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MAXXXI HITY

KS TOOLS pneumatický stojanový stlačovač pružin

obj.č. KST5008810

•  provozní tlak 1 200 kg při tlaku 5 bar; 2400 kg při tlaku 10 bar
•  díky dvojitému válci s max. kapacitou 2 400 kg vhodné také     
    pro silné pružiny (dodávky, SUV, atd.)
•  ideální k napnutí vzpěr
•  komfortní práce díky použití stlačeného vzduchu
•  montáž a demontáž tlumičů se systémem McPherson
•  vhodné pro 95 % všech vozidel na trhu
•  robustní ochranná klec pro zamezení nehodám
•  pevná noha pro optimální stabilitu
•  snadná a jistá manipulace
•  speciální nástrojářská ocel
•  spotřeba vzduchu 250  l/min 
•  rozměry 400 x 500 x 1.200 mm
•  hmotnost 91 kg

34.990,- Kč

SUPER
TIP

NOVINKA
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Uvedené ceny jsou bez DPH



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

objednávejte na: shop.apm.cz

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

obj.č. HB95980785

749,- Kč

HERTH+BUSS palivové hadice

od 39,- Kč

HERTH+BUSS kleštičky 
na vyndavání pojistek

HERTH+BUSS sada 
izolačních pásek

obj.č. HB90942401

obj.č. HB50272010066

12,- Kč

75,- Kč

obj. č. rozměr cena za 1 m

HB51280045 4,5 x 10,5 mm 39,-

HB51280060 6 x 12 mm 45,-

HB51280075 7,5 x 13,5 49,-

HB51280095 9,5 x 15,5 mm 55,-

HB51280120 12 x 19 mm 65,-

•  s teleskopickým magnetem

HERTH+BUSS ruční 
LED lampa 

159,- Kč

obj.č.HB99910300

HERTH+BUSS 
stabilizátor napětí

obj.č. HB95980706

•   s led diodou
•   napětí 12 V
•   délka kabelu 2,3 m

•  pracovní tlak 10 bar
•  rozsah teplot -35°C až 110°C •  4x 15 mm / 10 m

209,- Kč
HERTH+BUSS 
AGR ventil
•  ŠKODA Octavia, Superb (08-)

obj.č. HB70671090

3.099,- Kč
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objednávejte na: shop.apm.cz

VALEO Kit Beep&Park 
parkovací senzory

NK silentbloky motoru / převodovky

od 1.299,- Kč

od 144,- Kč

obj. č. popis cena

VA632200 N.1 - (4 senzory / akustická výstraha) 1.299,-

VA632201 N.2 - (4 senzory + displej) 1.999,-

VA632202 N.3 - (8 senzorů + displej) 2.739,-

VA632203 flush mount sensors - (4 senzory / akustická výstraha) 1.389,-

obj. č. popis cena

NK59719015 CITROËN Jumper, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer (06-) 388,-

NK59747128 AUDI A3, ŠKODA Octavia 1.8 T (04-) -horní 144,-

NK59736063 RENAULT Trafic, OPEL Vivaro (01-) 477,-

NK59747042 ŠKODA Octavia, Superb 244,-

NK59747067 AUDI A3 1.6-1.9 TDI (95-) - levý 433,-

NK59747043 ŠKODA Fabia, Octavia 1.9 TDI (06-) 433,-

NK59733024 MERCEDES A/W168 A160 CDI Vaneo (01-) 255,-

NK59725023 FORD Focus C-Max (03-) - silentblok převodovky 277,-

NK59719028 CITROËN C5, PEUGEOT,806 Expert 2.0 HDi - pravý 322,-

NK59736009 OPEL Combo, Corsa C (01-) 333,-

VALEO ClimPur
čistič klimatizace

obj.č. VA698984

•  účinný prostředek k čištění a dezinfenkci  
    klimatizace automobilů 
•  ničí bakterie, houby a mikroorganismy 
•  odstraňuje zápach 
•  chrání systém (včetně výparníku) před korozí 
•  balení 125 ml

159,- Kč

149,- Kč

obj.č. VA698899

VALEO ClimSpray dezinfekce 
/ čistič interiéru
•  odstraňuje pachy a desinfikuje
•  balení 125 ml

SEEAC nástavec poloosy SEEAC nástavec poloosy - strana kola

od 1.189,- Kč od 1.639,- Kč

obj. č. vnější / vnitřní ozubení cena

SE409012  26 / 42 zubů 1.189,-

SE409013 26 / 37 zubů 1.269,-

obj. č.  vnitřní ozubení  / průměr / délka cena

SE409011 37 zubů / 123 mm / 356 mm  1.639,-

SE409015 37 zubů / 112 mm / 379 mm 2.499,-

•  VW Transporter T5 (03-) •  VW Sharan (95-10)
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objednávejte na: shop.apm.cz

OSRAM Original Xenarc
výbojka D3S

OSRAM D1S classic 
výbojka 85V/35W

OSRAM D2S classic 
výbojka 85V/35W

ELTA žárovka H7

OSRAM Original Xenarc 
výbojka D2S

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

obj.č. OSD2S
obj.č. OSD3S

obj.č. OS66140CLCobj.č. OS66240CLC
obj.č. TOEL477

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

•  životnost cca 1.500 hodin
•  teplota světla 4.150 Kelvin

•  životnost cca 1.500 hodin
•  teplota světla 4.150 Kelvin

•  12V 55W
•  patice PX26d
•  minimální odběr 20 ks

620,- Kč

749,- Kč499,- Kč

1.220,- Kč

30,- Kč

950,- Kč

OSRAM Original Xenarc
 výbojka D1S

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

obj.č. OSD1S

FSL žárovky hlavních světloměrů

H4 H7 H1

•  minimální odběr 20 ks

od 14,- Kč

obj. číslo popis Akční cena

FSL477 H7 55W  PX26d 26,-

FSL472 H4 60/55W  P43t-38 26,-

FSL 448 H1 55W  P14.5s 14,-

BOSAL pružný člen / vlnovec

od 79,- Kč

obj. č. průměr / délka cena

BO521005 62,5 / 200 mm 199,-

BO521020 45,5 / 200 mm 79,-
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objednávejte na: shop.apm.cz

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,-

obj. č. parametry / rozměry cena

GSSMF063 46 Ah, 425 A, 207 x 175 x 175 mm - pravá 990,-

GSSMF075 60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 175 mm - pravá 1.220,-

GSSMF096 75 Ah, 700 A, 278 x 175 x 190 mm - pravá 1.660,-

TESLA autožárovky 

GS SMF startovací baterie 

od 29,- Kč

BENE 102 A dálkové ovládání 

459,- Kč

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

obj.č. TSSBENE102A

BENE 401 parkovací asistent 

549,- Kč

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

obj.č. TSSBENE401

KEMO odpuzovač kun

629,- Kč

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

obj.č. TSSM180

KEMO odpuzovač kun

obj.č. TSSM100N

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

429,- Kč

od 900,- Kč
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VERSACO Luxury 
sada krytů kol

VERSACO Esprit DC 
sada krytů kol 15“

obj.č. PNCV7749obj.č. PNCV8375

obj.č. PNCV2409

399,- Kč

669,- Kč

279,- Kč

399,- Kč309,- Kč

399,- Kč 669,- Kč

VERSACO Matrix 
sada krytů kol

VERSACO Royal RC
sada krytů kol 15“

SKF sada uložení tlumičůVERSACO Trend DC 
sada krytů kol 15“

SKF sada uložení tlumičů

obj.č. PNCV5158

obj.č. SKFVKDA35122Tobj.č. PNCV7077 obj.č. SKFVKDA35115T

•  ŠKODA Octavia (04-) •  ŠKODA Fabia, Roomster (99-)

„TWIN PACK“ – komplexní a výhodné řešení
Některé díly na vozidlech jsou často označovány jako párové. Je tím míněna doporučená 
výměna dílů nebo sad na obou stranách nápravy. Většinou se jedná o díly na konci své 
životnosti a jelikož mají v ideálním případě stejné stáří i nájezd kilometrů je žádoucí 
vyměnit díly v páru a zabránit tak opakované návštěvě servisu. Jde především o prvky 
řízení a zavěšení a uložení náprav. 

SKF vychází vstříc mechanikům, kteří si tato pravidla vzali za své a tyto sady označuje 
písmenem „T“ v kódu výrobku (např. VKXX XXXX T) i přímo slovním popisem „Twin Pack“ 
v názvu výrobku. 

Nejen, že koupíte kompletní sady na obě strany vozidla, 
ale věc má i ekonomický aspekt, protože ušetříte až 
desítky procent. Cena Twin Packu je ve srovnáním 
s díly koupenými jednotlivě výrazně levnější. Sady 
Twin Pack tedy umožnují efektivnější řešení výměn 
párových dílů.   

SUPER
TIP

SUPER
TIP
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objednávejte na: shop.apm.cz
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obj. č. parametry cena

RB3397008713 lišta stěrače zadní A331H - 330 mm 
ŠKODA Fabia III, Octavia III combi, Kodiaq, Karoq

100,-

RB3397014138 sada stěračů Aerotwin A138S
 600 + 400 mm, ŠKODA Fabia III (14-)

350,-

RB3397007863 sada stěračů Aerotwin A863S 
650 + 450 mm ŠKODA Karoq, Superb III, VW Golf VII

370,-

obj. č. parametry cena

MAOC977/1 AUDI, SEAT, ŠKODA, VW 1.0-1.5TSI (12-) 100,-

MAOX787D AUDI, SEAT, ŠKODA, VW 1.6,2.0 TDI CR (12-) 125,-

MAOX188D AUDI, SEAT, ŠKODA, VW 1.4-2.0 TDI (00-12) 100,-

BOSCH stěrače

MAHLE olejové filtry

od 100,- Kč

od 100,- Kč

449,- Kč
APM pracovní LED svítilna

obj.č. JFAPM708

•  vhodná nejen do dílny, ale i do auta či na kempování

•  úsporná led technologie s vysokou svítivostí                         

•  přední světlo velká COB LED dioda 5W  

    + horní světlo 5 led diod 

    + blikající výstražný trojúhelník na zadní straně 

•  zabudovaný akumulátor 3,7 V / 2.000 Ah-Li

•  doba svícení cca 2,5 hod (COB LED), 25 hod (5 LED) 

•  lehké tělo s výklopnou konstrukcí

•  vytáčecí háček (360°) a magnetická příchytka

RENOV´ PHARES
RENOVACE SVĚTLOMETŮ ZA 2 MINUTY

349,- Kč

obj.č. JFATVRP3000

SUPER
TIP

•  sada je určena na vyčištění dvou světlometů

•  revoluční metoda v renovaci světlometů 

•  jednoduché a účinné použití

SD TECH pneumatický 
měchový zvedák

4.550,- Kč

•  maximální nosnost 2 tuny 
•  maximální výška 400 mm 
•  minimální výška 145 mm 
•  hmotnost 20 kg 
•  pracovní tlak 7-10 bar

obj.č. JFATV0363



objednávejte na: shop.apm.cz

KS TOOLS montpáka KS TOOLS omezovač 
utahovacího momentu 

KS TOOLS SlimPOWER 
přepínací ráčna 1/4“ 

KS TOOLS 179-dílná gola sada

obj.č. KST9201490

obj.č. KST9170779

•  materiál Cr-V ocel + umělá hmota
•  délka 500 mm

•  72 zubů

•  velikosti 1/4“, 3/8“, 1/2“
•  dodáváno v odolném plastovém kufru
•  72 zubý převod ráčny
•  hmotnost 9 kg

•  pro dotahování zapalovacích svíček
•  pro ráčnu 3/8“

od 499,- Kč

obj.č. KST9118199

1.284,- Kč

525,- Kč

299,- Kč

1.790,- Kč

obj.č. KST9131270

KS TOOLS 3-dílná sada
silových nástrčných ořechů

KS TOOLS magnetická 
miska 

KS TOOLS nářadí k uvolnění 
konektorů

224,- Kč259,- Kč

obj.č. KST8000156obj.č. KST1501361

KS TOOLS souprava 
univerzálních háčků  

225,- Kč

obj.č. KST1501935

•   tvarovatelné
•   sada 2 ks

obj. č. limit momentu cena

KST5161501 18 Nm 499,-

KST5161502 24 Nm 520,-

•  se spirálovým profilem
•  velikost 17- 21 mm

•  materiál umělá hmota
•  průměr 150 mm

•  určeno přímo na konektorové přípojky   
    Push a Pull
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VIGOR speciální kleště 
na závaží - pro pneuservis

HAZET momentový klíč 
s přepínací ráčnou 1/2“

HAZET pneumatická mečová pila

•  s přesností +/- 3% 
•  délce 519 mm
•  klíč má široké spektrum použití pro      
    kontrolované utahování šroubů při servisu  
    pneumatik, dvoukolových aplikacích, u  
    osobních automobilů

•  délka 250 mm

obj.č. HAZV1657

objednávejte na: shop.apm.cz

369,- Kč

3.590,- Kč

•   zdvih pily 10 mm
•   zdvih/min. 9.500
•   délka pily 160 mm
•   řezný výkon v ocelovém plechu 3 mm, hliník 4mm
•   spotřeba vzduchu 99 l/min. 

Sada obsahuje:
1x přímočará pila
3x pilový list
1x reciproční pilový list
5x pilník
1x klíč na vnitřní šestihran

obj.č. HAZ9034P-2

VIGOR vakuová pumpa

obj.č. HAZV4201

•  objem 1,5 l  
•  funkce plničky i odsávačky
•  pro celou řadu provozních kapalin

990,- Kč

VIGOR sada rázových 
nástrčných klíčů na kola
•  vnitřní čtyřhran 12,5 = 1/2”
•  hlavice o velkosti 17, 19 a 21 mm
•  s ochranou proti poškození Alu disků

obj.č. HAZV2522

465,- Kč 1.650,- Kč

obj.č. HAZV4800

VIGOR pneumatický rázový 
utahovák 1/2“
•  maximální povolovací moment 1.200 Nm
•  odvětrání přes rukojeť směrem dolů
•  včetně rychlospojky 7,2
•  pracovní tlak 6,3 bar
•  max. otáček 7.500 /min.
•  hmotnost 2,1 kg

HAZET LED svítilna
•  svítivost 130 lm
•  kapesní (délka 139 mm)

obj.č. HAZ1979N-71

320,- Kč3.190,- Kč
HAZET posuvné měřidlo 
pro brzdové kotouče

•  v koženém pouzdru 
•  rozsah měření až 60 mm
•  délka měřících čelistí 75 mm

820,- Kč

obj.č. HAZ4956-3

obj.č. HAZ5122-3CT
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Aretace motorů VAG

GEKO magnetický vytahovák EXTOL  sada ocelových 
kartáčů

obj.č. EXG03211
obj.č. EX1848

259,- Kč

95,- Kč 29,- Kč

•  1.2 TDi – ANY, AYZ
•  1.4 TDi – AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV
•  1.9 TDi – AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY,AVB, AVF,  
    AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT,  
    BPX, BRB, BRM, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF
•  2.0 TDi – AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM,  
    BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ,  
    BVE,BVF, BVG, BVH, BVW 

NOVÉ MOTORY Common Rail:
•  1.6 TDi – CAYA, CAYB, CAYC
•  2.0 TDi – CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB,   
    CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBDA,     
    CBDB, CBDC, CBEA, CEGA.

obj.č. EXQS10365

objednávejte na: shop.apm.cz

GEKO nástroj pro opravu 
poškozených závitů

145,- Kč

•  sada obsahuje pět kusů nářadí včetně     
    speciálního závitníku 
•  4 x 14 mm pouzdra o délce: 3/8“, 7/16“  
    1/2“, 3/4“ + závitnice

•  160- 800 mm - teleskopický 
•  s LED světlem •  délky 180 mm, 2x225 mm

•  vlnitý drát S 0,3 mm a S 0,5 mm

obj.č. EXG02791

EXTOL 40-dílná sada hrotů HEX-TORX-XZN

484,- Kč

•  hroty 10 x 30 mm a 10 x 75 mm: HEX 4-5-6-7-8-10-12,        
    TORX 20-25-30-40-45-50-55, XZN 5-6-8-10-12
•  adaptér na 3/8“ a 1/2“ ráčnu
•  materiál CrV

obj.č. EX8818202

GEKO klíč na olejové filtry 1/2“

144,- Kč

obj.č. EXG02550

•  pro průměr 65-130 mm

EXTOL záchytná vana

294,- Kč

obj.č. EXG02636

•  úchyty umožňující snadný pohyb
•  vypouštěcí nálevka
•  odolnost proti chemickým látkám
•  objem 16 litrů  

EXTOL elektrikářské 
šroubováky se zkoušečkou

obj.č. EX53087

195,- Kč

•  7-dílná sada
•  s rukojetí z TPR pryže v kombinaci s      
    plastem

10



objednávejte na: shop.apm.cz

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 koče 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

8.590,- Kč

SD TECH plnička mazacích lisů 18 - 30 kg

obj.č. SDT1151

•  pro nádoby s průměrem 260 - 320 mm 
•  součástí sestavy je adaptér pro napojení plnícího ventilu     
    mazacího lisu jak velkého, tak malého typu
•  dodávané množství je 40g mazacího tuku na jeden zdvih

2.990,- Kč

REPSOL MOTO RIDER 4T (10W40 / 15W50)

490,- Kč

•  mazací oleje pro 4-taktní motory určené pro běžné použití
•  optimální ochrana a čištění motoru a také vysoká odolnost proti přerušení kluzné soustavy
•  obzvlášť vhodný pro cestování a jízdu na dlouhé tratě 
•  splňuje velmi náročné požadavky kluznosti
•  specifikace: API SL, JASO T903:2011 MA2 
•  + NAVÍC: tuk na řetězy REPSOL MOTO CHAIN LUBE (400 ml) 

SD TECH kovový trychtýř 

349,- Kč

•  průměr 180 mm

obj.č. SDT0218

SD TECH mobilní kovová 
vypouštěcí vana

5.890,- Kč

•  pro vypouštění použitých kapalin jako oleje, chladící směs, atd.
•  pro nákladní vozy, autobusy a stroje 
•  hmotnost 34 kg
•  rozměry 1.070 x 660 x 205 mm
•  pojme až 60l provozních kapalin, které lze snadno vypustit   
    přes výpustný kohout G3/4“

obj.č. SDT4009

objednací číslo balení viskozita cena

RE-Rider4T10W40/4 4 l 10W40 490,-

RE-Rider4T15W50/4 4 l 15W50 490,-

+ tuk na řetězy 
REPSOL MOTO 
CHAIN LUBE (400 ml)
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objednávejte na: shop.apm.cz

1.980,- Kč

95,- Kč136,- Kč

RAVENOL ATF 6 HP Fluid 

Specifikace: MW 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

•  z nejnovější generace pro všechny 6-stupňové automatické  
    převodovky od ZF
•  objem 10 l
•  NAVÍC: ke každému 10l balení jeden litr ZDARMA 

obj.č. RAV1211112/10

DIVINOL LHM Plus hydraulická kapalina BLUECHEM mazací sprej na brzdy
•  centrální hydraulické médium na bázi syntetického a minerálního  
    oleje s vysoce kvalitní přísadou
•  vhodná pro centrální hydraulické systémy (stahování střech  
    kabrioletů, centrální zamykání, stabilní a trakční systémy),   
    hydrostatické pohony, ovládání výškové úrovně, zavěšení,   
    posilovač řízení a tlumení atd.
•  balení 1 l

Specifikace: ISO 7308, IN 51524-2, PSA 
B71 2710 (LHM Plus), LHM: VW G 004 000 
, Pentosin CHF202, Opel 1940 766, SAAB 
93160548, Citroën 9979 A1, Land Rover 
Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, 
VOLVO 30741424

•  vysoce výkonné mazivo předchází a eliminuje pískání brzd 
•  snese vysokou teplotu a tlak, chrání brzdy a brzdové komponenty
•  dlouhodobá ochrana před rzí a korozí
•  zajišťuje dobrou funkci brzd
•  chrání před solí, vodou, kyselinami a žíravinami
•  balení 500 ml

obj.č. DI-51740/1

obj.č. BCH22114

215,- Kč
BLUECHEM Diesel System Cleaner

•  čistič dieselového palivového systému
•  odstraňuje pryskyřičný povlak a uvolňuje    
    zalepené vstřikovací otvory a čerpadla
•  eliminuje karbonové zbytky a saze ve válcích 
•  zlepšuje atomizaci paliva
•  objem 375 ml

obj.č. BCH33398 

BLUECHEM Fuel System Cleaner

175,- Kč

•  čistič benzínového palivového systému
•  odstraňuje zalepení v karburátorových    
    a vstřikovacích tryskách 
•  odbourává usazenou rez v systému a karbonizaci   
    ve spalovacím prostoru 
•  váže na sebe vlhkost a zkondenzovanou vodu       
    v palivu
•  objem 300 ml

obj.č. BCH33028

99,- Kč
 WD-40 Smart Straw univerzální mazivo

•  rychle penetrující mazivo a konzervant
•  nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů
•  slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací    
    a solné mlze 
•  slouží jako rozpouštědlo starých mazadel
•  dvojitý aplikátor - tryska / trubička
•  objem 450 ml

obj.č. WD40450

AKČNÍ CENA 
od 3 a více kusů

12



objednávejte na: shop.apm.cz

LOCTITE 243 
zajišťovač závitů

195,- Kč

•  se střední pevností
•  vhodný na všechny kovy
•  snáší mírné zamaštění povrchu
•  pro velikost závitu do M36
•  balení 10 ml

obj.č. LT1918997

Loctite 5910 černý silikon
•  utěsňuje pružné příruby s obráběnými     
    nebo litými povrchy      
•  vhodné pro spáry do 1 mm
•  čas vytvrzení je 2,75 mm za 24 h
•  provozní teplota -55 až +200 °C 
•  objem 100 ml

obj.č. LT2325872  

199,- Kč

115,- Kč
WYNN´S H.P.L.S. TREATMENT + STOP LEAK
olejové aditivum
•  těsnění + regenerace do převodovek
•  snižuje opotřebení, které vzniká při kontaktu  
    kovových ploch
•  usnadňuje řazení rychlostí
•  omezuje a odstraňuje hlučnost převodů a  
    ložisek
•  nepoužívat do automatických převodovek!
•  objem 125 ml (ošetří 2 litry oleje)

obj.č. WY-W59405 

WYNN´S Diesel 
Extreme Cleaner

215,- Kč

•  čistič palivové soustavy
•  pro všechny naftové motory
•  čistí EGR ventil a turbodmychadlo
•  snižuje emise výfukových plynů 
 •  poměr ředění 1:1000
 •  objem 500 ml

obj.č. WY-W12293 

LOCTITE čistič klimatizace

obj.č. LT731335

199,- Kč

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

FEBI oleje do převodovky

objednací číslo balení balení cena

FE39071 FEBI olej do převodovky DSG -  pro AUDI, SEAT, ŠKODA, VW 

specifikace: MB236.21, MB236.24, VW G 052 182 A2, VW G 052 529 A2
5 litrů 899,-

FE36449 FEBI olej do převodovky ATF -  červený, specifikace: MB 236.14 5 litrů 699,-

FE38935 FEBI olej do převodovky -  žlutý 5 litrů 859,-

FE39096 FEBI olej do převodovky - zelený 5 litrů 1.699,-

od 699,- Kč

13



objednávejte na: shop.apm.cz
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10.599,- Kč 11.999,- Kč

2.099,- 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 

THULE EasyFold XT 2
nosič 2 kol na tažné zařízení

THULE ProRide 598
střešní nosič kol

THULE kabelový zámek THULE FatBike 
ProRide 598 adaptér

obj.č. TH933100

obj.č. TH538000

•  plně skládací kompaktní nosič
•  vhodný pro rozměry rámu 22-80 mm
•  pro všechny typy jízdních kol
•  maximální nosnost 60 kg 
•  hmotnost 17,9 kg 
•  napájecí konektor 13 pin
•  rozměry 123 x 63 x 68 cm

•  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

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

•  rozřířený adaptér         
    pro kola typu „FAT BIKE“

•  ochrana v místě uchycení        
    nosiče k rámu

THULE ochrana 
karbonového rámu

obj.č. TH598101
obj.č. TH984000

359,- Kč559,- Kč 599,- Kč

obj.č. TH598001

THULE EasyFold XT nosič kol 
na tažné zařízení - 3 kola

obj.č. TH934100

13.499,- Kč

•  plně skládací kompaktní nosič
•  vhodný pro rozměry rámu 22-80 mm
•  pro všechny typy jízdních kol
•  maximální nosnost 90 kg 
•  hmotnost 23,1 kg 
•  napájecí konektor 13 pin
•  rozměry 123 x 83 x 86 cm

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ

POSEZÓNNÍ 

VÝPRODEJ



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



SuperVAG Upgrade na PRO plus

Diagnostická sada SuperVAG Comfort VW 
+ ZDARMA licence VIN-R + ZDARMA předplatné  na rok 2020     

Diagnostická sada SuperVAG PRO plus        

obj.č. IHRSUPERVAG

obj.č. IHRSVUPGRPRO

•  přechod na vyšší verzi SuperVAG PRO plus      
   pro majitele SuperVAG Comfort VW  
   (s adaptérem 7i/7e)
•  v ceně je  zahrnuto předplatné novinek      
   a technické podpory i pro rok 2020

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (čtení paměti závad, základní nastavení,      
    kódování, přizpůsobení, čtení bloku hodnot a mnoho dalšího) a licence pro práci s klíči    
    (učení klíčů, dálkových ovladačů), vyčtení a zadání tajného čísla, loginu, PIN

•  kompletní sada všech diagnostických nástrojů a licencí, které SuperVAG nabízí
•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (čtení paměti závad, základní       
    nastavení, kódování, přizpůsobení, čtení bloku hodnot a mnoho dalšího)   
    rozšířená o další expertní funkce:

•  v ceně je  zahrnuto předplatné novinek            
   a technické podpory i pro rok 2020

•  práce s tachometry
•  chipování
•  programování klíčů a dálkových ovladačů
•  čtení PIN/tajného čísla
•  čtení/zápis EEPROM paměti
•  klonování řídících jednotek motoru
•  klonování přístrojových panelů
•  čtení/zápis FLASH paměti EEPROM

22.000,- Kč

17.900,- Kč39.900,- Kč

obj.č. IHRSUPERVAGPLNAVERZE

objednávejte na: shop.apm.cz

ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ 

3. 9. Brno NÁPRAVY 1 - Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování automobilů

5. 9. Praha 9 NÁPRAVY 1 - Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování automobilů

9. - 11. 9. Praha 4 Osciloskop + FSA (Bosch) - Základní principy funkce, nastavení a ovládání + praxe

10. 9. Praha 9 BRZDY 1 - Mechanika a hydraulika

12. 9. Brno BRZDY 1 - Mechanika a hydraulika

17. – 18. 9. Praha 4 JET 8 (Bosch) - Kompletní systémy řízení motoru

19. – 20. 9. Praha 4 EDC IV (Bosch) - Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic

24. – 26. 9. Praha 4 JET 5 (Bosch) - Přímé a nepřímé vstřikování benzínu, řízení motoru cizích výrobců

1. – 2. 10. Praha 4 HYBRID - Hybridní vozidla: Kategorie hybridů, konstrukce systému, princip činnosti…

7. – 8. 10. Praha 4 JET 6 (Bosch) - Přímé vstřikování benzínu Bosch TSI a lambda sondy různých výrobců

10. - 11. 10. Praha 4 ABS + servo (Bosch) - Systémy brzd, elektronická regulace prokluzu kol a servořízení

14. - 15. 10. Praha 4 EDC V (Bosch) - Úpravy výfukových plynů vznětových motorů

17. - 18. 10. Praha 4 ATF (Bosch) - Automatické převodovky: Přehled, konstrukce, princip činnosti, nastavení…

22. – 23. 10. Praha 4 JET 7 (Bosch) - Moderní systémy vstřikování benzínu od firmy DENSO

30. - 31. 10. Praha 4 EDC VI (Bosch) - Systémy vstřikování nafty Bosch EDC17 a Denso i-ART

16



objednávejte na: shop.apm.cz

TROODON PC Intarface (EVROPA, ASIE, USA, MUX) – multiznačková OBD diagnostika

TS PRO - diagnostika řídících jednotek automobilů E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE,    
(EVROPA, ASIE, USA, MUX)

•  komunikační modul pro profesionální autoservis i pro soukromé využití
•  umožňuje plnou sériovou diagnostiku vozidla, všech řídících jednotek a funkcí 
•  rozsáhlá a hluboká diagnostika, kvalitní interface a propracovaný software pro PC
•  interface může pracovat samostatně pro nahrávání dat za jízdy či zpětné vyhledávání závad 
  

- podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
- rozsáhlá databáze osobních i nákladních automobilů
- čtení a mazání chybových kódů
- měřené parametry, akční členy
- 1600 modelú a 72 značek (1987-2018)
- roční aktualizace bez pěrušení licence
- kódovaní klíčú, airbagú a immobilizérů
- reset servisu, čištění FAP
- připojení přes kabel, wifi
- nahrávání dat za jízdy (samostatně)
- diagnostický software v PC 
- informační software Vivid WorkshopData / AutoData
- snadná aktualizace pomocí CD nebo přes internet
- tisk protokolů a archivace dat
- kompletně česky  

•  univerzální přístroj pro sériovou i paralelní diagnostiku zážehových a vznětových motorů, ABS/EDS, airbagů,      
    přístrojové desky a mnoha dalších 
•  kompaktní zařízení s barevným dotykovým displejem a jednoduchou klávesnicí
•  kompletně v českém jazyce

Diagnostická sada obsahuje přístroj TSPro (nakonfigurovaný dle přání zákazníka), potřebné propojovací kabely,    
CD-ROM s diagnostickými programy pro PC a transportní kufřík

Paralelní diagnostika
TSPro umožňuje sledování a kontrolu všech elektrických signálů automobilu.
Až 8 kanálů zobrazovaných jak na displeji přístroje, tak i na osobním počítači, kde 
lze využít komfortní ovládání a vysoké rozlišení.

Sériová diagnostika
Značková sériová diagnostika vozidel vyrobených od r. v. 1990. 
Díky jednoduchému a přehlednému menu umožňuje rychlé navázání spojení s řídící 
jednotkou a provedení příslušného testu.

- EOBD/OBDII Scantool
- podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
- diagnostický software v PC i v TS Pro
- informační software Vivid WorkshopData ATI
- 1600 modelú a 72 značek (1987-2018)
- roční aktualizace bez pěrušení licence
- kódovaní klíčú, airbagú a immobilizérů
- možnost dokoupení osciloskopu
- rozsáhlá databáze osobních i nákladních automobilů
- snadná aktualizace pomocí CD nebo přes internet
- snadná jazyková lokalizace
- tisk protokolů a archivace dat

32.000,- Kč

45.900,- Kč

obj.č. DEVTROO2
(na objednání / dodání do 2-3 dnů)

DEVTSPROI
(na objednání / dodání do 2-3 dnů)

Pro nákup diagnostiky kontaktujte:
Miroslav Lucák (Čechy) - tel. 739 530 703
František Vaněk (Čechy) - tel. 739 530 834
Vladimír Míča (Morava) - tel. 739 530 761
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ET ENGINE TEAM regulační 
ventil tlaku paliva

obj.č. ETED0014

•  FORD 2.2TDCi, HDI (06-14) 
•  OE 1514885, 1920QK

LUK kit spojková sada

NK brzdový kotouč

FEBI tyč stabilizátoruFEBI silentblok motoru
•  FORD Transit 2.2/2.4 TDCi (06-)

obj.č. LUK624330733

•  FORD Transit 2.2 TDCi (06-)

•  FORD Transit (00-)

869,- Kč 299,- Kč

AUTO MĚSÍCE 5.039,- Kč

1.060,- Kč

objednávejte na: shop.apm.cz
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obj.č. FE29907 obj.č. FE27524

FORD Transit (06-) ALCO filtry

NK brzdové destičky

•  FORD Transit

•  FORD Transit (06-)
DIVINOL Multilight FO 2/ 5W-30
•  syntetický motorový olej pro moderní  
    benzínové a naftové motory
Specifikace: ACEA A5/B5/, Ford WSS-M2C-
913-D, Ford WSS-M2C-925-A, Ford WSS
-M2C-913-A, Ford WSS-M2C-913-B, Ford 
WSS-M2C- 913-C/ PSA B71 2296/ Renault 
RN 0700/ Iveco 18-1811FIAT 9.55535 N2

1.938,- Kč

obj.č. DI-49170/20

20 l

obj. č. typ cena

SP1422 olejový 89,-

SP1366 palivový 260,-

MD8346 vzduchový 109,-

obj. č. strana cena

NK222564 přední 769,-

NK222565 zadní 690,-

obj. č. strana cena

NK202575 přední 575,-

NK202579 zadní 645,-

od 89,- Kč

od 690,- Kč od 575,- Kč



CIFAM kloub poloosy PIERBURG AGR ventil 

1.299,- Kč 2.190,- Kč

•  FORD Transit TDCi (06-14)
•  strana kola

•  FORD Transit (06-)

BOSCH Twin 655
sada stěračů

obj.č. RB3397010302

•  délka 650 / 550 mm

302,- Kč

ET ENGINE TEAM 
osazený blok motoru

SKF ložisko přední

SEEAC poloosy

SKF ložisko zadní

HITACHI váha vzduchu

•  FORD Transit (06-)

obj.č. CF607756
obj.č. PG703784340

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

•  FORD Transit (06-)
•  s ABS

1.490,- Kč

2.199,- Kč27.900,- Kč 27.900,- Kč
ET ENGINE TEAM 
osazený blok motoru
•  FORD Transit, CITROËN Jumper,  
    PEUGEOT Boxer 2.2 TDCi 
•  EURO 4

•  FORD Transit TDCI (06-)

•  FORD Transit (06-)
•  s ABS

obj.č. ETSB0002obj.č. ETSB0001

obj.č. HU2505089

obj. č. strana cena

SEFOT241 levá 2.199,-

SEFOT242 pravá 2.199,-

obj. č. zatížení cena

SKFVKBA6525 do 1750 kg 999,-

SKFVKBA6526 do 1850 kg 1.299,-

obj. č. zatížení cena

SKFVKBA6527 800 - 1300 kg 1.699,-

SKFVKBA6528 1500 - 1700 kg 1.899,-

od 999,- Kč od 1.699,- Kč
Pantone
Orange 021c

Pantone green
355c

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y
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objednávejte na: shop.apm.cz



KLIMATEX Ragos
Sada pánského funkčního spodního 

prádla pro zimní sporty. 
Měkká, prodyšná, rychleschnoucí 

a odvádějící tkanina bez obsahu 
elastanu v kombinaci s plochými švy 

nedráždí pokožku. 
Elasticitu zajišťuje použití žebrové 

struktury, lepší tepelnou izolaci pak 
lehce česaná vnitřní strana 

(dostupné velikosti: M / L / XL). 

Váš dodavatel autodílů

BOSAL: 
v teple i v ziměZÁŘÍ 2019

Nakupujte v září katalyzátory a DPF filtry značky BOSAL a pokud Váš celkový měsíční obrat 
dosáhne alespoň 4.000,- Kč (ve vašich cenách bez DPH), získáte jako odměnu ZDARMA* 
sportovní set funkčního zimního prádla RAGOS (nejen) pro mechaniky. 
(Jeden set za každé 4.000,- Kč Vašeho záříjového obratu ve vybraném sortimentu BOSAL).
 

* 
za

 1
,-

 K
č 

be
z 

D
PH

Set funkčního prádla 
KLIMATEX Ragos




