
CONTINENTAL WinterContact™ TS 860

  Nová generace prémiových zimních pneu 

od největšího experta na zimní jízdu

s řadou nových technologií:

Cool Chili™ pro bezpečné brzdění na mokru

  •    běhounová směs se silikou pro max. trakci

  •    speciální pryskyřice zlepšující výkon v zimě

Liquid Layer Drainage™ 

pro bezpečné brzdění na ledu

•    inovovaný design multi lamel

Snow Curve+ pro bezpečný handling 

na sněhu

•    nová struktura 3D drážek

BĚŽNÁ CE
NA: 2.268

,- Kč

AKČNÍ CE
NA:

1.10. - 31
.10.2016

1.199,- k
Č

obj. č.: P
NEU22Z65

15026195/65R15 91
T 

Uvedené ceny jsou bez DPH



CARWELL bRzdový bubEn - zAdní CARWELL sAdA bRzdovýCh čEListí - zAdní

AtE bRzdové dEstičky - přEdní

AtE spoRtovní bRzdový kotouč - přEdní AtE spoRtovní bRzdový kotouč - přEdní

AtE bRzdové dEstičky - přEdní

CARWELL bRzdový bubEn - zAdní

•  ŠKODA Octavia (96-), Roomster (06-)

•  průměr 230 mm

• OE 1J0609617B

•  MOC: 659,- Kč 

 Obj.č.: CW1J0609617B

•   ŠKODA Favorit, Felicia, SEAT Cordoba, VW Golf III

•   průměr 200 mm

•  OE 6U0501615B

•   MOC: 514,- Kč 

 Obj.č.: CW6U0501615B

•   ŠKODA, AUDI, VW, SEAT (např. Octavia, Golf IV atd.) 

•  průměr 280 mm

•  MOC: 1.554,- Kč 

 Obj.č.:  AT522150

•  ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-), Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW

•  průměr 256 mm

•  MOC: 1.546,- Kč 

Obj.č.:  AT522151

•  ŠKODA Fabia (99-), Octavia (96-), AUDI, SEAT, VW

•  s výstražným kontaktem

•  MOC: 1.433,- Kč 

 Obj.č.: AT607117

-55%

•  ŠKODA Fabia (99-), Octavia (96-), AUDI, SEAT, VW

•  bez výstražného kontaktu

•  MOC: 1.278,- Kč  

 Obj.č.: AT607111

•   ŠKODA Fabia (99-), SEAT, VW

•   průměr 200 mm

•  OE 6Q0609617

•   MOC: 548,- Kč

 Obj.č.: CW6Q0609617

•    ŠKODA Octavia (96-), Roomster (06-)

•    průměr 230 mm, šířka 32 mm

•   OE 1J0698525

•    MOC: 488,- Kč 

Obj.č.: CW1J0698525

    

Akční cena:

720,- Kč

    

Akční cena:

270,- Kč

    

Akční cena:

300,- Kč

    

Akční cena:

640,- Kč

    

Akční cena:

285,- Kč

    

Akční cena:

730,- Kč

bRzdové díLy

    

Akční cena:

575,- Kč

2 BRZDOVÉ DÍLY ATE A BARUM OD APM AUTOMOTIVE V ŘÍJNU S ODMĚNOU NAVÍC:

-53%

    

Akční cena:

360,- Kč

CARWELL bRzdový bubEn - zAdní

-53%

-55%

power disc power disc



Specialista nejen na japonské a korejské vozy

hERth+buss sAdA bRzdovýCh dEstičEk - přEdní  hERth+buss bRzdový kotouč - přEdní  
•  HYUNDAI i30, KIA Cee´d (06- )

•  MOC: 1.331,- Kč 

 Obj.č.: HBJ3600330

•  HYUNDAI i30, ix20, KIA Cee´d (06-)      

•  MOC: 1.397,- Kč 

 Obj.č.: HBJ3300510

    

Akční cena:

644,- Kč

    

Akční cena:

1.599,- Kč

    

Akční cena:

677,- Kč

-52%

-53%

-52%

3Za jednorázový nákup brzd ATE a BARUM v hodnotě nad 3.500,- Kč získáte lampu Osram LEDinspect  Foldable

•   profesionální konektorový systém (žádné kompromisní řešení či lepicí pásky s omezenou životností)

•   rychlá a jednoduchá oprava bez potřeby speciálního nářadí (nahradí kompletní rekonstrukci vedení) 

•   použitelné pro všechny ostřikovací systémy, adaptéry umožňují spojení nových a starších hadiček 

•   adaptéry i spojky jsou určeny pro vícenásobné použití a lze je dokoupit samostatně

•   sada obsahuje cca 160 ks různých spojek a adaptérů + 2,5 m pružné hadice

•  MOC: 3.333,- Kč

Obj.č.: HB54271025

•   univerzální použití

hERth+buss opRAváREnská sAdA pRo opRAvu poškozEnýCh hAdičEk ostřikovAčů

hERth+buss komponEnty pRo opRAvu hAdičEk ostřikovAčů

Obj.č. Popis Foto Běžná 
cena

Akční 
cena

HB51271310 konektor hadice ø 3 mm 15,- 7,-

HB51271311 konektor hadice ø 4 mm 19,- 9,-

HB51271320 konektor hadice ø 3-4,5 mm 78,- 39,-

HB51271321 konektor hadice ø 4-4,5 mm 78,- 39,-

HB51271330 konektor hadice ø 4,5 mm 78,- 39,-

Obj.č. Popis Foto Běžná 
cena

Akční 
cena

HB51271140 ochranná pružná trubka 5 m 126,- 59,-

HB51271335 plastová příchytka 39,- 19,-

HB50280050 těsnící kroužek 5x1,5 mm 7,- 3,-

HB50280055 těsnící kroužek 5,5x1,5 mm 7,- 3,-

HB50280060 těsnící kroužek 6x1,5 mm 7,- 3,-

hERth+buss tEstER bRzdové kApALiny

•  pro kapaliny DOT3 a DOT4     

•  MOC: 944,- Kč 

 Obj.č.: HB95980791
    

Akční cena:

470,- Kč

-50%

hERth+buss přEnosná Aku LEd svítiLnA  
•  2 režimy svícení (21 LED a 5 LED)

•  nabíjení přes zásuvku zapalovače (12V) nebo 230V      

•  MOC: 1.490,- Kč 

 Obj.č.: HB99910212
    

Akční cena:

733,- Kč

-50%



optimAL RAmEno nápRAvy LEvé / pRAvé optimAL tyč stAbiLizátoRu LEvá + pRAvá

FEbi tyč stAbiLizátoRu LEvá / pRAvá

nk čEp RAmEnE LEvý / pRAvý skF Ložisko koLA - přEdní

JpG těhLiCE nk čEp RAmEnE LEvý / pRAvý

FAG Ložisko koLA - přEdní 

•  ŠKODA Fabia, Roomster (99-)

•  MOC: 803,- Kč 

 Obj.č.: G6929

•  ŠKODA Fabia (99-)

•  MOC: 2.101,- Kč 

 Obj.č.: FAG713610820

•  OPEL Astra, Zafira (98-, 07-)

•  MOC: 520,- Kč 

 Obj.č.: FE14558

•   FORD Galaxy, VW Sharan, SEAT Alhambra

•  MOC: 339,- Kč 

 Obj.č.: G7514

•  ŠKODA Fabia, Octavia

•  MOC: 1.696,- Kč 

 Obj.č.:  JPG1141100170
            JPG1141100180

•   Renault 19, Clio, Kangoo, Megane, Scenic

•   MOC: 320,- Kč 

Obj.č.:  NK5043919

•  FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan (95-)

•  MOC: 639,- Kč 

 Obj.č.: NK5044733

•   ŠKODA Octavia (96-)

•   MOC: 1.323,- Kč 

 Obj.č.: SKFVKBA3455

    

Akční cena:

166,- Kč

    

Akční cena:

311,- Kč

    

Akční cena:

388,- Kč

    

Akční cena:

999,- Kč

    

Akční cena:

255,- Kč

    

Akční cena:

844,- Kč

podvozkové díLy

    

Akční cena:

644,- Kč

-51%

-52%

-51%

-50%     

Akční cena:

159,- Kč
-50%

-52%

-51%

4

-51%



dRi hydRAuLiCké čERpAdLo

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo 

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo 

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo 

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo 

•  MINI Cooper 1.6 (03-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  MOC: 9.442,- Kč 

 Obj.č.: DRI719520270

•  FORD Mondeo (00-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  MOC: 4.087,- Kč 

 Obj.č.: DRI715520254

•  VOLVO S60 (01-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  MOC: 4.999,- Kč 

 Obj.č.: DRI715520273

•  CITROËN Berlingo (96-)

•  MOC: 3.960,- Kč 

 Obj.č.: DRI715520202

    

Akční cena:

2.499,- Kč

    

Akční cena:

5.193,- Kč

    

Akční cena:

2.249,- Kč

    

Akční cena:

2.178,- Kč

díLy řízEní

5Aktuální dostupnost dílů, které nemáme skladem, si nově můžete zkontrolovat u značek DRI, SKF a CS GERMANY

Gkn poLoosA

•  FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan (00-)

•  MOC: 5.554,- Kč 

 Obj.č.:  GK0020579

•  SEAT Cordoba 1.4-1.9 (99-)

•   MOC: 2.820,- Kč 

Obj.č.:  DRI715520097

•  FORD Focus 1.8 (98-04)

•  bez zálohy za starý díl

•  MOC: 3.448,- Kč 

 Obj.č.: DRI715520045

•   VW Transporter (03-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•   MOC: 4.606,- Kč 

 Obj.č.: DRI715520265

    

Akční cena:

1.827,- Kč

    

Akční cena:

2.499,- Kč

    

Akční cena:

2.533,- Kč

    

Akční cena:

1.551,- Kč

-55%

-50%



FEbi snímAč tLAku výFukovýCh pLynů FEbi snímAč RyChLosti

FEbi sAdA čidLA tEpLoty FEbi sAdA čidLA tEpLoty

•    ŠKODA Octavia, Superb

•    MOC: 377,- Kč

 Obj.č.: FE32510

•  ŠKODA Octavia (04-)

•  MOC: 1.257,- Kč

 Obj.č.: FE40767

•    ŠKODA Fabia, Octavia

•    MOC: 406,- Kč

 Obj.č.: FE33911

•  RENAULT Clio, Megane, Scenic

•  MOC: 703,- Kč

Obj.č.: FE45166

    

Akční cena:

619,- Kč

    

Akční cena:

349,- Kč

ELEktRiCké díLy

    

Akční cena:

169,- Kč

    

Akční cena:

199,- Kč

optimAL snímAč otáčEk optimAL snímAč otáčEk

FEbi snímAč tLAku pALivA FEbi snímAč tEpLoty výFukovýCh pLynů

•  CITROËN C1-C5, Jumpy

•  MOC: 1.859,- Kč 

 Obj.č.:  FE45177

•  ŠKODA Octavia (04-)

•  MOC: 3.198,- Kč 

Obj.č.:  FE48837
 

•  ŠKODA Octavia (96-)

•  MOC: 400,- Kč

 Obj.č.: OP06S044

•  FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan (95-10)

•  MOC: 1.066,- Kč 

 Obj.č.: OP06S205

    

Akční cena:

919,- Kč
    

Akční cena:

1.555,- Kč

    

Akční cena:

499,- Kč

    

Akční cena:

199,- Kč

6

-51%

-53%

-55%

-51%

-50%

-51%

-50%

-51%



Luk REpsEt dmF spoJková sAdA Luk kit spoJková sAdA

Luk kit spoJková sAdA

Luk kit spoJková sAdALuk kit spoJková sAdA

Luk kit spoJková sAdA

Luk REpsEt dmF spoJková sAdA Luk REpsEt dmF spoJková sAdA 
•  s dvouhmotovým setrvačníkem

•  ŠKODA Octavia, VW Golf 2.0 TDI (03-)

•  MOC: 18.577,- Kč 

 Obj.č.: LUK600001700

•  s dvouhmotovým setrvačníkem

•  AUDI A3, ŠKODA Octavia 1.9 TDI (96-)

•  MOC: 14.991,- Kč 

 Obj.č.: LUK600000600

•  CITROËN Berlingo, PEUGEOT 106, 206 1.1-1.7 (96-)

•  MOC: 4.288,- Kč 

 Obj.č.:  LUK620308400

•  ŠKODA Octavia (04-)

•  MOC: 3.948,- Kč 

Obj.č.:  LUK622333200

•  FORD Galaxy, VW Sharan 1.9 TDI (02-)

•  MOC: 6.799,- Kč

 Obj.č.: LUK624303409

•   s dvouhmotovým setrvačníkem

•   ŠKODA Octavia, VW Golf 1,9 TDI (04-)

•   MOC: 18.550,- Kč

 Obj.č.: LUK600001600

•   PEUGEOT 206 (98-)

•   MOC: 3.249,- Kč 

Obj.č.: LUK618308900

    

Akční cena:

1.855,- Kč

    

Akční cena:

1.397,- Kč

    

Akční cena:

7.420,- Kč

    

Akční cena:

2.719,- Kč

    

Akční cena:

6.746,- Kč

    

Akční cena:

1.844,- Kč

    

Akční cena:

7.988,- Kč

    

Akční cena:

3.300,- Kč

•  VW Transporter T4 (98-03)

•  MOC: 8.250,- Kč 

 Obj.č.: LUK624241033

motoRové díLy

-57%

-57%

-57%

-60%

-60%

-55%

-53%

-60%

7BOSCH, HERTH+BUSS, FEBI, ASHIKA, OPTIMAL, DRI, SKF a CS GERMANY



FEbi řEmEniCE FEbi siLEntbLok motoRu - zAdní

optimAL nApínák řEmEnE optimAL nApínACí kLAdkA

FEbi sAdA Rozvodového řEtězu impERGom řEmEniCE

ContitECh Rozvodová sAdA  ContitECh Rozvodová sAdA

•  AUDI, VW, SEAT, ŠKODA 1.4, 1.9, 2.0 TDI (např. Fabia, Octavia, Superb, Roomster)

•  1x řemen + 2x kladka

•  MOC: 3.598,- Kč 

 Obj.č.: CT1028K3

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster

•  MOC: 1.249,- Kč 

 Obj.č.: FE15262

•  ŠKODA Fabia, Roomster 1.2

•  MOC: 3.252,- Kč 

 Obj.č.:  FE30607

•   FORD Mondeo, Transit 2.0 TDCi (01-)

•   MOC: 2.443,- Kč 

Obj.č.:  IM10017

•  AUDI A4, ŠKODA Superb 1.9 TDI

•  MOC: 2.609,- Kč

 Obj.č.: ON1441

•   ŠKODA Octavia 1.9 TDI/SDI (97-) 

•   MOC: 522,- Kč

 Obj.č.: ON1538S

•   VW, AUDI, SEAT, ŠKODA (např. Octavia 1.9 TDI, 1.9 SDI)

•   1x řemen + 4x kladka 

•   MOC: 5.462,- Kč

 Obj.č.: CT1044K1

•   ŠKODA Octavia (96-)

•   MOC: 1.311,- Kč 

Obj.č.: FE26610

    

Akční cena:

2.430,- Kč

    

Akční cena:

1.299,- Kč

    

Akční cena:

590,- Kč

motoRové díLy

    

Akční cena:

249,- Kč

    

Akční cena:

1.730,- Kč

-52%
-56%

    

Akční cena:

611,- Kč

    

Akční cena:

1.199,- Kč

    

Akční cena:

1.599,- Kč

-52%

-53%

-52%

-51% -51%

-50%
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dELphi vstřikovACí čERpAdLo

ELRinG GuFERo kLikového hřídELE ELRinG těsnění výFuku 

mAhLE pALivový FiLtR

mAhLE pALivový FiLtR

ALCo pALivový FiLtR

mAhLE pALivový FiLtR

mAhLE pALivový FiLtR

•    RENAULT 1.5dCi Clio III, Modus (05-)

•    bez senzoru vody

•    MOC: 1.420,- Kč 

 Obj.č.: MAKL469

•   FORD 2.0 HDi, TDCi (5/06-2/10)

•   MOC: 627,- Kč 

 Obj.č.: MAKX201D

•    RENAULT vše 1.5 dCi  (6/01-)

•    repasovaný díl

•   ZÁLOHOVANÝ DÍL

•    MOC: 10.500,- Kč 

 Obj.č.: D28265176X

•    AUDI, SEAT, ŠKODA, VW 1.9, 2.0 TDI (03-) 

•    systém Mann

•    MOC: 613,- Kč 

Obj.č.: MD539

•    FORD 2.0 HDi, TDCi (2/10-15)

•    MOC: 659,- Kč 

Obj.č.: MAKX331D

•    AUDI A6 2.7, 3.0  TDI (04 - 11) 

•    MOC: 1.586,- Kč 

Obj.č.: MAKL454

•  ŠKODA např.  Fabia 1.2 HTP

•  strana k rozvodům

•  MOC: 316,- Kč 

 Obj.č.: EL155560

•   ŠKODA Fabia 1.2 HTP 47kW (1/03-3/08) 

•   MOC: 189,- Kč 

 Obj.č.: EL499560

    

Akční cena:

142,- Kč

    

Akční cena:

85,- Kč

-55%

-55%

    

Akční cena:

639,- Kč

    

Akční cena:

7.500,- Kč

    

Akční cena:

282,- Kč

    

Akční cena:

297,- Kč

-51%

    

Akční cena:

276,- Kč

    

Akční cena:

714,- Kč

-51%

motoRové díLy

-55%

-55% -55%

9



- jedinečný dávkovací patent na použití maziva v kartuších
- veškeré mazací operace lze provádět bez úniků maziva
- rychlá a snadná výměna kartuší a naprosto čistá manipulace
- max. pracovní tlak 300 bar
- včetně dvou nástavců se sklíčidlovou spojkou a závitem M10x1 
  (hadička 300 mm a rovný nástavec 150 mm)

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO EFEKTIVNÍ 
VYUŽITÍ MAZIVA V KARTUŠÍCH

STARTOVACÍ BALÍČEK - obj.č. DI-AKCE/LS (platnost nabídky do 30.11.2016) 
Mazací lis Lube Shuttle + 12 ks kartuší s univerzálním tukem Divinol Fett Lithogrease 2 B (21711/0.4LS)

LUBE SHUTTLE 
jednoruční 

mazací lis 
(na kartuše 400 g)

Obj.č.                  Popis                         Cena / 1ks          Celková hodnota          AKČNÍ CENA BALÍČKU

DI-21711/0.4LS
Divinol Fett Lithogrease 2 B 
(kartuše pro Lube Shuttle)

Lis na kartuše Lube Shuttle 

99,-

590,- 1.778,-

12 x 99,- + 590,-
990,-

SDT8213

Proč systém Lube Shuttle: 
PRAKTIČNOST – pistoli lze obsluhovat jednou rukou 

ČISTOTA – výměna náplně bez nutnosti otevřít pistoli
RYCHLOST – zasunout a vysunout náplň je velmi snadné 

ÚSPORNOST – v náplni zůstává jen velmi málo maziva
PŘESNOST – množství maziva lze snadno dávkovat

Divinol Lithogrease 2 B
Vodě odolný komplexní tuk s EP přísadami pro tepelně 

a mechanicky namáhaná valivá a kluzná ložiska. 
NLGI třída 2, Bod skápnutí: cca. 220 °C

Označení dle: DIN 51 825: KP 2 N-30
Označení dle: ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Teplotní rozsah: -30°C až +150°C

NOVINKA!

uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



Řetězový olej

SPECIÁLNÍ OLEJE
Pro motorové pily a zahradní sekačky

Polosyntetický motorový olej (2-taktní) Motorový olej do sekaček HD30

Čistič lišt motorových pilMotorový olej do sekaček 10W30

Obj.číslo            balení (l)         cena

Obj.číslo                       balení (l)         cena
Obj.číslo                   balení (l)      cena

Obj.číslo                  balení (l)         cena

Obj.číslo                balení (l)       cena

Bio řetězový olej

DIVINOL Kettenöl H
• moderní vysoce výkonný řetězový olej
  se speciálním přídavkem adheziv
• aditiva s výbornými mazacími vlastnostmi
  zaručující velmi nízké opotřebení řetězu a lišty

DIVINOL Zweitaktöl FF
• vysoce kvalitní motorový olej vhodný pro všechny   
  dvoudobé motory v zahradní technice (travní sekačky,  
  řetězové pily, křovinořezy aj.)
• Specifikace: JASO FD, ISO – L – EGD, API TC,
  GLOBAL GD Husqvarna 242

DIVINOL Rasenmäheröl HD 30 
• vysoce kvalitní olej SAE 30, API SF/CD vhodný pro všechny   
  čtyřdobé motory v zahradní technice 
• je vyroben z vybraných základových olejů a moderního systé-  
  mu aditiv, které zajišťují dokonalou ochranu motoru i za 
  ztížených pracovních podmínek
• Specifikace: API SF/ CD, SAE 30

DIVINOL Motorsägerreiniger
• čistič řetězových pil, který rozpouští  
  rychle a spolehlivě i silná znečištění a 
  pryskyřici na řetězech i skříních pil
• není agresivní, nenapadá plasty, laky  
  ani kovy
• biologicky odbouratelný (test OECD)

DIVINOL Rasenmäheröl 10W-30 Spezial
• syntetický motorový olej pro čtyřtaktní motory malé zahradní 
  techniky, malých traktorů, sněžných fréz a generátorů
• vynikající protioděrové vlastnosti
• šetří palivo a redukuje spaliny, obsahuje látky, které čistí motor 
• poskytuje ochranu proti opotřebení, korozi, oxidaci a pěnění
• doporučen zejména pro motory HONDA
  Specifikace: API SJ/CF

  DIVINOL Bio Kettenöl
∙ vysoce výkonný olej pro mazaní řetězů 
  motorových pil na bázi rostlinných surovin
∙ ekologicky odbouratelný - podle testu DE/027
∙ vyznamenán oceněním „Modrý ANDĚL“ 

DI-84150/1     1          45,-
DI-84150/5       5        206,-
DI-84150/20    20        781,-
DI-84150/60    60      2.211,-
DI-84150/200   200      6.600,-

DI-26150/0.1   0,1    19,-
DI-26150/0.25               0,25    37,-
DI-26150/1      1    78,-
DI-26150/1DAVKOVAC     1  106,-
DI-26150/5      5  353,-
DI-26150/20    20       1.320,-
DI-26150/60    60       3.630,-

DI-48330/0.6         0,6               43,-
DI-48330/1            1              66,-
DI-48330/5                    5             289,-
DI-48330/20          20          1.100,-
DI-48330/60          60          2.889,-
DI-48330/200        200          8.498,-

DI-48350/0.6            0,6          45,-        
DI-48350/1           1                72,-
DI-48350/5           5              316,-
DI-48350/20         20           1.194,-
DI-48350/60         60           2.957,-
DI-48350/200       200           8.793,-

Obj.č.: DI-12300/0.5
cena: 125,-
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DI-21820/1               1             66,-
DI-21820/5       5           303,-
DI-21820/20     20              1.100,-
DI-21820/60     60        3.135,-
DI-21820/200     200        9.900,-



•   plně syntetický motorový olej pomáhá udržovat filtry pevných částic čisté a chránit         
      je před usazováním popela, který způsobuje zablokování výfukového systému         
      a tím snížení výkonu motoru

•   použití v moderních benzínových, dieselových a plynových motorech

•  KE KAŽDÉMU SUDU TELESKOPICKÁ LOPATA NA SNÍH MICHELIN!
Specifikace:  API SN, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.52, 229.51, 229.31,          
     GM Dexos 2, Fiat 9.55535-GS1

•  objem 55 l

•  MOC: 12.950,- Kč

 Obj.č.: SH-HXULECT0W30/55

pRovozní kApALiny / ChEmiE
shELL hELiX hX7 5W-40 

shELL hELiX uLtRA ECt C2/C3 0W-30

•  motorový olej na syntetické bázi. Chrání motory moderních vozidel proti opotřebení v náročných podmínkách každodenního       
     provozu a tím pomáhá prodloužit jejich životnost

•  může být použit v benzínových, dieselových (bez filtru pevných částic) a plynových motorech

•  je také vhodný pro motory používající jako palivo bionaftu nebo směs benzín/etanol

•  KE KAŽDÉMU SUDU TELESKOPICKÁ LOPATA NA SNÍH MICHELIN!
•  Specifikace:   Schválení / Požadavky: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB 229.3, VW 502.00/505.00, GM LL-A/B-025,
            Renault RN0700, RN0710, splňuje požadavky FIAT 9.55535-N2, 9.55535-M2

•  objem 55 l

•  MOC: 9.450,- Kč

 Obj.č.: SH-HX75W40/55

    

Akční cena:

4.500,- Kč

    

Akční cena:

6.300,- Kč

+ dárek

zdarma

motip oChRAnA pLAstů A Gum

motip RozmRAzovAč zámků vE spREJi

CARFit siLikonový spREJ

motip stříbRná bARvA nA disky koL

•  objem 600 ml

•  MOC: 134,- Kč

 Obj.č.: MO000709

•  objem 75 ml

•  MOC: 63,- Kč

 Obj.č.: MO001855

•   mazací a ochranný prostředek

•   vhodný na a ochranu gumových a plastových dílů

•   silně vodoodpudivý

•   teplotně odolný od -50°C do +200°C. 

•  objem 400 ml

•   MOC: 85,- Kč

 Obj.č.: CAR562

•   objem 500 ml

•   MOC: 198,- Kč

 Obj.č.: MO04007

    

Akční cena:

89,- Kč

    

Akční cena:

39,- Kč

    

Akční cena:

56,- Kč

    

Akční cena:

125,- Kč

R

R

R

12 BLUECHEM JE NĚMECKÝ VÝROBCE PETROCHEMIE PRO ÚDRŽBU A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL



  sdtECh sudový tRyChtýř s víčkEm 250 mm 

kApALinA do EkoLoGiCkýCh myCíCh stoLů

sdtECh mobiLní pnEumAtiCký myCí stůL nA 80L kApALiny

bLuEChEm diEsEL AppLiCAtoR spRAy

sdtECh výdEJní přEnosná sEstAvA motoRové nAFty nA 12v

bLuEChEm dpF FLushinG Liquid

•   sestava obsahuje el. čerpadlo na 12V     
      (možnost dodání čerpadla i na 24 V a 230 V )

•   výdejní hadice 4m včetně výdejní pistole s manuálním   
      vypínáním a sací hadice 1,6 m se sacím košem

•  MOC: 5.990,- Kč

 Obj.č.: SDT23711

•  mycí vana s odnímatelným víkem

•  max. použitelný tlak 0,5 bar

•  filtr a pozinkovaný rošt v mycí vaně

•  ofukovací nerezová tryska s hadicí

•  kartáč s nylonovými štětinami s 1,5 m délkou hadice z PVC

•  mycí stůl má díky pneumatickému pohonu kontinuální tok mycí kapaliny
VAROVÁNÍ!
Nepoužívat hořlavé nebo korozívní kapaliny nebo látky, ze kterých  
vychází toxické výpary
•  MOC: 20.790,- Kč

 Obj.č.: SDT1560P

ČISTIČ SACÍHO TRAKTU
•  šetrně odstraňuje nalepené nečistoty na škrtících klapkách    
     a sacím potrubí (pryskyřice, olej, mazlavé povlaky atd.)

•  po aplikaci se během několika sekund odpaří

•  spolehlivě čistí trysky a vnitřní díly karburátoru

•  zabraňuje jakémukoliv zadírání pohyblivých dílů 

•  snižuje spotřebu paliva

•  objem 400 ml

•  MOC: 338,- Kč

Obj.č.:  BCH33149

•  kapalinu lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích      
     procesech, tak v moderních typech myček

•  ultrazvuková čisticí zařízení

•  velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě

•  ekologické mycí stoly

•  objem 60 l

•  MOC: 4.740,- Kč

 Obj.č.: SDT1560K60

•     nejúčinnější metoda regenerace DPF filtrů

•     rozpouští a odstraňuje saze ve filtru pevných částic tak, že je změkčuje a následně uvolňuje

•     rozpouští a odstraňuje všechny pozůstatky sazí z filtru pevných částic

•     navazuje se na saze a po určitém čase vznikne ve filtru kašovitá hmota, která se po              
        procesu čištění jednoduše vypláchne

•     DPF čistí snadno a může být použit na všechny hliníkové, hořčíkové, zinkové a kadmiové části

•     produkt je vhodný i na nejnovější generace filtrů

•     DPF se u této metody musí demontovat !!

        AKCE 5+1 (JEDEN LITR ZDARMA) 
•     MOC: 2.374,- Kč

 Obj.č.: BCH33440A 

•   pro šetrné slévání použitých olejů a nemrznoucích      
      směsí do sudů a IBC kontejnerů

•   z odolného polyethylenu HDPE 

•   obsah 3,2 l

•   MOC: 490,- Kč

Obj.č.: SDT02568

    

Akční cena:

210,- Kč

    

Zaváděcí cena:

429,- Kč

pRovozní kApALiny / ChEmiE

    

Akční cena:

17.790,- Kč

    

Akční cena:

3.490,- Kč

    

Akční cena:

1.190,- Kč

    

Akční cena:

4.990,- Kč

na 80 l 

kapaliny

5 + 1 litr

zdarma

13Některé čisticí produkty jsou nabízeny v akčních sadách se speciálními aplikačními přípravky 



tss hm-9019 monitoR nA opěRku hLAvy tss hp-iR bEzdRátové iR sLuChátkA

sony AutoRádio

•  externí monitor s úhlopříčkou 9‘‘ s HDMI / AV vstupem a s SD / USB slotem

•  pro instalaci na opěrku hlavy 

•  s vestavěným reproduktorem a podporou bezdrátových IR sluchátek   
     pro pohodlné sledování filmů během jízdy

•  MOC: 4.266,- Kč 

 Obj.č.: TSSHM9019

•   bezdrátové IR stereo sluchátka dvoukanálové (A,B) 

•   k monitorům do hlavových opěrek 

•   napájení: 2x AAA 1,5 V

•   MOC: 460,- Kč 

 Obj.č.: TSSHPIR
    

Akční cena:

3.500,- Kč
    

Akční cena:

380,- Kč

    

Akční cena:

1.400,- Kč

•  autorádio SONY rozměru 1DIN s displejem s vysokým kontrastem

•  USB a AUX vstupy, MEGA BASS EQ5 a výstupní výkon 4 x 55W

•  zelené podsvícení

•  MOC: 1.549,- Kč 

 Obj.č.: TSSDSXA202UIEUR

AutodopLŇky

kEEtEC Gps snipER LokALizátoR 
•  ke zjištění aktuální pozice vozidla

•  řídící jednotka vybavena vestavěnou záložní baterií a náklonovým senzorem

•  ovládání přes SMS / mobilní aplikaci

•  systém automaticky odešle uživateli SMS s odkazem na Google mapy

•  MOC: 3.300,- Kč 

 Obj.č.: TSSGPSSNIPER
    

Akční cena:

2.640,- Kč

kEEtECFoL stAndARd zAtmAvovACí AutoFóLiE kEEtECFoL stAndARd zAtmAvovACí AutoFóLiE

    

Akční cena:

7.920,- Kč

    

Akční cena:

2.640,- Kč

•  řada Standard 85 se světelnou propustností 17,4% 
•  rozměry 152 cm x 30,5 m
•  10 let záruka na stálost barvy (vyblednutí, žloutnutí, fialovění),   
     demetalizaci a odlupování!

•  MOC: 9.900,- Kč 

 Obj.č.: TSSSTANDARD85R152

•  řada Standard 85 se světelnou propustností 17,4%
•  rozměry 51 cm x 30,5 m
•  10 let záruka na stálost barvy (vyblednutí, žloutnutí, fialovění),   
     demetalizaci a odlupování!

•  MOC: 3.300,- Kč 

 Obj.č.: TSSSTANDARD85R51

tss stěRkA pRo instALACi AutoFóLií

•  pro všestranné použití při aplikaci okenních fólií, autofólií, převlekových fólií

•  ideální pro vytlačování v těžko dostupných místech okolo sametek a   
    gumových těsnění oken

•  MOC: 163,- Kč 

 Obj.č.: TSSKF652
    

Akční cena:

130,- Kč

kEEtEC Cz 10 dáLkové ovLádání

•   řídící jednotka centrálního zamykání

•   obsahuje 2 ks dálkových ovladačů RC MOTO

•   ovládání centrálního zamykání výstupem otevření/zavření 500mA,   
      ovládání zavazadlového prostoru, optická signalizace

•  MOC: 936,- Kč

 Obj.č.: TSSCZ10
    

Akční cena:

749,- Kč

16 SORTIMENT LUXUSNÍCH AUTODOPLŇKŮ ROZŠÍŘILY NOVÉ PARKOVACÍ SENZORY VALEO:



viGoR 12-díLná sAdA RáčnovýCh očkopLoChýCh kLíčů 

hAzEt montážní pákA nA pnEumAtiky

•  vyrobeny z chrom-vanadia

•  mají zdvojený T-profil a pochromovaný povrch

•  délku 500 mm  

•  MOC: 618,- Kč 

 Obj.č.: HAZ650-20

•  Velikosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

•  MOC: 2.730,- Kč 

 Obj.č.: HAZV1031

nářAdí, přípRAvky hAzEt / viGoR

    

Akční cena:

450,- Kč

    

Akční cena:

1.990,- Kč

1715 originálních ultrazvukových snímačů (např. VA890001- VA890019) pokrývá bezmála 200 OE aplikací.

hAzEt pnEumAtiCký Rázový utAhovák 1/2“

hAzEt nástRčné kLíčE s oChRAnou pRoti poškozEní ALu disků

•  max. utahovací moment 670 Nm

•  nízké vibrace a tepelně izolovaná pistolová rukojeť

•  3 výkonnostní stupně (2 pravý chod, 1 levý chod)

•  spotřeba vzduchu 113 l/min

•  provozní tlak vzduchu 6,3 bar 

•  MOC: 3.744,- Kč 

 Obj.č.:  HAZ9012SPC

•  velikosti 17/19/21 mm 

•  MOC: 1.014,- Kč 

 Obj.č.:  HAZ903SPC/3

    

Akční cena:

2.200,- Kč

hAzEt systEm 5000 momEntový kLíč 1/2“

•  rozsah utahovacího momentu 40 - 200 Nm
•  rychlé a přesné nastavení otočením rukojeti

•  MOC: 5.673,- Kč 

 Obj.č.:  HAZ5122-2CT
    

Akční cena:

3.100,- Kč

hAzEt pnEuhustič s přEsným tLAkoměREm

•  tlakoměr s kruhovou stupnicí a pryžovým pláštěm

•  ovládání jednou rukou

•  hadice 685 mm s nástrčnou otočnou koncovkou

•  připojení na stlačený vzduch pomocí rychlospojky

•  MOC: 799,- Kč 

 Obj.č.: HAZ9041-1
    

Akční cena:

599,- Kč

viGoR diGitáLní muLtimEtR

•  Měřicí rozsahy:

    DC 200 mV – 600 V

    AC 200 V – 600 V

    DC 200 mA – 10 A

•  odpor 200–2 000 Ohm

•  napájení 9 V baterie (v přístroji)

•  MOC: 517,- Kč 

 Obj.č.: HAZV4324

    

Akční cena:

390,- Kč

viGoR kLEště nA závAží koL 

•  kleště na vyvažovací závaží kol pro osobní automobily

•  celková délka 250 mm

•   MOC: 439,- Kč 

Obj.č.: HAZV1657

    

Akční cena:

330,- Kč

    

Akční cena:

690,- Kč



yAto 6-díLná sAdA stAhováků táhEL řízEní

EXtoL podstAvEC pod Auto skLádACí

EXtoL hydRAuLiCký Lis

EXtoL hydRAuLiCký pRACovní zvEdák přEvodovky 

yAto podtLAková pumpA s přísLušEnstvím yAto 9-díLná sAdA univERzáLní pRo nAstAvEní spoJky

•    zvedák převodovek se zvláště silnými otočnými kolečky

•    snadno ovladatelný a lehce nastavitelný

•    ovládání nožním pedálem

•    max nosnost 500 kg

•    výška 105 - 182 cm

•    hmotnost 31 kg

•   MOC: 3.198,- Kč 

 Obj.č.: EXG02100

•    16 kusů v sadě

•    pracovní tlak -1 až 0 ba

•    hmotnost 1,45 kg

•    použití pro motorovou brzdu

•   MOC: 1.182,- Kč 

 Obj.č.: EXYT0673

•    6-dílná sada stahováků táhel řízení

•    dodáváno v kufru

•    hmotnost: 5 kg 

•   MOC: 2.331,- Kč 

 Obj.č.: EXYT06157

•  profesionální hydraulický lis s tlakem 20 tun

•  pevná a robustní konstrukce pro použití v každé dílně

•  všechny potřebné certifikáty pro profesionální užití

•  hlavní technické parametry:

•  lisovací síla 20 t

•  provozní rozsah 0 - 695 mm

•  rozměr šířka 490 mm   

•  hmotnost 82 kg (dodáváno ve 2 balících) 

•  MOC: 10.223,- Kč 

 Obj.č.: EXYT55581

•   rozměr 11-25 mm

•   materiál hliník, uhlíková ocel

•   hmotnost 0,715 kg  

•  MOC: 637,- Kč

 Obj.č.: EXYT06311

•  nosnost 2t

•  délka 270-365 mm

•  sada 2 kusy

•  používat vždy 2 podpěry na nápravu vozidla 

•  MOC: 461,- Kč 

Obj.č.: EXG02158

    

Akční cena:

1.690,- Kč

    

Akční cena:

2.630,- Kč
    

Akční cena:

379,- Kč

nářAdí EXtoL / yAto

    

Akční cena:

440,- Kč

    

Akční cena:

6.971,- Kč

18 KS TOOLS – NĚMECKÝ VÝROBCE OBLÍBENÉHO NÁŘADÍ LETOS SLAVÍ 25 LET:

EXtoL Aku vRtACí šRoubovák

•   sklíčidlo s aretací pro snadnou výměnu nástrojů 

•   integrovaná LED svítilna usnadní práci v tmavých prostorách 

•   dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky 

•   18 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání 

•   baterie 12V Li-Ion (2x) 

•   kapacita baterie 1.300 mAh 

•   otáčky I. 0-350, II. 0-1.350/min 

•   L/P chod 

•   průměr vrtáku 0,8-10mm 

•   18+1 stupňů utah. momentu 

•   max. utahovací moment 21Nm 

•   nabíjení baterie cca 1 h 

•   hmotnost s aku 0,9 kg 

•  MOC: 1.890,- Kč 

 Obj.č.: EX8891151

    

Akční cena:

1.400,- Kč

EXtoL hoRkovzdušná pistoLE

•   s plynulou regulací teploty a proudu vzduchu 

•   napětí/frekvence 230 V/5 0Hz 

•   příkon 130 W/2.000W 

•   teplota 50/50-650°C 

•   proud vzduchu 250-500l/min 

•   + nerezové příslušenství 

•   baleno v kufru 

•  MOC: 1.766,- Kč

 Obj.č.: EX8794800

    

Akční cena:

1.290,- Kč

    

Akční cena:

999,- Kč



ks tooLs monstER Rázový utAhovák 

ks tooLs diGitáLní tEstER 

mEtAbo WE 15-125 úhLová bRuskA mEtAbo bs 14,4 Aku vRtAčkA

ks tooLs vybAvEný díLEnský vozík 

ks tooLs 1/2“ zEsíLEné nástAvCE pRo pnEum. utAhovák

ks tooLs sAdA nA tpms sEnzoRy 

•    dílenský vozík se 7 zásuvkami

•    včetně 212 kusů nářadí

•    + 208-dílná sada bitů ZDARMA
•   MOC: 19.813,- Kč 

 Obj.č.: ST4506221

•    17 – 19 – 21 mm

•    prodloužená verze

•    vhodné pro pneuservis i strojní použití

•    včetně lišty

•    POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

•   MOC: 585,- Kč 

 Obj.č.: KST5150103

•    utahovací moment 1.690 Nm 

•    pravý levý chod pro přepínání

•    spotřeba vzduchu 178 l/min   

•    připojení 1/4“

•    váha 1,99 kg

•    MOC: 7.612,- Kč 

 Obj.č.: KST5151210

•  robustní a výkonná úhlová bruska s nejvyšším výkonem ve své třídě   
     zaručuje velmi dlouhou životnost u extrémních aplikací 

•  příkon stroje 1.550 Watt 

•  elektronika TC 

•  počet otáček11.000 /min. 

•  průměr kotouče 125 mm 

•  točivý moment 3,5 Nm 

•  závit vřetena M 14 

•  délka kabelu 4 m 

•  hmotnost 2,5 kg

•  MOC: 3.870,- Kč 

 Obj.č.: ME600448900

•  lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí 

•  2 kusy akumulátorových Li-ion článků (14,4 V / 2 Ah) 

•  nabíječka SC 60 Plus 

•  počet otáček 0-400/0-1.500/min. 

•  rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm

•  hmotnost 1,4 kg

•  MOC: 4.590,- Kč 

 Obj.č.: ME602206530

•   s momentovým kľíčem v rozsahu 1-25 Nm 

•  MOC: 6.249,- Kč

 Obj.č.: KST1001180

•  utahovací moment 1.390 Nm

•  rozměry: 95 x 190mm

•  3 stupně nastavení max. utahovacího momentu

•  spotřeba vzduchu 135 l/min  

•  váha 1,34 kg

•  MOC: 7.055,- Kč 

Obj.č.: KST5151270•   tester pro měření tlaku pneumatik a       
      hloubky dezénu pneumatik

•  MOC: 428,- Kč 

Obj.č.: KST1004060
    

Akční cena:

280,- Kč

    

Akční cena:

3.350,- Kč

    

Akční cena:

3.600,- Kč

nářAdí / přípRAvky

ks tooLs minimonstER Rázový utAhovák

-50%     

Akční cena:

3.750,- Kč

19Vybrané položky a novinky za zvýhodněné ceny najdete v akčním katalogu Technické noviny 2/2016… 

    

Akční cena:

2.790,- Kč

    

Akční cena:

290,- Kč

    

Akční cena:

3.290,- Kč

  zdarma

    

Akční cena:

15.990,- Kč

-56%



diAGnostikA / EmisE

AtAL ACtiGAs 705 - kombinovAná Emisní stAniCE 

obRAťtE sE nA diAGnostiCké spECiAListy AutopRoFitEAmu

dALší voLitELné přísLušEnství:

ChCEtE být připRAvEni nA měřEní 
Emisí dLE nové LEGisLAtivy?

KOMPLETNÍ EMISNÍ SESTAVA PRO ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY SPLŇUJÍCÍ LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY VYHLÁŠKY 342/2014 MD
sestava obsahuje: 
•  Pojízdný multifunkční stojan s místem pro snadnou instalaci měřících přístrojů a vestavěným PC  
     (včetně LCD monitoru 22“, černobílé laserové oboustranné tiskárny a dalšího příslušenství)  

•  Modul analyzátoru pro emisní měření na zážehových motorech včetně odběrové sondy   
     (čtyř/pěti-složkový plynový analyzátor řízený počítačem, součást systému DIAG4 OBD) 

•  Modul kouřoměru pro emisní měření na vznětových motorech včetně odběrové sondy   
     (přístroj používá opacitní metodu založenou na měření optického útlumu světla procházejícího  
     sloupcem kouře v měrné kyvetě, součást systému DIAG4 OBD) 

•  RT modul 2 pro měření otáček a teploty u neřízených systémů (rozšiřuje možnosti emisních   
     přístrojů o schopnost měření otáček motoru ze zvlnění napětí v palubní síti vozidla, zážehového a  
     vibračního snímače)

•  Snímač teploty oleje s čidlem G 8,0 m (kabel 6 m)

•  DIAG4CAR OBD-BT (čtení paměti chyb + readliness kódy, VIN, otáček a teploty)

    

Akční cena sestavy:

187.400,- Kč

Doprava k Vám, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy ZDARMA
Možné cenové zvýhodnění pro majitele starších přístrojů ATAL (ACTIA)

•  diagnostika Multi-Diag Access/BT – čtení paměti závad  u řízených systémů bez EOBD

•  odběrová sonda ø 27 mm (3,5 m)

•  adapter OBD Truck (pro nákladní automobily, traktory, autobusy od roku 2007)

•  vibrační snímač otáček

•  WLC Opac KIT / PWR – RS232 (Bluetooth) bezdrátová komunikace kouřoměru s PC

•  snímač teploty oleje G 2 m / 6 m

•  zážehový snímač G2
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bosCh bEA 950 uni kompLEtní sEstAvA pRo měřEní Emisí dLE nové vyhLášky 

maximálně vybavená sestava s řadou nových měřicích přístrojů
- s garancí dodání platného software

    Sestava zahrnuje: 

•  přístrojový vozík (včetně PC, monitoru, klávesnice)

•  tiskárna A4

•  KTS 515 = modul pro diagnostiku el. systémů pouze dle EOBD - ISO, SAE, CAN

•  BEA 055 = 4/5-složkový analyzátor (CO, CO2, HC, O2, dodatečně NOx)

•  BEA 070 = modul měření kouřivosti ve verzi s Bluetooth, případně i s    
     akumulátorem a nabíjecí stanicí

•  BEA 030 = modul měření otáček s Bluetooth (B+B-, TN/TD, svorka 1, teplota)

•  teplotní sonda pro BEA 950 UNI

•  software BEA PC - CZ (jednorázový) 

•  AU-data = databanka předepsaných hodnot

Obj.č.: RB0684120350

diAGnostikA / EmisE

    

Akční cena:

262.630,- Kč

HC, CO, CO2, O2, dodatečně NOx

AA-SEC/SMS2 | 02.2016 | BEA950_550_HW | © Robert Bosch spol. s r.o. 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, 
Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Nové emisní přístroje BEA 950 a BEA 550

Automotive Aftermarket

Produktová řada BEA 550

BEA 060 BEA 070

BEA 030 KTS 515

A

Zákaznický PC/notebook

6

potřEbuJEtE poRAdit?
kontAktuJtE nAšE diAGnostiCké spECiAListy

 

 - poRAdí vám A sEstAví konkRétní nAbídku přímo podLE vAšiCh potřEb

miRosLAv LuCák (739 530 703)
FRAntišEk vAněk (739 530 834)
vLAdimíR míčA (739 530 761) viz. WWW.Apm.Cz/AutopRoFitEAm/kALEndář škoLEní

nAvštivtE spECiáLní škoLEní 
měřEní Emisí dLE nové LEGisLAtivy 

21Vedle nemrznoucích kapalin je naskladněn také dostatek autobaterií CARFIT, GS/YUASA, BOSCH či CARWELL



WiGAm piCCoLA3 vARiAnt

kLi14010100
hAdiCový sEt:

nEbo
KIT K 134 pro chladivo R134a KIT K 1234 pro chladivo R1234yf

kLi14010101

•  Plně automatická plnička klimatizací Variant pro chladivo R134a/R1234yf 
•  Změnu chladiva lze zajistit výměnou příslušenství a malým servisním zásahem 
•  Optimální volba pro vybavení malé a středně velké dílny
•  Malá, ale robustní konstrukce vhodná i pro servis mimo dílnu (při transportu nevyžaduje aretaci váhy) 
•  K PLNIČCE JE TŘEBA MÍT KIT HADIC A ADAPTERŮ PRO CHLADIVO, SE KTERÝM BUDE PRACOVAT

•  Nejmenší plný automat z naší nabídky
•  Databáze vozidel pro R134a (aktualizace přes USB port)
•  Provedení se třemi nádobkami‚ na starý + nový olej/ kontrastní látku 
•  Proplach systému klimatizace pomocí chladiva (v případě dokoupení příslušenství)
•  Provedení včetně tiskárny

    

Akční cena sestavy:

54.900,- Kč

ChLAzEní A kLimAtizACE

    R134a/R1234yf

           R134a

   HYBRID READY

R134a/R404a/R407c

    R134a/R1234yf

           R134a

   HYBRID READY

R134a/R404a/R407c

SPECIFIKACE PICCOLA3 VARIANT

chladiva
odsávání
přesnost odsávání
účinnost odsátí
výkon vakuové pumpy
velikost zásobníku chladiva
přesnost váhy pro chladivo
skladovací teplota
pracovní teplota
napájení
rozměry
hmotnost (s obalem)

Vysoce kvalitní PAG olej do klimatizací, který se vizkozitou řadí mezi 
PAG046 a PAG100. Hlavní výhodou je přítomnost vysoce kvalitní UV 
kontrastní látky a olejového aditiva, což usnadňuje případnou pozdější 
detekci netěsnosti a působí příznivě na kompresor klimatizace

R1234yf / R134a
300 g/min

+/- 15g
≥ 95%

100 l/min
10 kg

5 g
-10 ÷ +50 °C

0 ÷ +40 °C
230 V, 50 Hz

60 x 70 x 105 cm
69 kg

+ zdARmA:

  zdarma hadico
vý 

set + PAG olej

PI
C

C
O

LA
3 

VA
R

IA
N

T

Eboost pAG oLEJ (pAG068)

Objednávky pouze přes servisní techniky klimatizací:

Čechy: Martin Kasík, tel. 739 530 711, martin.kasik@apm.cz
Morava: Lukáš Jurica, tel. 739 684 358, lukas.jurica@apm.cz

22 STARTOVACÍ BATERIE CARWELL PRO LETOŠNÍ ZIMU ZA JEŠTĚ VÝHODNĚNÍ CENY:



•   pneumaticky odklápěné zadní rameno 
•   pneumaticky jištěná zouvací hlava
•   pevná a robustní konstrukce
součást dodávky: plastové kryty čelistí a montážní hlavy, štětec na montážní pastu,   
                 ruční měřič nahuštění a speciální montážní páka
•   je možné doplnit dalším příslušenstvím – např. pro montáž a demontáž moto kol  
    či usnadnění práce s nízkoprofilovými pneu (boční rameno)

Obj.č.: ST7504006

SPECIFIKACE

rozsah upnutí (vnitřní / vnější)
max. šířka ráfku 
max. průměr kola 
max. rozevření odražeče 
napájení

13“-23“ / 10“–20“
12“

1.060 mm 
325 mm

230 V

sERvisní vybAvEní

SPECIFIKACE

šířka ráfku
průměr ráfku
max. hmotnost kola
doba měření 
otáčky

1,5“ - 20“
10“ - 30“

75 kg 
4,7 s

100/min

CEmb ER-60 kompAktní vyvAžovAčkA koL s diGitáLním dispLEJEm

tCn 8200 AutomAtiCká dvouRyChLostní zouvAčkA pnEumAtik s RAmEnEm

•   digitální displej se dvěma samostatnými obrazovkami
•   automatické zadávání průměru a vzdálenosti disku pomocí ramínka
•   měřicí rameno na disk až 28“
•   s volitelným příslušenstvím vhodná i pro lehká nákladní vozidla a motocykly
•   automatický ALU-M program urychluje pracovní postupy
•   laser pro přesné nalepení závaží (umístěn na 6. hodině)
•   SPLIT program umožňující umístění závaží za paprsky kola
•   elektromagnetická brzda kola
•   vč. tří centrovacích kuželů (45 - 110 mm), upínací matice, kleští na závaží
•   prostorově úsporný kryt a úložné prostory 
•   není nutné upevnění k podlaze!!! 

Obj.č.: ST7506060
    

Akční cena:

47.300,- Kč

    

Akční cena:

59.900,- Kč

23A navíc NOVINKA: baterie CW41AH - nízké provedení (d/š/v: 207 / 176 / 175 mm)



Objednací 
číslo

max. přetlak objem TN příkon
motoru

plnicí množství 
vzduchu hlučnost

Běžná 
cena

Akční 
cena

ATMP22100 10 bar 100 l 2,2 kW 390 l/min. 72 dB 21.390,- 16.040,-

ATMP30150 10 bar 150 l 3 kW 510 l/min. 73 dB 27.790,- 20.840,-

ATMP40270 10 bar 270 l 4 kW 810 l/min. 76 dB 37.490,- 28.120,-

ATMP55500 10 bar 500 l 5,5 kW 960 l/min. 78 dB 52.990,- 39.740,-

•   agregát z jakostní slitiny

•   plně automatický provoz

•   nadproudová ochrana

•   dochlazovač tlakového vzduchu

•   pohon klínovým řemenem

•   nízké otáčky

•   snadná manipulace

•   nízké zástavbové (půdorysné) rozměry kompresoru umožňují využití maxima prostoru  

•   pro provozovny s vysokými nároky na minimalizaci prostoru určeného pro provoz kompresoru

•   plně automatický provoz

•   nadproudová ochrana

•   dochlazovač tlakového vzduchu

•   pohon klínovým řemenem

•   nízké otáčky

4 roky záruka

litinový blok

Objednací 
číslo

max. 
přetlak

objem 
tlakové 
nádoby

příkon
motoru

plnicí 
množství 
vzduchu

hlučnost Běžná 
cena

Akční 
cena

ATMP3270S 10 bar 270 l 3 kW 510 l/min. 73 dB 39.990,- 29.990,-

ATMP4270S 10 bar 270 l 4 kW 810 l/min. 76 dB 47.390,- 35.540,-

sERvisní vybAvEní

Atmos vzduChové pístové kompREsoRy řAdy pERFECt

Atmos vzduChové pístové kompREsoRy řAdy pERFECt s vERtikáLním vzdušníkEm

24 DIAGNOSTICI AUTOPROFITEAMU NA STRÁNKÁCH ČASOPISU AUTOEXPERT:



bosCh kts 560 / kts 590 diAGnostiCké moduLy nové GEnERACE

supERvAG + svAGpsA supERvAG + svAGFuLL

supERvAG + svAGvinR6

•  výměna staré diagnostiky za novou 

•  nový typ diagnostiky DS150, 

•  1 roční plnohodnotná licence – osobní vozy    
    (včetně aktualizací po dobu 1 roku)

•  VTI data = HEYNES PRO BASIC (1 ROK)

•  Podmínkou ceny je vrácení staré DELPHI VCI diagnostiky 

•  Platnost akce do 31.12.2016

•   podpora nových komunikačních rozhraní vozidel na bázi protokolu Ethernet

•   Bluetooth i USB rozhraní (připojení kPC), slot na SD kartu

•   možnost využívat různá komunikační rozhraní současně

•   výrazné urychlení diagnostiky vozidel (ve spojitosti se softwarem ESI[tronic] 2.0)

•   vstupy měřících vedení pro multimetr a osciloskop

•   všechny komunikační protokoly od počátku po současnost

      KTS 560 = 1kanálový multimetr / KTS 590 = 2kanálový multimetr + 2kanálový osciloskop

•   Pro všechny, kteří vlastní dosluhující zařízení KTS 520/550  
      a chtěli by si pořídit nový modul KTS 560/590        
      případně některou ze sad KTS 960/980/995

•   Při vrácení starého přístroje KTS 520/550 získáte            
      kterýkoliv z nových testerů ( KTS 560/590/960/980/995)   
      se slevou 12.000,- Kč

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní        
     nastavení, kódování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční členy,  
     závady,….)

•  licence PSA pro základní diagnostiku vozů Peugeot a Citroën

• předplatné pro rok 2017

•  MOC: 32.000,- Kč 

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní nastavení,  
     kodování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční členy, závady,….)

•  licence PSA pro základní diagnostiku vozů Peugeot a Citroën

•  licence SPEED pro čtení/zápis paměti EEPROM, klonování řídicích  
     jednotek, zálohování pamětí řídicích jednotek, práce s tachometry a  
     další. Výměna řídicích jednotek je na pár kliknutí. 

•  licence VIN-R pro čtení tajných čísel/PIN/Component security.       
     Příprava klíčů a dálkových ovladačů k vozidlu a další

•  licence Airbag pro reset airbagových řídicích jednotek, včetně   
     potřebného nástavce

•  licence Flash2 jako rychlý a bezpečný nástroj pro práci s EPROM

•  předplatné pro rok 2017

•  MOC: 101.000,- Kč 

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní  
     nastavení, kódování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční  
     členy, závady,….)

•  licence VIN-R pro čtení tajných čísel/PIN/Component security    
     příprava klíčů a dálkových ovladačů k vozidlu a další

•  předplatné pro rok 2017

•  MOC: 32.000,- Kč
 

    

Akční cena:

29.000,- Kč

    

Akční cena:

22.000,- Kč

    

Akční cena:

22.000,- Kč

    

Akční cena:

69.900,- Kč

diAGnostikA

AkCE novou zA stARou 
= sLEvA 12.000,- kč

Bosch Infogram
www.bosch.cz
www.bosch.sk

KTS 560/590
nové moduly pro diagnostiku řídicích jednotek
Vážení obchodní partneři, 

rádi bychom vás informovali o tom, že firma Bosch uvádí na trh diagnostické moduly nové 
generace KTS 560 a KTS 590.

Nové moduly budou představeny na veletrhu Automechanika ve Frankfurtu nad Mohanem 
a nahradí stávající řadu KTS 530/540/570. 

Mezi nejdůležitější vlastnosti nových přístrojů patří podpora nových komunikačních 
rozhraní vozidel na bázi protokolu Ethernet, stejně jako možnost využívat různá 
komunikační rozhraní současně. Obě tyto nové vlastnosti pomohou výrazně urychlit 
diagnostiku vozidel. Ta bude i nadále probíhat ve spojitosti se softwarem ESI[tronic] 2.0.

Začátek prodeje nových KTS modulů je naplánován na září tohoto roku. O časových 
možnostech dodání vás budeme ještě informovat.

V souvislosti s tím a pro plynulejší náběh počátečních dodávek bychom vás chtěli požádat 
o předběžnou informaci o požadovaných množstvích v případě, že budete předem vědět 
o větším zájmu zákazníků o nové KTS moduly.

V příloze najdete detailní informace o produktu, stejně jako prospekt v PDF formátu. 

Ve spojitosti s novými KTS moduly uvádíme na trh i atraktivní sadu KTS 460, sestávající 
z přístrojů KTS 560 a nového výkonného tabletu DCU 100 plus.

Kromě toho ještě představíme na veletrhu 
Automechanika zařízení KTS 350, které 
představuje nástupce KTS 340. 
Více informací opět najdete 
v přiložené prezentaci.

Předpokládaný začátek prodeje 
DCU 100 plus a KTS 350 je říjen 2016. 

S přátelským pozdravem
váš diagnostický tým Bosch

dELphi ds 150 EXChAnGE 

Ethernet jako roz
hraní 

pro diagnostiku Ř
J

25Další záhadný případ v rámci seriálu Diagnostická praxe nabízí Miroslav LUCÁK.



•  ŠKODA 1.2, 1.4 TSI (05/09-05/15) 

•  MOC: 246,- Kč 

 Obj.č.: SP1373

AtE bRzdový kotouč - přEdní AtE bRzdový kotouč - zAdní

dRi hydRAuLiCké čERpAdLo

ALCo pALivový FiLtR divinoL synthoLiGht 5W-40

ALCo vzduChový FiLtR 

•  ŠKODA Fabia (99-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•  MOC: 9.552,- Kč 

 Obj.č.:  DRI719520247

•  ŠKODA Octavia, Superb (1.4-2.0 2/03-)

•  MOC: 551,- Kč 

 Obj.č.: SP2149

•    lehkoběžný syntetický motorový olej, který zaručuje nejvyšší bezpečnost 
provozu, minimální opotřebení a měřitelné snížení spotřeby paliva pomocí 
snížení třecích ztrát, vynikajících vlastností při startu za studena ve spojení   
s velmi dobrou pumpovatelností

•    přirozená oxidační stabilita a vyvážená aditivace s velkou rezervou  
účinných látek brání vzniku černých kalů

• je vhodný pro benzínové i dieselové motory různých typů osobních  
automobilů

•    objem 20 l

•     Specifikace a doporučení: 
ACEA A3/B3/B4 • API SM/CF • BMW Longlife-01 • GM LL-B-025 • Mercedes-Benz 
229.1 • Mercedes-Benz 229.3 • Porsche A40 • PSA B71 2294 • PSA B71 2296 • Renault 
RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502.00/505.00

•    MOC: 763,- Kč 

Obj.č.:  DI-49520/20

•   průměr 239 mm

•   ŠKODA Fabia (99-)

•   MOC: 1.089,- Kč 

 Obj.č.: AT418137

•   průměr 230 mm

•   ŠKODA Fabia (99-) 

•   MOC: 873,- Kč 

 Obj.č.: AT409123

•   ŠKODA Fabia, Roomster 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI (09-) 

•   MOC: 454,- Kč

 Obj.č.: MD5320

    

Akční cena:

213,- Kč

    

Akční cena:

237,- Kč

    

Akční cena:

111,- Kč

    

Akční cena:

5.062,- Kč

    

Akční cena:

490,- Kč

ŠKODA fabia II
r.v. 2006 - 2014

ALCo oLEJový FiLtR  

  AUTO

       měsíce

-55%

-55%
    

Akční cena:

390,- Kč

26

-53%

-55%

-57%

    

Akční cena:

410,- Kč



FAi řEtězová Rozvodová sAdA FRiG AiR topEní

Gkn kLoub bosCh AERotWin A051s sAdA stěRAčů

vALEo kit  spoJková sAdA 
Gkn poLoosA - pRAvá / přEdní

FEbi tyč stAbiLizátoRu LEvá / pRAvá  optimAL Ložisko koLA - zAdní

•  ŠKODA Fabia, Roomster

•  MOC: 612,- Kč 

 Obj.č.: FE19518

•  ŠKODA Fabia II 1.2 40 kW a 44 kW

•  MOC: 3.183,- Kč 

 Obj.č.: FAITCK10

•  VW, ŠKODA Fabia I, II, Roomster

•  MOC: 784,- Kč 

 Obj.č.: FG06102010

•  ŠKODA Fabia 1.2 (02-)

•  MOC: 4.110,- Kč 

 Obj.č.:  VA826362
•   ŠKODA Fabia 1.4 16V (99-)

•  ZÁLOHOVANÝ DÍL

•   MOC: 6.466,- Kč 

Obj.č.:  GK0024097

•  ŠKODA Fabia 1.4 16V, 1.9 SDI

•  MOC: 2.014,- Kč 

 Obj.č.: GK0021586

•   délky: 530 + 530 mm

•   ŠKODA Fabia II, Roomster (9/06-12/14)

•   MOC: 550,- Kč 

 Obj.č.: RB3397009051

•   ŠKODA Fabia (99- )

•   MOC: 1.530,- Kč

 Obj.č.: OP102077

    

Akční cena:

733,- Kč

    

Akční cena:

906,- Kč

    

Akční cena:

1.750,- Kč

    

Akční cena:

275,- Kč

-52%

-57%

-55%

    

Akční cena:

1.767,- Kč

    

Akční cena:

2.909,- Kč

27

-50%

    

Akční cena:

288,- Kč

    

Akční cena:

392,- Kč

-53%

-55%

-50%
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TEKUTÉ STĚRAČE (-30°C) ROZMRAZOVAČ SKELZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 
( -20°C, -40°C nebo -80°C)

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

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

Zimní ostřikovací kapalina ve třech 
různých koncentracích (tzn. se třemi 
stupni mrazuvzdornosti – u stojícího 
vozu). Je mísitelná s kapalinami 
stejného složení. Používá se 
jako náplň ostřikovačů skel a 
reflektorů motorových vo-
zidel. Obsahuje přísady 
na regeneraci pryžové-
ho těsnění oken a přísa-
dy, které snižují možnost 
praskání plastových kry-
tů zadních světel.

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

Dodáváno mimo jiné i v 3 l kanystru s praktickou nálevkou.
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!!! NÁZEV OBJ. ČÍSLO OBSAH MC/BALENÍ MC/LITR

-20 °C

25,00

22,00

20,00

20,00

19,00

16,00

-30°C

36,00

32,00

28,00

-40 °C

35,00

33,00

31,00

30,50

29,00

24,00

50,00

47,00

-80 °C
44,00

43,50

41,00

36,00

-30 °C RAIN OFF

38,00

34,00

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ
MELOUN - KIWI 
( -30°C)
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