop.apm.cz
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LETNÍ SPORTOVNÍ SET  
Rychleschnoucí funkční triko 

Willard JAD s decentním reflexním 
potiskem a technologiemi WICKING 
a QUICK DRY, díky kterým příjemný 

materiál účinně odvádí vlhkost od 
těla a umožňuje rychlé odpařování. 

 
Sluneční brýle Klimatex FENG 
pro všestranné použití, jejichž 

polykarbonátová skla poskytují 
100% UV ochranu (UV 400).

BOSAL: 
ve sportovním stylusrpen 2020

Spolehněte se v srpnu na osvědčenou kvalitu výfukových dílů značky BOSAL a za každý 
jednorázový nákup tohoto sortimentu v celkové hodnotě alespoň 4.000,- Kč (ve vašich 
cenách bez DPH) získáte odměnu v podobě letního sportovního setu.

Set funkčního trika 
a sportovních brýlí




