MAXXXI HITY
11/2020
5.799,- Kč
BANNER booster Professional P3 EVO
• profesionální kvalita s novou řadou silnějších baterií 						
REDTEK HD s kapacitou 25 Ah
• Booster je velmi odolný, díky robustnímu krytu
• velmi kvalitní měděné kabely s držákem kleští
• mosazné kleště jsou plně izolované s LED pracovním světlem
• napětí baterie 12 V
• typ baterie Standard, Ca, AGM, EFB, GEL, Start/Stop
• špičkový proud 3.100 A
• kapacita interní baterie 25 Ah
• hmotnost 10,5 kg

		

obj.č. BA1220000702
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750,- Kč

Í!

TV

KS TOOLS ´ocel místo čokolády´
Limitovaný adventní kalendář 2020 pro mechaniky
Zkraťte si čekání na Vánoce a sestavte si svoji 1/4“ gola sadu
z originálního adventního kalendáře – každý den nový kousek
• 48dílná sada nástrčných klíčů a bitů s 1/4“ ráčnou (72 zubů)
+ čtyřhranný šroubovák s 2 složkovou rukojetí, flexibilní 		
nástavec atd.

obj.č. KST9997777

Uvedené ceny jsou bez DPH

SUPER
TIP

N
LE AVÍ
LA D C
M
PA

NAVÍC originální dárek: praktická kapesní 				
LED svítilna Brilliant Tools (140 lumenů)

719,- Kč

659,- Kč

670,- Kč

ATE POWER DISC
brzdový kotouč - přední

ATE POWER DISC
brzdový kotouč - přední

ATE brzdové destičky - přední

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

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

• průměr 280 mm

• průměr 256 mm

obj.č. AT522150

obj.č. AT522151

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

obj.č. AT607117

630,- Kč
ATE brzdové destičky - přední
• AUDI, SEAT, VW, ŠKODA Octavia (96-),
Fabia (99-), Roomster (06-)
• bez výstražného kontaktu

obj.č. AT607111

2.300,- Kč

2.850,- Kč

2.320,- Kč

NK měděná trubka

CONTITECH sada rozvodů
s vodním čerpadlem

CONTITECH rozvodová sada

• délka 50 m

• ŠKODA Octavia I motory 1.9 TDI a 1.9 SDI

• včetně vodního čerpadla

obj.č. NK715040

obj.č. CT1044WP1

• průměr 4,75 mm
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• ŠKODA Fabia I, II, Octavia II 1.4 TDI, 		
1.9 TDI, VW Transporter T5 (03-)

obj.č. CT1028WP3

99,- Kč

729,- Kč

1.199,- Kč

HERTH+BUSS HB upínací
páska na suchý zip

HERTH+BUSS přenosná
aku LED svítilna

HERTH+BUSS
horkovzdušná pistole

• délka 0,5 m

• 2 režimy svícení (21 LED a 5 LED)

• napětí / frekvence 230 V / 50 Hz

• šířka 25 mm

• světelný tok 150/50 lm

• příkon 130 W / 2.000 W

• na organizaci kabelových svazků, hadiček

• nabíjení přes zásuvku na zapalovač (12V)
nebo 230 V

• teplota 50-650°C / nastavováno po 50°C

obj.č. HB50260525066

• doba svícení až 4,5 hodin
• délka 23 cm

• s LCD displejem

obj.č. HB95920000

obj.č. HB99910212

od 29,- Kč

1.699,- Kč

HERTH+BUSS palivové hadice

HERTH+BUSS stojan
na palivové hadice

• univerzální palivové hadice
• pracovní tlak 10 bar

obj.č. HB51280660

• rozsah teplot -35°C až 110°C
obj. č.

vnitřní / vnější průměr / návin

cena za 1 m

HB51280232

3,2 x 7 mm 1 m / cívka 15 m

29,-

HB51280333

3,3 x 6,8 mm 1 m / cívka 15 m

35,-

HB51280045

4,5 x 10,5 mm 1 m / cívka 15 m

36,-

HB51280245

4,5 x 9,5 mm 1 m / cívka 15 m

37,-

HB51280255

5,5 x 10,5 mm 1 m / cívka 15 m

42,-

HB51280155

5,5 x 11,5 mm 1 m / cívka 15 m

45,-

HB51280160

6 x 12 mm 1 m / cívka 15 m

45,-

HB51280175

7,5 x 13,5 mm 1 m / cívka 10 m

49,-

HB51280095

9,5 x 15,5 mm / cívka 10 m

45,-

HB51280120

12 x 19 mm / cívka 5 m

59,-

HB51280212

12 x 19 mm / cívka 5 m

75,-

1.599,- Kč

1.555,- Kč

HERTH+BUSS RepPipe opravárenská sada
pro hadičky ostřikovačů

HERTH+BUSS RepVac opravná sada
pro vakuové potrubí

• profesionální konektorový systém

• pro profesionální opravy tlakového 		
potrubí v motorovém prostoru

• rychlá a jednoduchá oprava
• sada 160 ks spojek a adaptérů

• 2,5 m vlnité trubky z EPDM pryže

• 2,5 m pružné hadičky

• použitelnost -30°C až 140°C

obj.č. HB54271025

obj.č. HB54271035

• sada 88 ks spojovacích dílů

399,- Kč

429,- Kč

629,- Kč

KEMO M248 bateriový
odpuzovač kun

KEMO odpuzovač kun

KEMO odpuzovač kun

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

• ultrazvukový odpuzovač-plašič kun
a hlodavců

• vysílá ultrazvukové signály nepříjemné
pro většinu hlodavců v blízkosti
zaparkovaného vozu
• napájení bateriemi 2 x 1,5 V AA

obj.č. TSSM100N

• odolný i proti ponoření do vody

obj.č. TSSM180

obj.č. TSSM248

249,- Kč

99,- Kč

99,- Kč

TSS vyhřívaný potah sedačky

TSS magnetický držák
telefonu

TSS magnetický držák
telefonu s kloubem

• napájení 12V ze zapalovače

• pro umístění na výdech ventilace

• pro umístění na výdech ventilace

obj.č. TSSH200

obj.č. TSSMHMAG

obj.č. TSSMHMAGKNOB

• 2 úrovně vyhřívání 32 / 45W

459,- Kč

549,- Kč

679,- Kč

BENE 102 A dálkové ovládání

BENE 401 parkovací asistent

BENE 322
centrální zamykání

• modul dálkového ovládání

• parkovací asistent se 4 senzory

• lze namontovat k jakémukoliv existujícímu
elektrickému centrálnímu zamykání

• pro instalaci do zadního nárazníku
• na překážku za vozidlem upozorní 		
pomocí změn akustického signálu

• vhodné pro klasickou zátěž

obj.č. TSSBENE102A

• průměr senzoru 20 mm

• napájení 10 - 14 V, odběr <20 mA

obj.č. TSSBENE401
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• extrémně odolný přístroj s krytím IP65

• plovoucí kódování komunikace, 				
pracovní frekvence 300 - 350 MHz
• síla motorku 3 kg

obj.č. TSSBENE322

od 4.444,- Kč
FEBI kompletní opravná sada přední nápravy
obj. číslo

aplikace

cena

FE21502

AUDI A4, VW Passat, ŠKODA Superb
(průměr čepu ramene 20 mm)

4.444,-

FE24802

AUDI A4, VW Passat, ŠKODA Superb
(průměr čepu ramene 16 mm)

6.999,-

FE24902

AUDI A4 (00-) - (průměr čepu ramene 22 mm)

5.888,-

FE39404

AUDI A4, SEAT Exeo (00-)

5.999,-

od 6.999,- Kč
FEBI opravná sada ramen
obj. číslo

aplikace

cena

FE49419

AUDI A4, A5, Q5 (09-)

6.999,-

FE46291

BMW 5 E39 (97-04) komplet

6.999,-

FE46318

BMW 5 E60 E61 (03-10)

8.999,-

250,KčKč
1.999,-

3.299,- Kč

2.199,- Kč

FEBI vakuová pumpa

FEBI sada řemenice

• VW Transporter T4, LT28-35

• BMW E46, X3, X5, X6 (03-)

FEBI rozvodové kolo
vačkového hřídele

obj.č.FE23248

obj.č. FE33602

• RENAULT Clio, Laguna, Megane,
Scenic 1.6 (02-)

obj.č. FE36415

3.199,- Kč

5.099,- Kč

FEBI hardy spojka

FEBI sada rozvodového řetězu

• ŠKODA Octavia, Superb (12-)

• BMW 1, 3, X1, X3

obj.č. FE102405

obj.č. FE102040
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1.499,- Kč

2.899,- Kč

549,- Kč

FEBI hydraulický filtr + olej

FEBI hrdlo škrtící klapky

FEBI měnič tlaku

• ŠKODA Fabia, Octavia

• ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. FE44945

obj.č. FE107865

1.299,- Kč

619,- Kč

159,- Kč

JPG posilovač brzd

JPG olejové potrubí

JPG rameno stěrače - zadní

• ŠKODA Octavia (96-)

• ŠKODA Octavia (96-10)

• ŠKODA Fabia, Roomster

obj.č. JPG1161800300

obj.č. JPG1117600200

obj.č. JPG1198301200

2.980,- Kč

4.490,- Kč

590,- Kč

• ŠKODA Octavia (04-)
• včetně zátky olejové vany,			
těsnění a 6 l žlutého ATF oleje

obj.č. FE171762

Zvedák nízkoprofilový 3t
• díky nízkému profilu lze použít i u vozidel
se sníženým podvozkem
• rozsah zdvihu 78 – 505 mm

obj.č. JFATV0377

SD TECH pneumatický
měchový zvedák

Pojízdné montážní lehátko

• maximální nosnost 2 tuny

• červená barva, černý rám

• maximální výška 400 mm

• 6 koleček

• minimální výška 145 mm

• hmotnost 8 kg

• hmotnost 20 kg
• pracovní tlak 7-10 bar

obj.č. JFATV0363
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• s polohovacím podhlavníkem

obj.č. JFATV0038

679,- Kč

669,- Kč

990,- Kč

SKF sada uložení tlumičů

SKF ložisko převodovky

SKF rozvodová sada

• ŠKODA Octavia (04-)

• ŠKODA Fabia, Octavia

• RENAULT Megane III (08-)

obj.č. SKFVKDA35122T

obj.č. SKFVKT1000

980,- Kč

1.159,- Kč

199,- Kč

SKF rozvodová sada

SKF sada kloubu

SKF sada manžety

• FORD Focus III 1.6 (10-)

• ŠKODA Octavia (04-)

• ŠKODA Fabia (99-)

obj.č. SKFVKJA3028

obj.č. SKFVKJP3158R

od 869,- Kč

od 1.929,- Kč

1.590,- Kč

SKF ložisko kola

SKF poloosa

• ŠKODA Octavia Superb, Kodiaq (04-)

• ŠKODA Octavia 1.9 TDi (96-10)

YOGA CA-27 svářečská
samostmívací kukla

• 1x řemen, 1x kladka, sada šroubů

• 1x řemen, 1x sada

obj.č. SKFVKMA36055

obj.č. SKFVKMA04226

• samostmívací kazeta AerTEC® X100
• se zabudovaným systémem rozvodu
vzduchu

obj.č. IN402701

obj. č.

náprava

cena

obj. č.

strana

cena

SKFVKBA6556

přední

1.169,-

SKFVKJC1035

pravá

2.099,-

SKFVKBA3644

zadní

869,-

SKFVKJC1037

levá

1.929,-

7

3.599,- Kč
VALEO SAFE SIDE
monitorování mrtvého úhlu

Valeo Safe Side přispívá k bezpečnější a pohodlnější jízdě, protože umí řidiče vizuálními
a zvukovými signály upozornit na výskyt jiného vozu v tzv. mrtvém úhlu zpětných zrcátek.
Pokud je vůz již předjížděný jiným vozidlem, systém řidiče upozorní žlutým světlem. Při
zapnutí směrovky v momentě, kdy se v mrtvém úhlu vyskytuje vozidlo, systém varuje
červeným světlem a zvukovým signálem.

• sofistikovaný radarový systém s možností 				
snadné instalace do každého auta

Valeo Safe Side přispívá k bezpečnější a
pohodlnější jízdě, protože umí řidiče vizuálními a
zvukovými signály upozornit na výskyt jiného
vozu v tzv. mrtvém úhlu zpětných zrcátek.
Pokud je vůz již předjížděný jiným vozidlem,
systém řidiče upozorní žlutým světlem. Při
zapnutí směrovky v momentě, kdy se v mrtvém
úhlu vyskytuje jiné auto, systém varuje červeným
světlem a zvukovým signálem.

• pro palubní sítě pro vozidla s 12 V / 24 V
• 2 snímače (senzory radaru)
• frekvenční rozsah 79 GHz
• výškové nastavení od 45 do 65 cm
• dosah až 5 m (stranový cca 2,5 m)
• zorný úhel 120°
• funguje i za tmy (noční režim)

obj.č. VA632300

od 1.299,- Kč

od 69,- Kč

VALEO Kit Beep&Park
parkovací senzory

VALEO prodlužovací kabel
k senzorům

Obj. č.
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,-

aplikace

cena

VA632220

6m 3pin vhodný
k VA632200-203

69,- Kč

VA632221

6m 4pin vhodný
k VA632210/211

99,- Kč

EJ
OD U !
PR AD
VÝ KL
S

od 299,- Kč
VERSACO sady krytů kol

obj. č.

aplikace

cena

PNCV7749

Esprit DC / bicolour 15“

429,-

PNCV2447

Matrix 15“

329,-

PNCV8375

Luxury 15“

299,-

PNCV7671

Trend RC DC 16“

495,-

PNCV5158

Royal RC 15“

399,-

PNCV9026

Stratos RC BS 16“

495,-

Esprit DC

Trend RC DC

8

Matrix

Luxury

Royal

Stratos

od 9.749,- Kč
THULE střešní boxy

Motion XT Sport

Touring L

Motion XT XL

Motion XT XL

typ

objem

barva

rozměry

nosnost

otevírání

cena

TH629600

obj. č.

Motion XT Sport

300 l

titan glossy

189 x 67,5 x 43 cm

75 kg

oboustranné

9.749,-

TH634800

Touring L

420 l

ttitanovy aeroskin

196 x 78 x 43 cm

50 kg

oboustranné

8.219,-

TH629801

Motion XT XL

500 l

černá lesklá

215 x 91,5 x 44 cm

75 kg

oboustranné

12.399,-

TH629800

Motion XT XL

500 l

titanová lesklá

215 x 91,5 x 44 cm

75 kg

oboustranné

12.999,-

od 948,- Kč
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)
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,-

od 49,- Kč
SD8928

VAG 1.6, 2.0 TDI CR (09-)

169,-

SD8272

ŠKODA Fabia, Octavia,
VW Golf, Passat 1.9 TDI (99-)

59,-

SD8910

OPEL,HONDA 1.7 CDTI (00-)

167,-

SD4444

např. BMW, OPEL 2.5 TD,
MB W124, W201 3.0 TD, PSA 1.8 D

49,-

SD8472

PSA 1.6, 2.0 HDI (09-)

125,-

SD8352

PSA 1.5, 1.9 D (94-)

65,-

SD8412

RENAULT vše 2.2, 2.5 dCi (00-10)

110,-

SD8930

PSA, FORD 2.0, 2.2 HDI, TDCI (03-)

125,-

VY
ZÁ PR
SO OD
B ÁN

cena

DO

typ

obj. č.

Í

SUPERDIESEL žhavicí svíčky
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719,- Kč

889,- Kč

BOSCH C1 inteligentní nabíječka 12V 3,5 A

BOSCH C3 inteligentní nabíječka 6V/12V 3,8 A

• inteligentní automatická nabíječka autobaterií

• inteligentní automatická nabíječka autobaterií

• pro tradiční olověné akumulátory, včetně EFB i GEL

• pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM

• nabíjení akumulátorů o kapacitě 5 Ah - 120 Ah

• nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 120 Ah

• funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité akumulátory,
nabíjí od 4.5 V

• funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité 		
akumulátory, nabíjí od 8 V

obj.č. RB018999901M

obj.č. RB018999903M

1.439,- Kč
BOSCH C7 inteligentní nabíječka 12/24V 7 A
• inteligentní automatická nabíječka autobaterií
• pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM
• nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 230 Ah

159,- Kč
BOSCH nabíjecí kabel
• příslušenství k nabíječkám C3, C7

obj.č. RB0189999270

• funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité 		
akumulátory, nabíjí od 8 V

obj.č. RB018999907M

3.990,- Kč
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

obj.č. TBS0401
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obsah prodejního stojanu:

BS0401

12V

typ

W

H1
H1 +50 %
H1 +100 %
H1 LL
H3
H4
H4 +50 %
H4 +100 %
H4 LL
H7
H7 +50 %
H7 +100 %
H7 LL

55
55
55
55
55
60/55
60/55
60/55
60/55
55
55
55
55

TESLA
číslo
B10101
B30101
B40101
B50101
B10301
B10401
B30401
B40401
B50401
B10701
B30701
B40701
B50701

ks
21
2
2
2
10
16
2
2
2
18
2
2
2

TESLA
typ
W
číslo
P21W 21 B52101
PY21W 21 B52201
P21/5W 21/5 B52301
R5W
5
B55101
R10W 10 B56101
T4W
4
B54101
1,2W
1,2 B67101
W3W 3
B63101
W5W 5
B65201

ks
20
20
20
20
20
10
10
20
20

345,- Kč

455,- Kč

OSRAM NightBreak Laser Next Generation
žárovka 12V H4

OSRAM NightBreak Laser Next Generation
žárovka 12V H7

• inovativní laserová technologie

• inovativní laserová technologie

• špičkové zpracování vlákna a plnění
čistým xenonovým plynem

• špičkové zpracování vlákna a plnění
čistým xenonovým plynem

• o 150% více svítivosti

• o 150% více svítivosti

• o 150 m delší světelný kužel

• o 150 m delší světelný kužel

• 20% jasnější světlo

• 20% jasnější světlo

• sada 2 ks

• sada 2 ks

obj.č. OS64193NBLHCB

obj.č. OS64210NBLHCB

343,- Kč

660,- Kč

OSRAM NightBreak Laser
žárovka 12V H3

OSRAM NightBreak Laser
žárovka 12V H11

• inovativní laserová technologie

• inovativní laserová technologie

• špičkové zpracování vlákna a plnění
čistým xenonovým plynem

• špičkové zpracování vlákna a plnění
čistým xenonovým plynem

• o 150% více svítivosti

• o 150% více svítivosti

• o 150 m delší světelný kužel

• o 150 m delší světelný kužel

• 20% jasnější světlo

• 20% jasnější světlo

• sada 2 ks

• sada 2 ks

obj.č. OS64151NLHCB

obj.č. OS64211NLHCB

184,- Kč

239,- Kč

518,- Kč

OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H4

OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H7

OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H11

• 55/60 W

• 55 W

• o 100% více svítivosti

• o 100% více svítivosti

• o 130 m delší světelný kužel

• o 130 m delší světelný kužel

• sada 2 ks

• sada 2 ks

obj.č. OS64193NBSHCB

obj.č. OS64210NBSHCB

• 55 W
• o 100% více svítivosti
• o 130 m delší světelný kužel
• sada 2 ks

obj.č. OS64211NBSHCB
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600,- Kč

od 14,- Kč

ELTA nízký magnetický maják

FSL žárovky hlavních světloměrů

• 48 SMD diod

• minimální odběr 20 ks

• průměr 165 mm, výška 70 mm

obj. číslo

popis

FSL477

H7 55W PX26d

26,-

FSL472

H4 60/55W P43t-38

26,-

FSL448

H1 55W P14.5s

14,-

• napětí 9-30 V, koncovka pro zapalovač 12 V
• maximální konstrukční rychlost 110 km/h
• délka kabelu 3m

Akční cena

obj.č. TOEB8016

250,- Kč
ELTA pracovní světlo
hranaté

H1

H7

H4

od 12,- Kč
LUCAS univerzální baterie
• minimální odběr 5 ks / 5 bal.

• 9 LED diod (3 W/27 W)
• s pevným uchycením
• světelný tok 1.400 lm
• napětí 10-30 V
• krytí IP67
• rozměry 125 x 118 x 45 mm

obj.č. TOLDB902
Obj. č.

aplikace

cena

baterie lithiová - 3 V /150 mAh, kulatá 20x3.2

12,- Kč

TO880AAA

AAA baterie alkalická -1.5V / 1.300 mAh, sada 4 ks

27,- Kč

TO880AA

AA baterie alkalická -1.5 V / 2.950 mAh, sada 4 ks

27,- Kč

TO8809V

baterie alkalická -9 V / 500 mAh, plochá - 6LR61

36,- Kč

TO880CR2032

250,- Kč

od 1.386,- Kč

ELTA pracovní světlo
kulaté

OSRAM LEDriving LIGHTBAR přídavné světlomety

• 9 LED diod (3 W/27 W)
• s pevným uchycením
• světelný tok 1.400 lm

1

• napětí 10-30 V
• krytí IP67

2

• rozměry 126 x 115 x 50 mm

obj.č. TOLDB901

3
Obj. č.

1
2
3
12

výkon

rozměry

cena

OSLEDDL102SP

30 / 2 W

140 x 69,2 x 67 mm

2.050,-

OSLEDDL104SP

36 W

564 x 93,5 x 54 mm

3.450,-

OSLEDDL105SP

14 W

182 x 63,5 x 50 mm

1.386,-

145,- Kč

145,- Kč

125,- Kč

ELTA VISION PRO150
žárovka H7

ELTA VISION PRO150
žárovka H4

ELTA VISION PRO50
žárovka H7

• o 150% více světla

• o 150% více světla

• o 50% více světla

• výkon 55 W

• výkon 60/55 W

• výkon 55 W

• sada 2 ks

• sada 2 ks

• sada 2 ks

obj.č. TOEB6477TR

obj.č. TOEB6472TR

obj.č. TOEB3477TR

130,- Kč

205,- Kč

585,- Kč

ELTA VISION PRO BLUE+
žárovka H4

ELTA VISION PRO150
žárovka H11

ELTA výbojka
D1S 85V/35W

• o 50% více světla

• o 150% více světla

• výkon 60/55 W

• výkon 55 W

• sada 2 ks

• sada 2 ks

obj.č. TOEB2472TR

obj.č. TOEB6711TR

obj.č. TOELD1S

320,- Kč

30,- Kč

od 61,- Kč

ELTA výbojka
D2S 85V/35W

ELTA žárovka H7

ELTA servisní krabičky
autožárovek

• 12V 55W

• patice PK32d-2

• patice PX26d

• teplota světla 4.150 Kelvin

• minimální odběr 20 ks

obj.č. TOELD2S

obj.č. TOEL477

• patice PK32d-2
• teplota světla 4.150 Kelvin

obj. č.

aplikace

cena

TO1051399

univerzální H7

74,-

TO1051297

univerzální H4

64,-

TO1051378

univerzální H1

61,-
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od 24,- Kč

99,- Kč

VIP nemrznoucí kapalina do ostřikovačů
s vůní MELOUN-KIWI

WD-40 Smart Straw univerzální mazivo
• rychle penetrující mazivo a konzervant

• možno použít i v neředěném stavu do teploty -30°C

• nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů

• mísitelná s kapalinami stejného složení

• slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací 			
a solné mlze

• obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění
oken a přísady, které snižují možnost praskání
plastových krytů zadních světel

• slouží jako rozpouštědlo starých mazadel
• dvojitý aplikátor - tryska / trubička
• objem 450 ml

obj. č.

objem

cena

VIP30x1MK

1l

24,-

VIP30x3MK

3l

62,-

VIP30x25MK

25 l

458,-

obj.č. WD40450

30,- Kč

69,- Kč

49,- Kč

APM zimní / letní clona
na čelní sklo

VIP škrabka na sníh
se smetáčkem

• rozměr 156 x 70cm

obj.č. PNCAC005

AKČNÍ CENA
od 3 a více kusů

obj.č. VIPSKRABKA

VIP rozmrazovač skel
• rozmrazuje námrazu ze skel 		
a brání dalšímu zamrzání
• balení 500 ml

obj.č. VIPROZMRAZOVAC

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

obj.č. CAR568
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obj. číslo

popis

objem

cena

BCH33326

RADIATOR FLUSH - výplach, čistič chladiče a chladicího systému od vodního kamene a rzi

300 ml

149,-

BCH33316

RADIATOR STOP LEAK - zabraňuje slzení chladiče

300 ml

149,-

BCH33306

RADIATOR CONDITIONER - ochrana chladiče a chladicího systému

300 ml

149,-

BCH333361

RADIATOR OIL CLEANER K1 + K2 - čistič chladicího systému od oleje

300 ml

179,-

PROFESIONÁLNÍ NÁSTŘIKY
MOTIP ochranný nástřik
•
•
•
•

nepřelakovatelný
na bázi bitumenu
odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
vynikající antikorozní vlastnosti
obj. č.

balení

cena

MO000007

500 ml sprej

102,-

MO000033

1 l kartuše

109,-

od
od102,96,- KčKč

MOTIP ochranný nástřik
•
•
•
•

přelakovatelný - černý
ochrana proti korozi podběhů a jiných ploch
vysoce elestický
odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
obj. č.

balení

cena

MO000001

500 ml sprej

102,-

MO000011

1 l kartuše

115,-

od
od102,95,- KčKč

MOTIP vosk do dutin
• konzervační prostředek s vynikající přilnavostí
• odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
• vynikající antikorozní vlastnosti s dobrou vzlínavostí
obj. č.

balení

cena

MO000046

500 ml sprej

109,-

MO000034

1 l kartuše

155,-

od109,96,- KčKč
od

132,- Kč

79,- Kč

86,- Kč

MOTIP čistič turba
a EGR ventilu

MOTIP čistič DPF filtru

MOTIP čistič elektro kontaktů

• odstraňuje karbonové zbytky a saze
z DPF filtru bez nutnosti demontáže

• sprej s vysokou rozpouštěcí schopností
k čištění elektrických kontaktů

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

• nehořlavý

• nevodivý, nekoroduje a nezanechává
žádné zbytky

• objem 500 ml

obj.č. MO090515D

• objem 500 ml

obj.č. MO090505D

obj.č. MO090516D

R

R

R

490,- Kč

R

249,- Kč

MOTIP dárkový box autokosmetiky

WYNN‘S čistič filtru pevných částic

Box obsahuje:

• palivové aditivum, zlepšuje čištění DPF
• snižuje teplotu spalování sazí

• Cockpit sprej - 600 ml

• obnovuje výkon motoru

• Ochrana plastu a gum - 600 ml
• Čistič disků - 600 ml
• Leštidlo a vosk - 500 ml

SUPER
TIP

• Tekuté stěrače - 500 ml

• minimalizuje finanční náklady na manuální
regeneraci ucpaného filtru pevných částic
• určený při časté jízdě v městském provozu
• omezuje hromadění částeček sazí ve filtru
• velmi rychlý výsledek
• pro všechny naftové motory se všemi typy
filtrů DPF
• aplikace do nádrže 500 ml na 40 l nafty
• objem 500 ml

obj.č. MOGIFTBOX2

obj.č. WY-W28392

119,- Kč

99,- Kč

89,- Kč

TEROSON černé lepidlo
pro přímé zasklívání

TEROSON primer a aktivátor

TEROSON VR 105 čistič skel

• s velmi vysokou viskozitou pro lepení
předních, zadních nebo bočních oken 		
na karoserie motorových vozidel
• velmi dobrá stabilita housenky
• vysoká rychlost tvrdnutí
• objem 310 ml

• vše v jednom - používaný před lepením
čelních skel
• poskytuje adhezi a ochranu proti UV
záření pro lepidla pro přímé zasklívání

• čistí bez šmouh veškeré skleněné plochy
• odstraňuje oleje, tuky, zbytky politur, 			
usazeniny nikotinu, znečistění od hmyzu
• objem 500 ml

• objem 10 ml

obj.č. LT1252496

obj.č. LT1670100

obj.č. LT149996
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od 700,- Kč

+

RAVENOL převodové oleje
• objem 4 l
• ke každému 4l balení hrnek RAVENOL

obj. číslo

popis

RAV1222100/4

RAVENOL Getriebeoel PSA SAE 75W-80
kvalitní syntetický převodový olej se speciálními EP vlastnostmi
specifikace: PSA Standard B 71 2315/ API GL-4+

690,-

RAV1221101/4

RAVENOL VSG SAE 75W-90
vysoce výkonný universální převodový olej na bázi moderních plně syntetických složek
specifikce: API GL-4, API GL-5/ MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B,
16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF LKW (prodloužené výměnné intervaly), VOLVO 97312 /
97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, Land Rover TYK500010,
Ford WSD-M2C200-C, Ford 1045737, Ford 5021033 pro převodovky IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6,
MMT6/6, MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82

975,-

RAV1211112/4

RAVENOL ATF 6 HP Fluid
nejnovější generace pro všechny 6-stupňové automatické převodovky od ZF
specifikace: 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,-

RAV1212104/4

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
moderní generace na pro všechny čtyř a pěti-stupňové automatické převodovky od ZF
specifikace: 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

700,-

1.850,- Kč

850,- Kč

550,- Kč

PIERBURG vodní cirkulační
čerpadlo topení

BOSCH vodní cirkulační
čerpadlo nezávislého topení

BERU žhavicí svíčka
nezávislého topení

• VW Transporter T5 1.9/2.5 TDI

• FORD Galaxy, VW, AUDI, SEAT

• VW, FORD, MERCEDES

obj.č. RB0392020073

• 0100226340

obj.č. PG702074570
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cena

obj.č. BUGH001

4.100,- Kč

1.800,- Kč

PIERBURG AGR-ventil s chladičem

PIERBURG vodní čerpadlo s el.regulací

• AUDI, VW, ŠKODA 1.4 - 2.0 TDI CR (09-)

• AUDI, ŠKODA, VW 1.6, 2.0 TDI 			
CLHA, CRKB, CUNA (14-)

obj.č. PG709720000

obj.č. PG710942000

850,- Kč

299,- Kč

KS TOOLS dětská dílna se sadou nářadí

KS TOOLS souprava úhlových
imbusových klíčů

• plastový pracovní stůl (49 x 35 x 88 cm)
s jednoduchým modelem motoru

• 9-dílná sada

• sada nářadí pro děti (kleště, klíče, šroubováky, pila,
vrtačka, šrouby a matice…)
• zvukové a světelné efekty, zvuky motoru, imitace akce

• extra dlouhé provedení

obj.č. KST1514420

• podporuje manuální zručnost i představivost
• pro děti od 3 let

obj.č. KST100074
SUPER
TIP

1.490,- Kč

130,- Kč

1.950,- Kč

KS TOOLS DEVIL rázový
pneumatický utahovák 1/2“

KS TOOLS páka na demontáž
krytů kol

KS TOOLS naviják
vzduchotlakých hadic

• délka 300 mm

• délka hadice 15 m

• utahovací momenty 490 / 660 / 870 Nm
• max. povolovací moment 1.600 Nm
• volnoběžné otáčky 8.500 ot./min.
• s neklouzavou, měkkou rukojetí

• s ochrannou izolací

• průměr 10 mm

obj.č. KST9118150

• max tlak 20 bar

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů

• spojovací závit 1/4“

obj.č. KST5153440

obj.č. KST5151200

1.890,- Kč

1.490,- Kč

225,- Kč

KS TOOLS 179-dílná gola sada

BRILLIANT
momentový klíč 1/2“

KS TOOLS ruční LED svítilna

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

obj.č. KST9170779

• utahovací moment 20-200 Nm

obj.č. KSTBT141901

• kapacita baterie 1,2 Ah
• světelný tok 15.060 lm
• rozměry 40/155/20 mm
• doba svícení 3,5 hod.
• váha 132 g

obj.č. KST1504495

19

2.980,- Kč

159,- Kč

EXTOL aku rázový utahovák 1/2“

EXTOL čepice s čelovkou

• výkonný rázový aku utahovák s vysokým utahovacím 				
• zimní čepice s LED svítilnou
momentem 260 Nm
• světelný tok 45 lm
• 2 ks baterie 18V Li-ion
• vestavěný Li-ion akumulátor 300 mAh
• kapacita baterie 4.000 mAh
• nabíjení přes USB
• otáčky 0-2.600/min.
• doba svícení až 4 hodiny
• počet rázů 0-3.400/min.
• dva stupně momentu 260 Nm / 120 Nm
• levý / pravý chod
• nabíjení baterie cca 100 min
• v plastovém kufru

obj. č.

• hmotnost s baterií 1,7 kg

EX43191

modrá

EXSX5014

černá

EXSX5012

červená

obj.č. EX8791255

náprava

465,- Kč

139,- Kč

GEKO tester tlaku benzínového motoru s
manometrem

EXTOL čelenka s čelovkou

• analogový manometr na stupnici 0-20 bar (0-300 PSI)

• světelný tok 45 lm

• flexibilní délka hadice cca. 49 cm

• vestavěný Li-ion akumulátor 300 mAh

• tlak max. 20 bar

• nabíjení přes USB

• 4 závitové konce:

• doba svícení až 4 hodiny

• univerzální velikost

M10x1,0 M12x1,25, 					
M14x1,25, M18x1,25

obj.č. EXG02502

obj. č.

barva

EXSX5022

černá

EXSX5025

žlutá

EXSX5027

červená

EXSX5026

růžová

EXSX5023

šedá

EXSX5021

modrá

EXSX5024

zelená

EXSX5028

maskáčová

115,- Kč

od 159,- Kč

520,- Kč

GEKO ruční přečerpávač

EXTOL startovací kabely

GEKO refraktometr

• čerpadlo pro univerzální použití

• pro měření provozních kapalin

• se zpětným ventilem

• nabití akumulátoru

• z vysoce kvalitní gumy a hliníku

• teplota tuhnutí chladící kapaliny

• propojovací 8 mm trubičky z hliníku

• teplota tuhnutí kapaliny do ostřikovače

obj.č. EXG00990

obj.č. EXG02662

obj. č.

délka

proud

cena

EX9608

3m

200 A

159,-

EX9609

3,5 m

400 A

239,-

5m

800 A

990,-

EX8864320

20

1.650,- Kč

3.490,- Kč

VIGOR pneumatický rázový utahovák 1/2“
• maximální povolovací moment 1.200 Nm

HAZET Twin Turbo pneumatický rázový 		
utahovák 1/2“

• odvětrání přes rukojeť směrem dolů

• maximální povolovací moment 2.200 Nm

• včetně rychlospojky 7,2

• krátká konstrukce - jen 128 mm

• pracovní tlak 6,3 bar

• rukojeť s izolací vůči chladu

• max. otáček 7.500 /min.

• pracovní tlak 6,3 bar

• hmotnost 2,1 kg

• max. otáček 8.300 /min.
• hmotnost 1,6 kg

obj.č. HAZV4800

obj.č. HAZ9012TT

SUPER
TIP

468,- Kč

590,- Kč

HAZET dvoucestná ofukovací
pistole

HAZET pneuhustič do 8 bar
• s kruhovou stupnicí a pryžovým pláštěm
• ovládání jednou rukou

• volitelný vstup pro připojení vzduchu 		
na hlavě nebo rukojeti
• regulace tlaku

• hadice 685 mm s nástrčnou otočnou
koncovkou

• výměnné trysky

• připojení pomocí rychlospojky

• krátká tryska pro použití v úzkém prostoru

obj.č. HAZ9041-1

• hliníkový kryt

obj.č. HAZ9040-4

149,- Kč

1.250,- Kč

550,- Kč

VIGOR magnetická miska

VIGOR sada kovaných hlavic
1/2“ pro rázový šroubovák

VIGOR 5-dílná sada kovaných
hlavic na alu disky

• pro odkládání drobných dílů

obj.č. HAZV5678

• vnitrní tisícihran (XZN)
• velikosti M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ M14/
M16/ M18

• velikosti 15, 17, 19, 21, 22 mm

obj.č. HAZV2257

obj.č. HAZV7018
21

14.490,- Kč

12.290,- Kč

SD TECH kombinovaná odsávačka olejů 65 l

SD TECH mobilní odsávačka olejů max. 10l/min

• včetně výklopného ramene a kontrolní nádoby 10l

• jednotka je vybavena elektrickým zubovým čerpadlem s odsávacím
výkonem max. 2 - 10l/min.

• objem nádoby je 65 l

• Součástí jednotky je sada sond:

• 10 odsávacích sond

• 1 ohebná sonda Ø 6 x 800 mm

• objem výklopné vany 14 l

• 1 ohebná sonda Ø 8 x 800 mm

• maximální výška 180 cm

• 1 pevná sonda Ø 8 x 650 mm

• délka ramene s výklopnou vanou je 127cm

• 1 pevná sonda Ø 9 x 650 mm

• rychlost odsávání 1,5 – 2,5 l/min.

• napětí čerpadla: 230V/50Hz
• příkon čerpadla: 350W

obj.č. SDT29022

• kapacita kanystru max. 10l

obj.č. SDT2903

599,- Kč

69,- Kč

3.450,- Kč

SD TECH pákové
membránové čerpadlo

Výpustný kohout na kanystr

SD TECH plnička
centrálního mazání 18-30 kg

• pro výdej nafty, olejů, chladících směsí,
petroleje a dalších kapalin

• se závitem S60x6

obj.č. AGKOHOUT/60PLAST

• pro vnější Ø nádoby 260 - 320 mm

• výkon čerpadla 16 l/min, 0,4l /zdvih.

• součástí sestavy je rychlospojka G1/4“ 			
pro připojení na centrální mazání

obj.č. SDT212

• dodávané množství 40 g tuku 				
na jeden zdvih

• plnící hadice v délce 2 m

obj.č. SDT1152

• dva režimy intenzity svícení
• životnost led diod více než 100 000 hodin
• materiál: ABS + PS + lakovaná guma
• kvalitní lehké tělo s otočnou konstrukcí 360°
• zabudovaný spolehlivý akumulátor 7.4V 2600mAh-Li
• více než 500 nabíjecích cyklů

obj.č. JF728A
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!

• ruční aku LED lampa vhodná nejen do dílny, 			
ale i do auta či na kempování

KA

IN
OV

LED otočná pracovní svítilna 10W COB

• 10W COB led dioda s vysokou svítivostí

Nová pracovní lampa

N

760,- Kč

Novinkou v sortimentu APM Automotive je AKU LED otočná pracovní
svítilna s úspornou COB technologií a maximální variabilitou pro snadné
nastavení a svícení v různých úhlech. Vše v tradičním ´modrém´ designu…
Nová ruční lampa s kódem JF728A má vysoký světelný výkon
až 1.000 lumenů zajištěný dlouhou 10W COB diodou s úhlem
paprsku až 120°. V případě potřeby lze světelný výkon hlavního
světla snížit o 60%, čímž se prodlouží životnost baterie.
Výklopný a rotační mechanismus umožňuje lampu otáčet kolem
podélné osy v rozsahu 360°. Nastavitelné (až o 90°) jsou také obě
krajní patice doplněné navíc silnými magnety pro snadné umístění
např. na otevřenou kapotu vozu. To umožňuje uživatelům přizpůsobit
lampu přesně podle požadavků na osvětlení pracovního prostoru.
Flexibilní použití lampy ještě umocňují dva výklopné háky na zadní části
těla lampy. Díky tomu je lampa vhodná nejen do dílny jako montážní
svítilna při opravách aut, ale také do domácnosti či na kempování.
Nová lampa, která je samozřejmě dodávána včetně nabíječky do zásuvky
i autozapalovače, plnohodnotně nahrazuje oblíbenou oranžovou lampu
JF718A, jejíž prodej po vyprodání zásob skončí.

1.975,- Kč
METABO PowerMaxx BS Basic
akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V
• lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí 		
pro různorodé použití
• vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci 			
bez upínacího pouzdra
• integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
• s praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo 		
nebo vlevo bez použití nářadí
• praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru
• technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka
na akumulátorový článek

obsah balení:
rychloupínací sklíčidlo
spona na opasek
2 akumulátory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)
nabíječka LC 40

obj.č. ME600080500

plastový kufr

1.540,- Kč
METABO W 850-125 úhlová bruska
• výkonná úhlová bruska pro každé použití (Ø brusného kotouče125 mm)
• robustní, univerzální a úsporná
• silný motor s dobrou odolností vůči přetížení
• ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu
• ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu
• jmenovitý příkon 850 W
• odevzdaný výkon 520 W
• počet otáček při volnoběhu 11.500 /min
• otáčky při jmenovitém zatížení 7.000 /min
• točivý moment 2 Nm
• závity vřetena M 14
• hmotnost bez síťového kabelu 1.8 kg

obj.č. ME603608000

• délka kabelu 2.5 m

ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ
listopad 2020
2. 11.

Brno

TPMS (Rema–INCO) - Systémy kontroly tlaku v pneu, montáž senzorů teoreticky i prakticky

4. - 5. 11.

Brno

Pneu LKW2 - Opravy nákladních a užitkových pneumatik: typy poškození, diagnostika, opravy za
studena, vulkanizace… (Pouze pro absolventy školení LKW1 nebo LKWT1)

11. 11.

Brno

DPF (FCD) - Diagnostika DPF, G(O)PF, SCR a DeNOx / Obecné funkce filtrů částic a katalyzátorů
(benzín/diesel) a jejich možné problémy

16. 11.

Brno

PNEU - SČNPS: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu

16. 11.

Brno

LOGem a Multitesty (FCD) - Zviditelnění okem neviditelných jevů v grafické podobě a jejich porovnání
mezi sebou (benzín i diesel)

19. - 20. 11.

Praha 4

EDC IV (Bosch) - Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic

24. 11.

Hostivice

F-PLYNY - Pro specialisty pracující s klimatizacemi, kteří nemají proškolení z nařízení Evropské unie

24. – 25. 11.

Praha

25. 11.

Praha 4

ATE/VDO 3.1 - Elektrické základy v praxi (na příkladech ATE/VDO)

25. - 26. 11.

Brno

PNEU - SČOPS: Servisní činnosti v osobním pneuservisu

26. 11.

Brno

F-PLYNY - Pro specialisty pracující s klimatizacemi, kteří nemají proškolení z nařízení Evropské unie

ADAS (Bosch) - Kalibrace radarů a kamer motorových vozidel pomocí přípravků BOSCH DAS 3000,
SCT 415, SCT 815
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Tradice ve výrobě

od 13.490,- Kč
ATMOS Perfect horizontální pístové kompresory
• víceválcový pístový agregát z jakostní litiny
• kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem
• bohatě dimenzovaný ventilátor a lamelové potrubí pro zvýšení chladicího účinku
• různě velké vzdušníky (od 50 do 500 l) s manometrem
tradice je
základním
prvkem, na kolečka
kterém stavíme.
Strojírenská
výroba v naší továrně probíhá
•Průmyslová
manipulační
madlo,
2 pryžová
tlumící
vibrace
již více než 110 let. První kompresor PERFECT byl vyroben v roce 2004 a jejich sortiment je stále rozšiřován.
• otočné kolečko s brzdou u větších typů (viz fotografie)
•Vlastní
vypouštění
výroba kondenzátu umístěné nově mezi kolečky
V rámci vývoje pístových
kompresorů
Perfect firma
Atmos
Chrást zúročila
více nežkvality´
110 letou tradici
výroby točivých
strojů Perfect
•• mimořádně
dlouhá
garance
´50
měsíců
záruka
platná
pro řadu
• Léty prověřená konstrukce pístových kompresorů Perfect splňuje většinu náročných požadavků koncových uživatelů
• u řady Perfect line je standartní záruka 24 měsíců

50
měsíců
záruky

• Výjimečná kvalita díky špičkovým obráběcím strojům a zařízením kontrolujícím přesnost výroby

ŘEŠE
Odváděč s elektronicky řízenou hladinou BEKOMAT 30U F

Průmyslové kompresory řady Perfect

Máme do

Robustní, cenově dostupný odváděč kondenzátu pro kompresorovou stanici se sac

obj. č.
max. přetlak
objem TN
příkon motoru
plnící množství vzduchu
hlučnost
cena
m³/minutu.
s určením pro náročné technologické požadavky a široké škály menších až středních
provozovenEkonomický : Kompletní výměna všech opotřebitelných a tlakově namá
rychlým
pohybem.
Neprovádí
se
instalace
těsnění
a
komponentů.
10 bar
90 l
2,2 kW
280 l/min
72 dB
ATMPL22090XE
13.490,• vysoce účinný agregát z jakostní litiny
• součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr
Aplikace: Olejem kontaminovaný kondenzát a neobsahující olej

• plně automatický provoz (tlakový spínač)
• ATMP30150
nadproudová ochrana

10 bar

• součást ležatého vzdušníku: 3× kolečka, jedno s Charakteristiky
parkovací brzdou,
150praktické
l
3 kW
510
silentblok(y),
madlo



270
l
4
kW
pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček

optimální chlazení díky velkému ventilátoru

stabilní základna
500 l
5,5 kW

jednoduchá manipulace



• kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým
10 bar
kabelem (zástrčka 16 A / 400 V nebo 230 V)

• odlehčovací ventil

• dochlazovač tlakového vzduchu

•

ATMP40270
ATMP55500

10 bar

• manometr pro tlak ve vzdušníku
• odvod vzduchu – kulový kohout

•
•
•

l/min.

73 dB

24.890,-

Spolehlivý odváděč kondenzátu bez zbytečné ztráty stlačeného vzduchu
Snadná instalace
810 l/min.
76 dB
34.890,Rychlá výměna servisního setu za méně než 2 minuty
Nejsou nutné preventivní kontroly ani údržba
960 l/min,
78 dBzapnutí48.900,Automatický
test funkce při každém
Kapacitní měřící systém,nepodléhající opotřebení,bez pohyblivých dílů
Minimální požadavky na servis - pouze 1 servisní jednotka

2.590,- Kč
ATMOS BEKOMAT 30U F odlučovač kondenzátu
s elektronicky řízenou hladinou

obj.č. ATMB30UF

• robustní, cenově dostupný odlučovač kondenzátu pro kompresory se sacím výkonem do 1,5 m³/minutu
• ochrana vzdušníku (popř. sušiče a filtrů) a prodloužení jeho(jich) životnosti
• nižší náklady na opravy díky automatickému a zejména bezeztrátovému odvodu agresivního kondenzátu
• elektronické snímání hladiny kondenzátu, energeticky úsporný a vysoce spolehlivý!
• kompletní výměna všech opotřebitelných a tlakově namáhaných dílů jedním rychlým pohybem
• minimální požadavky na servis - pouze 1 servisní jednotka

Výkon kompresoru )*
Výkon sušičky stlačeného vzduchu )*
Filtrační výkon )*
Pracovní tlak min/max.
Těleso
Materiál membrány
Okolní teplota
Hmotnost
Přiváděný kondenzát
Odváděný kondenzát (hadicová přípojka)
Průmyslový, pomaloběžný, litinový, pístový kompresor pro profesionální výrobuElektrická
stlačeného
přípojka, standardní
vzduchu vhodný pro pravidelný každodenní provoz přerušovaného charakteru sElectrická
určenímpřípojka
do
řemeslnických provozoven (autoservisy, pneuservisy, lakovny, montážní dílny, apod.)
Ochrana skříně
Průřez kabelu
• dvě volitelné varianty kompresoru
Jištění ,pojistky
• splňují většinu požadavků ve smyslu dostatečné objemové zásoby vzduchu Příkon

od 37.190,- Kč

ATMOS Perfect vertikální pístové kompresory

• prostá úspora místa v provozovně - půdorysná plocha pod 0,5 m2
• ideální pracovní stroj – pro spolehlivý chod v nepřetržitých provozech
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)* platí pro mírné klimatické podmínky (např.v Evropě)

ATMOS Systems, a.s.
hlučnost
cena
Plzeňská 149, Chrást u Plzně, 330 03

obj. č.

max.
přetlak

objem TN

příkon
motoru

plnící množství
vzduchu

ATMP30270S

10 bar

270 l

3 kW

408 l/min

Plzeň
tel.: +420 377 860 174, fax: +420 377 945 379
e-mail: info@kompresory.cz
73www.kompresory.cz,
dB
www.atmos-chrast.cz

ATMP40270S

10 bar

270 l

4 kW

650 l/min.

76 dB

36.900,42.900,-

1,5 m³/min
4,5 m³/min
15 m³/min
0,8/16 bar (g)
Plast,zesílený skleněnými vlákny,hl
AU
+1°C/+70°C
0,8 kg
G 1/2 vnitřní [Opčně:NPT 1/2 vnitřní
G 1/4 vnitřní
200...240 VAC ±10% (50...60 Hz)
24 VAC ±10% (50...60 Hz) , 24 VD
IP 54
0,2...2,5 mm² (AWG 14...24)
Doporučené 0.5 A/mt
P = 0,8 VA (W)

51.900,- Kč

WIGAM OPTIMA P automatická plnička A/C systému s tiskárnou

nová jednotka s dotykovým displejem určená
pro automatické odsávání, recyklaci, vakuování a plnění
• „HYBRID-READY“: AUTO-ČISTÍCÍ funkce pro hybridní a elektrická vozidla.
• kompletně automatická jednotka
• automatické odsávání / recyklace
• automatické vakuování , vakuový test
• automatické odloučení oleje ( s použitím váhy)

UV PLNĚNÍ

• automatické plnění olejem PAG, POE, UV

VÝMĚNA OLEJE

ODSÁVÁNÍ

VAKUUM

• automatické plnění chladivem
• personalizovaný automatický cyklus (odsátí - vakuace - plnění)
• proplachovací cyklus
• možnost upgrade databáze pomocí USB
• nastavitelný tisk zprávy s daty operátora
• možnost zadání dat zákazníka (SPZ, VIN, km … )
• automatický alarm pro servis – jednotka upozorní na potřebu
vyměnit filtr a olej ve vakuové pumpě
• automatická kontrola tlaku zásobníku chladiva
• periodický autotest – jednotka kontroluje těsnost interního 				
okruhu každých 20 dní
• přetlakový test – před plnící fází, přístroj provádí přetlakový 			
test pomocí chladiva
• test tlaku s dusíkem nebo formovacím plynem (N2+H2).
• destilace s automatickou kontrolou
• integrovaná sonda pro okolní teplotu
• připraveno na wifi připojení (volitelné)
• připraveno na instalaci analyzátoru chladiva (volitelné)

obj.č. KLI13003094
Specifikace

PICCOLA 3 VARIANT

chladivo

R1234yf / R134a

odsávání

300 g/min

přesnost odsávání
účinnost odsátí

+/- 15g
≥ 95%

výkon vakuové pumpy

100 l/min

velikost zásobníku chladiva

10 kg

přesnost váhy pro chladivo

5g

skladovací teplota

-10 ÷ +50 °C

Prodej a servisní podpora

pracovní teplota

+10 ÷ +50 °C

Čechy: Martin Kasík, tel. 739 530 711, martin.kasik@apm.cz

napájení

230 V, 50 Hz

Morava: Lukáš Juřica, tel. 739 684 358, lukas.jurica@apm.cz

rozměry

54 x 56 x 118 cm

hmotnost (s obalem)

Doporučené příslušenství (není součástí balení)

64 kg

Obj. číslo

1
2

cena

KLI14010100

KIT K 134 pro chladivo R134a

2.590,-

KLI14010101

KIT K 1234 pro chladivo R1234yf

2.990,-

2

!
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N

I
OV

N

1

popis
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AUTO MĚSÍCE
FORD Focus II

519,- Kč

8.629,- Kč

DIVINOL Multilight FO 2/ 5W-30

VALEO FullPack
spojková sada

• syntetický motorový olej pro moderní
benzínové a naftové motory
• balení 5 l

• FORD Focus II 1.6 TDCi (04-12)

Specifikace: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-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 18-1811

obj.č. VA837305

obj.č. DI-49170/5

545,- Kč

od 799,- Kč

od 59,- Kč

BUGATTI vodní čerpadlo

FAG ložisko kola

ALCO filtry

• FORD Focus (04-)

• FORD 1.6i,TI (04/07-18)

• FORD Focus 1.6 TDCi (04-12)

obj.č. PA10052

obj. č.
obj. č.

strana

cena

FAG713678790

přední

799,-

FAG713678940

zadní

1.399,-

typ

cena

SP1072

olejový

59,-

MS6303

kabinový

107,-

MS5294

vzduchový

179,-

580,- Kč

490,- Kč

od 52,- Kč

NK brzdový kotouč přední

NK brzdové destičky přední

BOSCH žhavicí svíčka

• FORD Focus II

• FORD Focus II

• průměr 278 mm, lakovaný

obj.č. NK314848

obj.č. NK222561

DENSO Nickel TT
zapalovací svíčka
• FORD Focus II 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, Hdi

obj. č.
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použití

cena

DNTV16TT

zap. svíčka

52,-

RB0250204002

žhav. svíčka

270,-

619,- Kč

od 2.539,- Kč

1.090,- Kč

SKF sada uložení tlumiče

SKF přední poloosa

BILSTEIN přední tlumiče

• FORD Focus II (04-)

• FORD Focus II (04-)

• FORD Focus II

obj.č. SKFVKDA35426T

obj. č.

strana

cena

strana

cena

SKFVKJC5768

levá

2.539,-

obj. č.

BIL22112811

levá

1.090,-

SKFVKJC5755

pravá

2.659,-

BIL22112880

pravá

1.090,-

7.079,- Kč

2.199,- Kč

940,- Kč

BOSAL DPF

ACPS-ORIS tažné zařízení

BILSTEIN zadní tlumič

• FORD Focus 1.6TDCi (04-12)

• FORD Focus kombi (04-09/12)

• FORD Focus II

• Euro 4 ( D4 ) Kordierit

• s pevnou kulovou hlavou

obj.č. BO097215

obj.č. BO047641

2.019,- Kč

2.189,- Kč

345,- Kč

THULE Wingbar Evo tyče

THULE Evo Raised Rail
sada patky 4 ks

BOSCH Aerotwin A977S
sada pružných stěračů

obj.č. TH710400

• FORD Focus (04-11)

• délka 108 cm

obj.č. TH711100

obj.č. BIL19119526

• délka 650 / 425 mm

obj.č. RB3397118977

1.11. - 30.11.2020
(nebo do vyčerpání zásob odměny)

KDO MAŽE,
TEN PAŘÍ

Dva oblíbené motorové oleje Shell v akčních setech čtyř malých sudů (4x 55 l) 		
s herní konzolí Xbox Series X za zvýhodněnou cenu.
Helix HX8 ECT 5W-30

• Plně syntetický motorový olej používající nejpokročilejší technologie Shell

• Low-SAPS pomáhá udržovat DPF čisté a chránit je před usazováním popela
• Pro moderní benzínové, plynové i dieselové motory s DPF

220 l oleje
+ Xbox Series X

30.990,- Kč

Schválení: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, 229.31

Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

• Plně syntetický motorový olej kompatibilní se systémy na úpravu spalin
• Pomáhá udržovat DPF čisté a chránit je před usazováním popela
• Pro moderní benzínové, plynové i dieselové motory s DPF

220 l oleje
+ Xbox Series X

35.990,- Kč

Schválení: API SN, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.52, 229.51,
229.31, Porsche C30, Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1

Herní konzole Xbox Series X – nejvýkonnější Xbox všech dob
• NOVINKA PODZIMU 2020
• neuvěřitelně tichý a efektivní
• navržený pro vertikální i horizontální umístění
• reálně používané rozlišení 4K a snímková frekvence 120 FPS
• bleskově rychlý disk 1 TB SSD
• průmyslový design s čtyřnásobnou výpočetní silou (oproti Xboxu One X)
• nový bezdrátový ovladač s vylepšenou geometrií pro pohodlnější hraní
Odměna (Xbox) bude dodávána samostatně ve 2. polovině měsíce prostřednictvím obchodního zástupce

