
12/2018

385,- Kč

MAXXXI HITY

obj.č. HAZ810/6-PD

PORSCHE MOTORSPORT 
HAZET RACING TOOL LINE
•  6-dílná sada šroubováků - 4x plochý, 2x křížový 
Limitovaná řada nářadí Porsche Motorsport / HAZET Racing Tool      
nabízí vybrané špičkové nástroje v atraktivním sportovním     
designu vhodné pro každodenní použití i jako exkluzivní dárek. 

DOKONALÁ SYMBIÓZA 
KVALITY, 
VÝKONU 

A DESIGNU

SUPER
TIP

•  12 V zařízení malých rozměrů k nastartování vozidla v chladném počasí nebo při vybití baterie 
•  zvýšená kapacita 
•  USB port pro nabíjení různých zařízení např. telefonu (PowerBank) 
•  integrovaná LED svítilna
Upozornění: u naftových motorů nesmí být baterie vozidla zcela vybitá, proto je třeba   
připojit Jump Starter už po prvních neúspěšných pokusech o nastartování.

kapacita baterie 11.200 mA

maximální startovací proud 400 A 

přední LED svítilna  1 W

pracovní teplota -20 °C ~ 60 °C

rozměry  174 x 77 x 36 mm

hmotnost 415 g

1.450,- Kč

obj.č. TSSJUMPSTARTER11200

JUMP STARTER 11200 sada pro nouzové startování vozidla a dobíjení

PRAKTIC
KÝ 

POMOCNÍK
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ATE brzdový kotouč - přední ATE keramické brzdové 
destičky - přední

530,- Kč 980,- Kč

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

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

NK brzdový kotouč - zadní

NK brzdový kotouč - přední

NK brzdový kotouč - zadní

•   RENAULT Megane (10-)
•  s ložiskem a ABS kroužkem, lakovaný 

•  CITROËN, PEUGEOT např. C4 (06-)
•  průměr 249 mm 
•  s ložiskem a ABS kroužkem, lakovaný

•  RENAULT Trafic (01-), NISSAN, OPEL
•  s ložiskem a ABS kroužkem, lakovaný

1.145,- Kč

1.279,- Kč 1.232,- Kč

obj.č. AT422151
obj.č. ATLD7111

obj.č. NK313993obj.č. NK313658 

obj.č. NK311952

ATE brzdový kotouč - přední

obj.č. AT422150

•  ŠKODA  Octavia (96-), Fabia (99-),   
    Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW
•  průměr 280 mm

550,- Kč

1.340,- Kč

obj.č. NK313991

CONTITECH rozvodová sadaCONTITECH rozvodová sada

obj.č. CT1028K3

•  1x řemen + 2x kladka
•  AUDI, VW, SEAT, ŠKODA   
    - motory 1.4, 1.9, 2.0 TDI

•  1x řemen + 4x kladka
•  VW, AUDI, SEAT, ŠKODA   
    (např. Octavia 1.9 TDI, 1.9 SDI) 

2.350,- Kč 1.670,- Kč

obj.č. CT1044K1

NK brzdový kotouč - zadní

•  RENAULT Grand Scenic (09-)
•  s ložiskem a ABS kroužkem, lakovaný



HERTH+BUSS adaptér 
zásuvky tažného zařízení

HERTH+BUSS adaptér 
zásuvky tažného zařízení

HERTH+BUSS snímač 
kvality vzduchu

HERTH+BUSS pojistka proti 
přepětí baterie 12V/24V

HERTH+BUSS palivový filtr

•  ze 13ti na 7mi polový •  ze 7mi na 13ti polový •  ŠKODA Octavia, Superb

•  s LED diodou •  HYUNDAI i30, KIA Cee´d CRDi (01-)

obj.č. HB51305472 obj.č. HB51305474 obj.č. HB70604001

obj.č. HB95980749 obj.č. HBJ1330515

99,- Kč 145,- Kč 679,- Kč

479,- Kč 299,- Kč

3

HERTH+BUSS opravná 
sada kabelu žhavící svíčky
•  ŠKODA Fabia, Octavia, Superb, Yeti
•  délka 200 mm

od 189,- Kč

obj. č. délka cena

HB51277179 40 mm 189,-

HB51277180 60 mm 199,-

HERTH+BUSS digitální 
multimetr
•  rozsah měření:
    DC 0,4/4/40/250 V
    AC 4/40/250 V
•  rozsah měření do 10 A
•  napájení baterií 9 V
•  podsvícený LCD display

1.159,- Kč

obj.č. HB95980775

HERTH+BUSS přenosná 
aku LED svítilna

•  2 režimy svícení (21 LED a 5 LED) 
•  světelný tok 45/90 lm
•  nabíjení přes zásuvku na zapalovač (12V)  
    nebo 230V
•  doba svícení až 4,5 hodin

•  2 LED diody - světelný tok 45/90 lm
•  s magnetickým držákem
•  doba svícení až 6 hodin
•  ukazatel stavu nabití

589,- Kč
HERTH+BUSS přenosná 
aku LED svítilna

769,- Kč

obj.č. HB99910215
obj.č.HB99910212



Obj. č. aplikace cena

AG17338 RENAULT Kangoo (98-) 195,-

AG17418 ŠKODA Octavia Combi (98-) 159,-

AG17452 ŠKODA Octavia (96-) 199,-

AG17454 ŠKODA Fabia (99-) 189,-

AG40035 VW Polo (01- 06-) 185,-

AG40051 SMART City-coupe (98-04) 149,-

AG40104 ŠKODA Octavia Combi (04-) 189,-

AG40111 PEUGEOT 307 SW (02-) 149,-

od 149,- Kč
OPTIMAL pneumatická vzpěra, zavazadlový prostor

SKF VKG1 plastické mazivo NK PRO stabilizátor

99,- Kč 299,- Kč

•  hmotnost 200 g
•   ŠKODA Fabia (99-)

SKF ložisko zadní nápravy

•  FORD Mondeo (-07)

2.090,- Kč

obj.č. SKFVKG1/0.2

obj.č. NK5114719PROobj.č. SKFVKBA3576

objednací číslo délka / aplikace cena

DNDU035L 350 mm / HYUNDAI i30,  Santa FE III (11-), KIA C´eed (12-) strana spolujezdce 114,-

DNDU040L 400 mm 140,-

DNDU070L 700 mm 409,-

DNDUR043L 430 mm 170,-

DNDUR045L 450 mm / MAZDA 6, CX-5 (12-), OPEL Insignia (08-) u spolujezdce, MINI (14-) u řidiče 180,-

DNDUR048L 480 mm 193,-

DNDUR050L 500 mm 204,-

DNDUR053L 530 mm 213,-

DNDUR055L 550 mm 222,-

DNDUR060L 600 mm / HONDA Accord VIII (08-15), HYUNDAI i20 (08-), MAZDA 6 (07-) strana řidiče 286,-

DNDUR065L 650 mm / HYUNDAI i30, i40, Santa FE III (11-), KIA C´eed(12-) strana řidiče 332,-

od 114,- Kč DENSO hybridní stěrače

4



DINITROL lepidlo autoskel

MAHLE palivový filtr

•  dvouhodinové jednokomponentní       
    základní polyuretanové lepidlo   
    pro přímé zasklívání autoskel
•  doba schnutí 2 hodiny
•  objem 310 ml

•  diagnostika pro TPMS senzory
•  pro všechny celosvětově používané OE  
    senzory a většinu aftermarketových
•  výběr vozidla přes značku, model, ročník
•  menu v češtině

•  zobrazení výsledků na VDO TPMS Pro     
    nebo možný přenos dat do PC
•  přesnost měření +/- 1% + 0,03 mm
•  snadný přístup k vnitřnímu běhounu
•  automatická kalibrační kontrola

•  diagnostika pro TPMS senzory
•  výběr senzoru podle značky, modelu, roku výroby
•  komplexní přihlašovací postupy podle značky,     
    modelu, roku výroby
•  programování všech běžných senzorů
•  zobrazení pozice OBDII konektoru na obrazovce
•  zpětné přihlášení TPMS senzorů přes OBDII  
    u více než 60% všech modelů vozidel
•  vyčtení chybových DTC kódů
•  testovací funkce signálu dálkového ovládání vozu
•  automatické načtení ID senzorů přes OBDII
•  výběr vozidla přes značku, model, ročník
•  menu v češtině

•  RENAULT 2.3 dCi (10-),    
    Trafic III 1.6 dCi (14-)

•  hodinové jednokomponentní       
    základní polyuretanové lepidlo   
    pro přímé zasklívání autoskel
•  doba schnutí 1 hodinu
•  objem 310 ml

•  AUDI, ŠKODA, SEAT, VW  1.9 TDI (96-10)•  AUDI, SEAT, VW  2.0 TDI CR (08-)

125,- Kč

294,- Kč

DINITROL lepidlo autoskel

MAHLE palivový filtr

VDO TPMS GO

VDO měřič hloubky dezénu 
pneumatik

VDO TPMS Pro

MAHLE palivový filtr

130,- Kč

400,- Kč

8.990,- Kč

6.490,- Kč20.900,- Kč

220,- Kč

obj.č. ASSDIN501

obj.č. MAKL147D

obj.č. ASSDIN500

obj.č. MAKX338/22D

SUPER
TIP

obj.č. MAKX342

obj.č. VDO2910002037400

obj.č. VDO2910002058200

obj.č. VDOA2C59506457

www.vdo.com

VDO TPMS Go
Popis funkcí 
• Aktivuje TPMS senzory u všech značek vozidel  

a zobrazuje jejich data
• Programuje všechny přední dodavatele  

univerzálních senzorů
• Zobrazuje všechna data o senzorech během několika 

okamžiků: ID, tlak v pneumatikách, teplota pneumatiky, 
stav baterie atd.

• Výběr vozidla přes značku, model, ročník
• Zobrazuje čísla náhradních dílů senzorů TPMS
• Možnost kontroly signálu dálkového ovládání vozu
• Dobře čitelný displej s nastavitelným podsvícením
• Uživatelsky jednoduchá navigace pomocí ovládacích 

tlačítek
• Aktualizace databáze přes PC-Desktop-Software 

VDO WebTPM

Databanka
• Všechny celosvětově používané OE senzory a většina 

aftermarketových senzorů, včetně Schrader EZ,  
Alcar od Schrader, Alligator Sens-it, Huf Intellisens, 
VDO REDI-Senzor, Hamaton T-Pro / EU-Pro, Orange, 
DirectFit/Universal EU a Mobiletron

• 100% pokrytí všech lehkých užitkových vozidel, které 
jsou vybaveny přímým nebo nepřímým systémem 
TPMS

• Zdarma 2 roky aktualizace od data registrace přístroje 
pomocí Update Plus (bezplatný software a aktualizace 
databáze)

Jazykové verze
• DE, EN, IT, FR, HE, ES, HR, KO, CS, DA, NL, FI, HU, 

NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR

Obsah dodávky
• VDO TPMS Go diagnostický přístroj
• Nabíječka
• USB datový kabel
• USB stick s PC softwarem WebTPM, uživatelským 

programem a návodem k obsluze

Technická data přístroje
• Hmotnost: 250 g
• Rozměry: 150 x 80 x 25 mm

Objednací číslo
VDO TPMS Go   2910002037400

www.vdo.com

VDO TPMS Pro
Popis funkcí
• Výběr senzoru podle značky, modelu, roku výroby
• Komplexní přihlašovací postupy podle značky,  

modelu, roku výroby
• Programování všech běžných programovatelných 

senzorů
• Zobrazení pozice OBDII konektoru na obrazovce
• Zpětné přihlášení TPMS senzorů přes OBDII  

u více než 60% všech modelů vozidel
• Vyčtení chybových DTC kódů
• Testovací funkce signálu dálkového ovládání vozu
• Automatické načtení ID senzorů přes OBDII
• Vyhledávání objednacích čísel TPMS senzorů  

(OE a Aftermarket)
• Ukládání historie servisu TPMS senzorů přímo  

v přístroji nebo přes PC
• Integrovaná nápověda pomocných servisních  

úkonů u TPMS senzorů a školení

Databanka
• Všechny celosvětově používané OE senzory a většina 

aftermarketových senzorů, včetně Schrader EZ,  
Alcar od Schrader, Alligator Sens-it, Huf Intellisens, 
VDO REDI-Senzor, Hamaton T-Pro / EU-Pro, Orange, 
DirectFit/Universal EU a Mobiletron

• 100% pokrytí všech lehkých užitkových vozidel, které 
jsou vybaveny přímým nebo nepřímým systémem 
TPMS

• Zdarma 1 rok aktualizace od data registrace přístroje 
pomocí Update Plus (bezplatný software a aktualizace 
databáze)

Jazykové verze
• DE, EN, IT, FR, HE, ES, HR, KO, CS, DA, NL, FI, HU, 

NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR

Obsah dodávky
• VDO TPMS Pro diagnostický přístroj
• OBD II kabel
• USB datový kabel
• Nabíječka
• Rychlý návod k obsluze
• UK adaptér pro nabíječku
• Transportní kufřík
• Uživatelská příručka a CD

Technická data přístroje
• Hmotnost: 682 g
• Rozměry: 200 x 120 x 85 mm
• Stupeň ochrany IP54

Objednací číslo
VDO TPMS Pro   A2C59506457

www.vdo.com

VDO Měřič hloubky dezénu pneumatiky
Charakteristika
• Snadný přístup k vnitřnímu běhounu pneumatiky
• Rychlé proměření 3 oblastí pneumatiky  

• Přesnost měření +/- 1% + 0,03 mm
• Vibrační a akustický signál upozorňuje o provedení 

úspěšného měření  
• Přímé zobrazení výsledků na VDO TPMS Pro nebo 

možný přenos dat do PC
• Možnost měření 4 až max. 7 pneumatik 
• Automatická kalibrační kontrola před každým použitím
• Robustní příslušenství se stabilní rukojetí.  

Měřící pin je uložen v rukojeti, aby nedošlo  
k jeho poškození, pokud se měřič nepoužívá 
 

Obsah dodávky
• VDO Měřič hloubky dezénu pneumatik 
• Krátký návod k obsluze
 
Technická data přístroje
• Hmotnost: 300 g
• Rozměry: 203 x 57 x 57 mm
 
Objednací číslo
VDO Měřič hloubky dezénu pneumatik 2910002058200

VDO – A Trademark of the Continental Corporation | Continental Trading GmbH
Sodener Str. 9, 65824 Schwalbach, Germany | autodiagnos@vdo.com

Zelené, žluté a červené symboly signalizují  
míru opotřebení přímo na obrazovce diagnostiky  
VDO TPMS Pro oproti mezním hodnotám.

Výsledky měření je možné vytisknout pro zákazníka 
přímo na doplňkové tiskárně TPMS Pro.

VDO TPMS Reifenprofilmesser Datenblatt CZ.indd   1 22.10.18   08:30

NOVIN
KA
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990,- Kč

1.795,- Kč

1.490,- Kč
LAMAX C3 záznamová kamera do auta

LAMAX C7 záznamová kamera do auta

LAMAX C4 záznamová kamera do auta
•  rozlišení Full HD
•  G-senzor, 2,4“ LCD
•  parkovací režim (až den bez nabíjení)
•  uzamčení záznamu
•  cyklické natáčení
•  detekce pohybu
•  kvalitní noční režim
•  ovládání jedním tlačítkem
•  displej s českým menu
 

•  reálné Full HD
•  G-senzor, 2,4“ LCD
•  parkovací režim (až den bez nabíjení)
•  uzamčení záznamu
•  cyklické natáčení
•  detekce pohybu
•  kvalitní noční režim
•  ovládání jedním tlačítkem
•  displej s českým menu
 

•  reálné Full HD
•  GPS modul v samostatném držáku (volitelné)
•  G-senzor, 2,4“ LCD
•  funkce WDR - Wide Dynamic Range / rovnováha kontrastu
•  zrychlené timelapse nahrávání
•  parkovací režim (až den bez nabíjení)
•  uzamčení záznamu
•  cyklické natáčení
•  detekce pohybu
•  kvalitní noční režim
•  displej s českým menu
 

obj.č. LAMAXC3

obj.č. LAMAXC7

obj.č. LAMAXC4

SUPER
TIP
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BOSCH svorky BOSCH nabíjecí kabel

113,- Kč 160,- Kč

•  příslušenství k nabíječkám       
    C3, C7

•  příslušenství k nabíječkám       
    C3, C7

obj.č. RB0189999110 obj.č. RB0189999270

obj.č. RB018999901M

obj.č. RB018999907M

obj.č. RB018999903M

•  inteligentní automatická nabíječka autobaterií
•  pro tradiční olověné akumulátory, včetně EFB i GEL 
•  nabíjení akumulátorů o kapacitě 5 Ah - 120 Ah
•  funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité akumulátory,       
    nabíjí od 4.5 V 

•   inteligentní automatická nabíječka autobaterií
•   pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM
•  nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 230 Ah
•  funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité       
    akumulátory, nabíjí od 8 V

•   4 režimy
•   sedmistupňový microprocesorem řízený proces nabíjení
•   pro tradiční olověné akumulátory, AGM, EFB, GEL
•   v režimu pro malé baterie nabíjení akumulátorů 1,2 - 14 Ah
•   v ostatních režimech 14 - 160 Ah
•   režim desulfatace
 

•   ŠKODA Octavia, VW Golf 1.9 TDI (04-)
•   NAVÍC: POWER BANKA VALEO 4.000 mAh

•   inteligentní automatická nabíječka autobaterií
•   pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM
•  nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 120 Ah
•  funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité       
    akumulátory, nabíjí od 8 V

720,- Kč

1.450,- Kč

1.480,- Kč 6.399,- Kč

880,- Kč
BOSCH C3 inteligentní nabíječka 6V/12V 3,8 ABOSCH C1 inteligentní nabíječka 12V 3,5 A

BOSCH C7 inteligentní nabíječka 12/24V 7 A 

CTEK MXS 5.0 nabíječka akumulátorů 12V VALEO FullPack spojková sada

obj.č. ST7102345

obj.č. VA837073
POWERBANKA
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1.869,- Kč

1.273,- Kč

1.463,- Kč2.699,- Kč

1.850,- Kč

DRI kompresor klimatizace DRI startér DRI startér

obj.č. DRI319070112

obj.č. DRI311073102

obj.č. DRI319052192

obj.č. DRI300043122

•  FORD Mondeo (-07)
•  12V/2.1 kW
•  počet zubů 19

•  FORD Transit (06-)
•  12V/2.0 kW

•  ŠKODA Octavia (96-) •  FORD Mondeo (-07)
•  12V/2.2 kW
•  počet zubů 11

2.021,- Kč

859,- Kč

1.981,- Kč1.891,- Kč

DRI alternátor DRI alternátor DRI alternátor

DRI alternátorDRI startérDRI startér

obj.č. DRI2113211402 obj.č. DRI2191541052 obj.č. DRI2191641202

obj.č. DRI212104702

•  ŠKODA Octavia (04-)
•  12V/140 A

•  FORD Transit (-06)
•  12V/105 A

•  FORD C-Max (03-)
•  12V/120 A

obj. č. typ konektoru cena

DRI700510123 hranatý 2.699,-

DRI700510008 oválný 2.699,-

•  ŠKODA Octavia (96-)
•  12V/1.1kW

•  ŠKODA Octavia (96-)
•  12V/1.1kW

8



1.032,- Kč1.290,- Kč

obj.č. DRI717710026obj.č. DRI717720025

•  ŠKODA Fabia 1.4 16V (-08) •  ŠKODA Fabia, Octavia 1.4, 1.9TDI

604,- Kč

2.577,- Kč

2.040,- Kč1.211,- Kč

DRI EGR ventil DRI EGR ventil DRI EGR ventil

DRI EGR ventilDRI EGR ventilDRI EGR ventil

obj.č. DRI717710018 obj.č. DRI717710021 obj.č. DRI717730045

obj.č. DRI717730099

•  ŠKODA Octavia 1.6 TDi (04-)

•  ŠKODA Fabia, Octavia, Superb TDI •  ŠKODA 1.9 TDI (01-) •  FORD Transit 2.2 Tdci (06-)

BORSEHUNG servo řízení

•  ŠKODA Octavia (96-)
•  bez zálohy za starý díl 
•  OE 1J1422062E

4.990,- Kč

obj.č. B11327

3 roky záruky na díly FRAP 
Italská firma FRAP, výrobce širokého sortimentu dílů řízení a podvozků 
pro osobní, nákladní i speciální vozy, natolik věří ve vysokou kvalitu svých 
produktů, že od letošního listopadu na všechny poskytuje nadstandardní 
tříletou záruku.  

Rodinná firma FRAP S.p.A byla založena již v roce 1932 jako výrobce 
kulových čepů, ventilů a převodových mechanismů pro firmy Veicoli 
Industriali, SAME či LANCIA. A protože i v současnosti dbá na vysokou 
kvalitu svých výrobků, které 
sama navrhuje a vyvíjí, je 
nadále OE dodavatelem řady 
známých značek. Přísně 
kontrolovanou prvovýrobní 
kvalitu přitom mají i 
aftermarketové díly FRAP pro 
osobni vozy.
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Elta VISION PRO 150
žárovka H7 55W

Elta VISION PRO 150 
žárovka H4 60/55W

Elta VISION PRO 50 
žárovka H7 55W

obj.č. TOEB6472TRobj.č. TOEB6477TR

obj.č. TOEB2472TR

obj.č. TOEB3477TR 

205,- Kč

130,- Kč

140,- Kč145,- Kč 135,- Kč

Elta VISION PRO BLUE+ 
žárovka H4 60/55W

Elta VISION PRO 150 
žárovka H11 55W

obj.č. TOEB6711TR

•  o 150% více světla
•  sada 2 ks

•  o 150% více světla
•  sada 2 ks

•  o 150% více světla
•  sada 2 ks

•  o 50% více světla
•  sada 2 ks

•  o 50% více světla
•  sada 2 ks

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

FSL žárovky hlavních světloměrů

H4 H7 H1

•  minimální odběr 20 ks

od 14,- Kč

obj. číslo popis Akční cena

FSL477 H7 55W  PX26d 26,-

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

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

ALCO Filters: nový sklad
Na rostoucí poptávku po svých produktech zareagoval výrobce různých automobilových filtrů ALCO 
Filters rozšířením svých skladových a balících provozů o zcela novou skladovou halu. Ta vyrostla 
v areálu společnosti v kyperském hlavním městě Nikósii a přiléhá ke stávajícím výrobním halám. 
Přinese tak další zvýšení efektivity výroby, podpoří nepřetržitý růst firmy a poskytne potřebný 
prostor pro zajištění ještě lepších dodávek oblíbených filtrů do celé Evropy.

•  2.000 m2 skladové plochy a 2.500 paletových míst
•  čtyři rampy pro nakládání kontejnerů
•  modermí systém řízení skladu pro efektivní naskladňování zásob, balení i následnou expedici 
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OSRAM Original Xenarc
výbojka D3S

OSRAM D1S classic 
výbojka 85V/35W

OSRAM D2S classic 
výbojka 85V/35W

ELTA žárovka H7OSRAM NightBreak Unlimited 
sada žárovek 12V H7 

OSRAM NightBreak Unlimited 
sada žárovek 12V H4 

OSRAM Original Xenarc 
výbojka D2S

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

obj.č. OSD2S
obj.č. OSD3S

obj.č. OS66140CLCobj.č. OS66240CLC

obj.č. TOEL477obj.č. OS64210NBUBOX obj.č. OS64193NBUBOX

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

•  životnost cca 1.500 hodin
•  teplota světla 4.150 Kelvin

•  životnost cca 1.500 hodin
•  teplota světla 4.150 Kelvin

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

•  sada žárovek - 2 ks
•  o 20% jasnější světlo
•  o 40 m delší světelný kužel

•  sada žárovek - 2 ks
•  o 20% jasnější světlo
•  o 40 m delší světelný kužel

699,- Kč

749,- Kč499,- Kč

1.250,- Kč

30,- Kč314,- Kč 259,- Kč

949,- Kč

OSRAM Original Xenarc
 výbojka D1S

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

obj.č. OSD1S

DOPRODEJ

DOPRODEJ

DIVINOL: nový motorový olej 
pro nové dodávky 
Rychlé mazání již při nízkých teplotách a naopak 
dostatečný mazací film při vysokých teplotách 
poskytuje nový syntetický motorový olej  DIVINOL 
SYNTHOLIGHT C2 0W-30  určený především pro 
moderní naftové motory s normou C2 jako jsou 
např.: PSA, Fiat, Renault, Honda, Mazda, atd. 
Nový olej s bodem tuhnutí -38°C a bodem vzplanutí 
215°C je k dispozici v litrové lahvi, pětilitrovém 
kanystru či v sudech (60 nebo 200 l) a má obj. kód  
DI-49910/balení.

Specifikace: ACEA C2; PSA B712312; Fiat 9.55535-
S1; Fiat 9.55535-GS1; Fiat 9.55535-DS1;  Renault; 
Honda; Mazda; Citroën
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obj.č. TH629801

THULE Motion XT XL střešní box 

•  objem 500 l
•  barva černá / lesklá Titan
•  vnější rozměry 215 x 91.5 x 44 cm 
•  nosnost 75 kg
•  hmotnost 23,5 kg
•  oboustranné otevírání

12.179,- Kč
THULE střešní box Touring Sport 600

THULE střešní box Touring L 780

6.899,- Kč

od 8.199 Kč

•  objem 300 l
•  barva černá / lesklá Titan
•  vnější rozměry 190 x 63 x 39 cm 
•  nosnost 50 kg
•  hmotnost 12 kg
•  oboustranné otevírání

•  objem 420 l
•  vnější rozměry 196 x 78 x 43 cm 
•  nosnost 50 kg
•  hmotnost 15 kg
•  oboustranné otevírání

obj.č. TH634601

•  systém jednoho klíče ke všem vašim       
    produktům THULE
•  vyměnitelné zámkové vložky pro    
    nosiče, střešní boxy či příslušenství  
•  obsah sady: 8 zámků + 3 klíče
•  poslední kusy 

•  včetně 400 cm popruhu

•  nosič kol až pro 4 kola (4. kolo po přidání  
    adaptéru)
•  13-pin konektor zásuvky  
•  max. nosnost 60 kg
•  uzamykatelný
 

•  pro čtyři páry lyží 

THULE zámková sadaTHULE držák popruhu

Thule VeloCompact 3

NEUMANN SKIMASTER 400 
nosič lyží

obj.č. TH588000

obj.č. TH522100

obj.č. TH926002

obj.č. NENPN0302

459,- Kč259,- Kč

9.999,- Kč

1.159,- Kč
DOPRODEJ

DOPRODEJ

obj. č. barva cena

TH634801 lesklá černá 8.699,-

TH634800 titanový aeroskin 8.199,-
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MOTIP rozmrazovač skel MOTIP rozmrazovač zámků MOTIP čistič DPF filtru

55,- Kč 12,- Kč 72,- Kč

•  snadno se aplikuje a brání dalšímu      
    zamrzání skel 
•  poháněcí plyn dusík zaručuje funkčnost  
    i při podchlazení na -20 °C
•  běžné rozmrazovače poháněné propan- 
    butanem při takových teplotách selhávají
•  objem 400 ml

•  objem 12 ml
•  kapesní provedení

•  nehořlavé složení
•  objem 500 ml

obj.č. MO000791

obj.č. MODROZ003 obj.č. MO090515D

790,- Kč

1.690,- Kč 329,- Kč

459,- Kč
Montážní LED lampa

Hrazda pro zavěšení motoru SD TECH plastový kanystr na PHM 
typ Army - 20 l

APM pracovní LED lampa

obj.č. JF718A

obj.č. ATV0729 

obj.č. SDT21127

obj.č. JFAPM708

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

•  otočná dílenská svítilna s magnety     
    pro uchycení na kapotu motoru
•  60 SMD led diod s vysokou svítivostí
•  svítivost 1.300 lm - 1,5 až 2 hodiny
•  včetně nabíjecího adaptéru 220 V
•  včetně nabíječky do auta 12 V
•  celková délka 750 mm
•  délka světelného zdroje 420 mm     

•  nosnost 500 kg 
•  hmotnost 17,5 kg 
•  provozní rozsah 730-1488 mm 
•  výškově nastavitelný 0-205 mm 
•  pojistné řetězy     

•  s uzavíratelnou výlevkou 
•  materiál kanystru z polypropylenu a výlevka je z LDPE 
•  schválení un 3H1/Y/150//CZ/PRES-IMET 1172
•  hmotnost kanystru 1,5 kg
•  rozměry kanystru  480 x 350 x 175 mm

R R R
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METABO SB 18 aku příklepová vrtačka

VIP nemrznoucí parfémovaná kapalina 
do ostřikovačů s vůní MELOUN-KIWI 

•  lehká kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka 
•  příklepová funkce k vrtání do zdiva
•  osvětlení vrtaného místa
•  baterie s indikací kapacity
•  3 roky záruka na akumulátor
•  akumulátor Li-Ion 18 V / 1,3 Ah
•  max. točivý moment měkký 24 Nm
•  max. točivý moment tvrdý 48 Nm
•  rozpětí sklíčidla 1,5 - 10 mm
•  hmotnost včetně baterie 1,41 kg

Obsah sady:
rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 
2 akumulátorové články Li-Power (18 V/1,3 Ah),
nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

•  možno použít i v neředěném stavu do teploty -30°C
•  mísitelná s kapalinami stejného složení
•  obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění  
    oken a přísady, které snižují možnost praskání     
    plastových krytů zadních světel

2.690,- Kč

od 21,- Kč

LOCTITE SF 7039
aerosolový čistič kontaktů 
•  k čištění elektrických kontaktů vystavených  
    vlhkosti nebo jinému znečištění
•  zanechává vodu odpuzující povlak
•  objem 400 ml

289,- Kč

obj.č. LT2098988

LOCTITE HY 4070 MOTIP dárková sada 
autokosmetiky

SD TECH ruční plnička 
oleje 16l

390,- Kč 469,- Kč

1.890,- Kč

•  ultrarychlé univerzální lepidlo 
•  dosažení manipulační pevnosti < 60 sec.
•  schopnost vyplňování spár o šířce až 5 mm
•  díky své rychlosti a pevnosti lze slepit      
    mnoho materiálů
•  objem 11 g

•  cockpit sprej - 600 ml 
•  ochrana plastů a gum - 600 ml 
•  čistič disků - 600 ml 
•  leštidlo a vosk - 600 ml 
•  tekuté stěrače - 500 ml 

•  praktická plnička pro plnění kardanů,   
    rozvodovek a převodovek vozidel i strojů
•  výdejní hadice 2 m 
•  lomená kovová výlevka

obj.č. LT2237457 obj.č. MOGIFTBOX2

R

SUPER
TIP

obj. č. objem cena

VIP30x1MK 1 l 21,-

VIP30x3MK 3 l 56,-

VIP30x25MK 25 l 410,-

1.640,- Kč
Stojan pro zachytávání starého oleje

obj.č. JFATV0098 

obj.č. SDT9317

•  stabilní podvozek s koly
•  záchytný trychtýř 
•  váha 16 kg
•  vana s integrovaným sítem 53 x 33,5 cm 
•  výškově nastavitelná vana 103 – 175 cm 
•  rozměry spodní desky pro sudy 39,5 x 45 cm 
•  2 pevná a 2 otočná kolečka     

obj.č. ME602245950
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VIF zimní aditivum do nafty VIF aditivum do benzínu

APM posypová sůlWYNN´S Dry Fuel WYNN´S Super Charge
•  balení 20 kg
•  k údržbě cest a chodníků

•  odstraňovač vody z paliva (benzín i nafta)
•  brání zamrzání nafty i benzínu
•  usnadňuje studené starty
•  chrání před korozí
•  1 lahev každých 10.000 km
•  objem 325 ml 

•  přísada do oleje
•  zlepšuje viskozitu oleje při vysokých     
    teplotách 
•  regeneruje gumová těsnění a o-kroužky 
•  obnovuje kompresi a tlak oleje
•  objem 325 ml

obj.č. MM1822514

obj.č. WY-W71851 obj.č. WY-W74941

89,- Kč89,- Kč 109,- Kč

149,- Kč 149,- Kč

•  přísada pro zvýšení cetanového čísla nafty
•  zlepšuje provozní pohotovost vozidla
•  s protikorozním účinkem
•  prodlužuje životnost palivového systému
•  aplikuje se do nádrže před tankováním
•  udržuje nízkou spotřebu paliva 
•  poměr ředění 1:1000
•  objem 500 ml

•  přísada do všech druhů benzinu
•  snižuje spotřebu paliva v průměru o 5-7%
•  pro moderní motory s přímým vstřikováním  
    paliva, ale i pro starší karburátorové motory 
 •  poměr ředění 1:1000
 •  objem 500 ml

BLUECHEM Diesel Applicator Spray BLUECHEM Diesel Anti Smoke

•  čistič sacího dieselového systému
•  šetrně odstraňuje nalepené nečistoty na škrtících klapkách   
    a sacím potrubí (pryskyřice, olej, mazlavé povlaky atd.)
•  spolehlivě čistí trysky a vnitřní díly karburátoru
•  zabraňuje jakémukoliv zadírání pohyblivých dílů 
•  snižuje spotřebu paliva
•  po aplikaci se během několika sekund odpaří
•  objem 400 ml 

•  redukce kouřivost dieselových motorů 
•  významně redukuje výfukové zplodiny a nepříjemné rachotivé  
    zvuky všech pevných a pohyblivých částí dieselového motoru
•  zvyšuje cetanové číslo dieselového paliva
•  kompletně chrání systém před korozí 
•  pro všechny dieselové motory včetně motorů    
    s katalyzátorem, filtrem pevných částic a turbem
•  objem 150 ml 

175,- Kč 159,- Kč

obj.č. BCH33149 obj.č. BCH33184

210,- Kč
BLUECHEM DPF Power Clean

•  speciální dieselové aditivum usnadňující   
    regeneraci systému filtru pevných částic
•  objem 375 ml

obj.č. BCH33450 
obj.č. 
VIF-BENZIN/0.5 

obj.č.VIF-ZIMA/0.5
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VIGOR pertlovací přípravek 
na brzdové vedení

HAZET víceúčelová vana

VIGOR 172-dílná gola sada

VIGOR manuální 
odvzdušňovací pumpa

HAZET profesionální dílenský vozík 
vybavený 147 kusy nářadí

VIGOR „New Black Edition I“ 
dílenský vozík se 164-dílnou sadou nářadí

•  nosnost 480 kg
•  rozměry 1.035 x 780 x 496 mm
•  sada klíčů 163-466/106, 106-dílná
•  sada očkoplochých klíčů 163-98/17, 17-dílná
•  sada plochých klíčů163-95/8, 8-dílná
•  sada nářadí 163-330/16, 16-dílná
•  maximální zatížení vytažené zásuvky - 20 kg
•  vyrobeno v Německu

•  nosnost zásuvky 20 kg
•  rozměry 1.000 x 677 x 459 mm
•  hloubka zásuvky 398 mm
•  5 nízkých + 2 vysoké zásuvky
•  hmotnost 61 kg

obj.č. HAZV2461

•  pro průměr 4,75 mm
•  pro ocelové, hliníkové a      
    měděné brzdové trubky

•  pro výměnu oleje, a jiných kapalin
•  kapacita 6 litrů - stupnice v l/gal 
•  vyvýšení pro odkapávání olejového filtru
•  3 stabilní držadla, výlevka
•  vyrobena z polyetylenu

•  sady 1/2“, 1/4“, 3/8“

•  max. tlak 1,4 bar 
•  objem náfoby 3 l
•  pro brzdové a spojkové systémy

990,- Kč 219,- Kč

990,- Kč24.900,- Kč

12.990,- Kč 1.790,- Kč

1.587,- Kč

obj.č. HAZV4416
obj.č. HAZ197N-1

obj.č. HAZ178N-7/147 

obj.č. HAZV2379N

obj.č. HAZ916HP

obj.č. HAZV4411

HAZET HiPer reverzní ráčna 

•  jemné ozubení
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KS TOOLS 96-dílná gola sadaKS TOOLS 31-dílná sada bitů

KS TOOLS ERGOTORQUE
úderové šroubováky

985,- Kč

1.190,- Kč

1.490,- Kč

•  velikosti 1/2“ + 1/4“
•  chrom-vanadium ocel / pochromováno 
•  45-zubý převod ráčny
•  v odolném plastovém kufru 
•  váha 6,2 kg

•  velikosti 1/4“
•  variabilní použití

obj.č. KST9183015

obj.č. KST1511150

obj.č. KST9180796

•  13-dílná sada
•  2 komponentový úchyt 
•  chrom-vanadium ocel
•  v plastovém kufru

580,- Kč
KS TOOLS 48-dílná 
gola sada 1/4“

obj.č. KST9180648

439,- Kč
KS TOOLS 7-dílná sada 
adaptérů

•   zvětšovací / redukční adaptéry 
•   v plastovém kufru  

obj.č. KST9170707

KS TOOLS sika kleště 
s blokovacím mechanismem

obj.č. KST1152012

360,- Kč

•  délka 300 mm
•  optimální přenos síly
•  11 poloh nastavení
•  chrom-vanadium ocel 

•  Chrom-Vanadium ocel / pochromováno 
•  45-zubý převod ráčny
•  v odolném plastovém kufru 
•  váha 1,12 kg

KS TOOLS miniMONSTER Xtremelight 1/2“ 
výkonný pneumatický rázový utahovák

3.490,- Kč

•  maximální povolovací moment 1.390 Nm
•  s ochranným pouzdrem a tlumicí hadicí
•  neklouzavá, měkká rukojeť
•  odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů 
•  praktické přepínání pro jednoruční ovládání
•  provozní tlak 6,3 bar
•  hmotnost 1.350 g

obj.č. KST5151155

DO
 VYPRODÁNÍ

SKLADOVÝ CHZÁSOB

SUPER
TIP
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ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ 

3. 12. Brno PNEU - SČNPS: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu

4. 12. Brno SRS 1 - Systémy pasivní bezpečnosti

5. 12. Olomouc ATF - Automatické převodovky: výměna oleje

5. – 6. 12. Praha 4 EDC IV - Systémy vstřikování nafty Bosch EDC17 a Denso i-ART

5. – 6. 12. Brno Z PNEU - Základní školení na opravy pneu a duší osobních i nákladní a speciálních vozů

10. 12. Brno PNEU – SČOPS: Servisní činnosti v osobním pneuservisu

10. – 11. 12. Praha 4 JET VI - Přímé vstřikování benzínu Bosch TSI a přehled lambda sond různých výrobců

11. 12. Olomouc MOTOR - Dekarbonizace motoru

12. 12. Olomouc SD - Sériová diagnostika a testovaní motorových vozidel (DevCom)

12. – 13. 12. Brno Z PNEU - Základní školení na opravy pneu a duší osobních i nákladní a speciálních vozů

18. 12. Most SKF 2 - MOTOR: evoluce rozvodů, jejich konstrukce a intervaly výměny

21. 12. Kdyně BOSAL - Prezentace výrobce, problematika DPF a tažných zařízení (s certifikací na montáž

RENOVACE FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) 
Nová služba pro zákazníky: zprostředkování cenově výhodné renovace u specializované firmy

od 2.125,- Kč

•  šetrné obnovení funkčnosti DPF termickým vypalováním keramické vložky
•  efektivní metoda bez použití chemie, která simuluje provoz v autě
•  dodací lhůty do pěti dnů
•  renovovat lze jak originální DPF, tak filtry aftermarketových výrobců
DPF pro renovaci lze ´odevzdávat´ na všech pobočkách APM Automotive

Obj. č. aplikace cena

SAVIOXIKATALSCR renovace oxi. katalyzátor + SCR osobní + dodávky 2.125,- Kč

SAVIDPFOSTATOS renovace DPF ostatní osobní vozy 6.250,- Kč

SAVIDPFJAP/DOD renovace DPF japonské vozy + dodávky 7.500,- Kč

SAVIDPFBUS/TIR renovace DPF bus/TIR (Euro 6) 16.250,- Kč

SAVIDOPRAVNE dopravné v rámci APM Automotive 300,- Kč

Nové, ale přesto osvědčené baterie a brzdové díly  
Oblíbené startovací baterie značek Carrex či Caryon a také brzdové destičky a kotouče Fri.Tech. – to 
jsou novinky v sortimentu autodílů společnosti APM Automotive, která po vzájemné dohodě převzala 
tento klíčový sortiment zaniklého distributora Genei.

Skladový sortiment brzdových dílů u APM Automotive tak nově rozšířilo 280 typů brzdových destiček 
a 240 položek kotoučů s logem FRI.TECH.. Brzdy této italské značky patřící skupiny MetelliGroup 
jsou přitom osvědčenými produkty, na které spoléhají tisíce mechaniků po celé Evropě. Firma je 
známá svým inovativním přístupem a hledáním stále lepších směsí pro brzdové destičky, které jsou k 
dispozici také v rámci sportovní řady Competition.

     

Mezi mnoha motoristy 
jsou oblíbené také baterie 
Carrex a Caryon, což jsou 
privátní značky využívající 

produkty jednoho z největších 
evropských výrobců baterií, italské firmy FIAMM. Základní řady přitom doplňuje také řada CARREX 
Premium s nabídkou čtyř typů bezúdržbových kalciových baterií vyšší třídy pro použití ve vozech s vysokými 
nároky na energii. APM Automotive v rámci dohody získala výhradní české zastoupení také na baterie 
uznávané rakouské značky Bären, která je rovněž součástí firmy FIAMM. Tyto špičkové baterie budou 
dodávány na základě závazných objednávek. 
Všechny novinky jsou dohledatelné ve webshopu APMCatu a k dispozici by měly být už v průběhu prosince 
2018. 
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BOSCH PAS 18 ruční aku vysavač EXTOL LADY

EXTOL čepice s čelovkou

EXTOL startovací kabely

EXTOL vrtací aku šroubovák 
s příklepem

Podstavec pod auto skládací

Klíč na olejový filtr 1/2“

5-dílná sada k demontáži 
čalounění

2.490,- Kč 999,- Kč

159,- Kč

od 159,- Kč

2.560,- Kč

389,- Kč

142,- Kč

176,- Kč

•  všestranný vysavač s vysokým sacím výkonem 
•  jeden akumulátor pro veškeré nářadí systému Power4All
•  Lithium-iontový akumulátor 18 V, 2,5 Ah
•  doba chodu 20 min 
•  hmotnost s akumulátorem 1,3 kg 
•  lehce čistitelná nádoba na nečistoty
•  účinný prachový filtr

obj.č. RB06033B9002

obj.č. EX6593

obj.č. EX43191

obj.č. EXG02550
•  baterie 18V Li-ion, 2.000 mAh
•  průměr vrtáku 1,5-13 mm
•  pravý / levý chod
•  hmotnost 1,6 kg

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

•  pro průměry filtrů 65-130 mm

•  odolné proti nárazu
•  z pružného plastu proti poškrábání     
    interiéru
•  na demontáž čalounění, plastových      
    klipsů, skel zrcátek atd. 

•  zimní čepice s LED svítilnou
•  světelný tok 45 lm
•  vestavěný Li-ion akumulátor 300 mAh
•  nabíjení přes USB
•  doba svícení až 4 hodiny

•  68-dílná sada nářadí pro dámy
•  TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

SUPER
TIP

obj.č. EX8791110

obj.č. EXG02158

obj. č. délka proud cena

EX9608 3 m 200 A 159,-

EX9609 3,5 m 400 A 239,-

EX8864320 5 m 800 A 990,-

obj.č. EXG02582
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TROODON PC Interface - multiznačková OBD diagnostika

TS PRO COLOR - diagnostika řídících jednotek automobilů E-OBD,                       
OBD-II, CAN, ISO, SAE, osciloskopická měření

•  profesionální diagnostika řídících jednotek automobilů, E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
•  bezdrátová varianta přístroje TS PRO s připojením k PC nebo Notebooku, která obsahuje veškeré   
    možnosti a funkce jako TS PRO s vyjímkou osciloskopu
•  podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
•  rozsáhlá databáze osobních i nákladních automobilů, autobusů 
•  čtení a mazání chybových kódů
•  konfigurace, Imobilizéry
•  reset servisu, číštění FAP
•  připojení přes kabel nebo Wifi (volitelně)
•  diagnostický software v PC (Win XP, Win 7)
•  kompletně v češtině
        

•  samostatný univerzální přístroj  pro kompletní sériovou i paralelní diagnostiku osobních a užitkových automobilů,         
    nákladních vozů, autobusů, zemědělské techniky a motocyklů s vlastním zobrazením na dotykovém displeji
•  velmi rychlé čtení a mazání chyb, zobrazení měřených parametrů, logování (zobrazení parametrů za jízdy) včetně zálohování,    
    konfigurace, kódování a reset servisu, test akčních členů a další diagnostické úkony
•  velmi jednoduché ovládání je přizpůsobeno praktickému využití v dílně a v terénu
•  kombinace diagnostiky automobilů, nákladních vozů, autobusů, zemědělské techniky, motocyklů a osciloskopu
•  1600 modelů a 72 značek (1987-2018)
•  elektronická a technická schémata Haynes Pro, Autodata, Alldata
•  PC Software a CD-ROM
•  roční aktualizace bez přerušení licence
•  tisk protokolů a archivace dat
•  4/8 kanálový profesionální osciloskop
•  český výrobek
 

od 29.000,- Kč

od 24.900,- Kč

Pro nákup diagnostiky kontaktujte:
Miroslav Lucák (Čechy) - tel. 739 530 703
František Vaněk (Čechy) - tel. 739 530 834
Vladimír Míča (Morava) - tel. 739 530 761

obj. číslo popis sady Akční cena

DEVTROO1
Diagnostika Evropa - SADA E
Kompletní diagnostický SW pro všechny osobní a užitkové evropské vozy, kabel OBD MUX
kabelové redukce na starší vozy nejsou součástí sady

29.000,-

DEVTROO3
Diagnostika Truck/Bus/Agro - SADA N 
Kompletní diagnostický SW pro nákladní vozy a autobusy, zemědělské stroje, kabel OBD 
MUX a kabelové redukce (9ks)

56.000,-

DEVTROO10 
Sada MOTOCYKL  - SADA M 
Kompletní diagnostický SW pro motocykly KAWASAKI, kabel OBD MUX a kabelová redukce 
V roce 2019 bude možnost zakoupit i značky HARLEY DAVIDSON, KTM a BMW

9.900,-

obj. číslo popis sady Akční cena

DEVTSPROI
TS PRO sada Evropa Asia USA MUX - SADA I
Kompletní diagnostický SW osobní a užitkové automobily, ka-
bel OBD MUX a red. ASIA2, součástí přístroje není osciloskop

52.900,-

DEVTSPROT
TS PRO TRUCK/BUS/AGRO - výběr jedné značky - SADA T
Kompletní diagnostický SW na jednu vybranou značku             
(TRUCK/BUS/AGRO ), kabel OBD MUX, 
součástí přístroje není osciloskop

24.900,-

DEVTSPROH
TS PRO OSCILOSKOP 4 KANÁLY - SADA H
Kompletní osciloskop, napájecí kabel, kabel měřící sondy 
4CH BNC, 4x měřící špička, součástí sady není diagnostika

34.900,-

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU
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2F KAMBIO KMA MANUAL     
Manuální plnička automatických převodovek

•  hadicové rychlospojky pro snadné připojení k danému adaptéru
•  diagnostický průzor (olejoznak) pro kontrolu stavu oleje v průběhu procesu
•  manuální ovládání jednotlivých operací: proplach / plnění oleje / plnění aditiv
•  rychle demontovatelný kryt tanků (pro jednoduchou manipulaci se zásobami olejů)

Přístroj se snadno ovladatelným systémem pro profesionální použití. 
Po propojení pomocí adaptérů umožňuje proplach a výměnu oleje i naplnění aditiva do automatických 
převodovek a jejích chladicích okruhů. 
Servis se provádí v manuálním režimu, kdy jednotlivé operace ovládá proškolená obsluha (vhodná je 
asistence druhé osoby ovládající volič převodovky v intervalu cca 20 vteřin).

MEDOTO 2F 
LA CORRETTA

MANUTENZIONE DEI
CAMBI AUTOMATICI

2F METHOD 
THE CORRET 

MAINTENANCE OF 
AUTOMATIC TRANSMISSION 

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

VITESES AUTOMATIQUES

WWW.DUEFFETECH.IT

zdroj 12 V (autobaterie) 12 V (autobaterie)

max.  průtok čerpadla  5,5 l/min 

max. pracovní tlak čerpadla  9 bar

provozní teplota   +5° až +40° C

rozměry / hmotnost  60 x 110 x 49cm/ 30 kg

obj.č. ATF2F10100

2F ADAPTOR BAG (NEW)
•  kufr s obsahem připojovacích fitinek a adaptérů

MEDOTO 2F 
LA CORRETTA

MANUTENZIONE DEI
CAMBI AUTOMATICI

2F METHOD 
THE CORRET 

MAINTENANCE OF 
AUTOMATIC TRANSMISSION 

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

VITESES AUTOMATIQUES

WWW.DUEFFETECH.IT

Sada adaptérů pro automatické převodovky

obj.č.  ATF2F13986

9.500,- Kč

32.850,- Kč

49.900,- Kč

WIGAM PICCOLA3 Variant plně automatická plnička 
klimatizací pro chladivo R134a/R1234yf

Změnu chladiva lze zajistit výměnou příslušenství a servisním zásahem 
K PLNIČCE JE TŘEBA DOKOUPIT KIT HADIC A ADAPTERŮ PRO CHLADIVO, SE 
KTERÝM BUDE PRACOVAT

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

    R134a/R1234yf

           R134a

   HYBRID READY

R134a/R404a/R407c

    R134a/R1234yf

           R134a

   HYBRID READY

R134a/R404a/R407c

obj. číslo popis sady Akční cena

KLI13003083 Automaticka plnicka Piccola3 Variant 49.900,-

KLI14010100 KIT K 134 pro chladivo R134a 2.721,-

KLI14010101 KIT K 1234 pro chladivo R1234yf 3.380,-
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NK brzdový kotouč přední

obj.č. NK314848

•  Ford Focus II
•  průměr 278 mm, lakovaný

LUK RepSet DMF 
spojková sada

ALCO vzduchový filtrALCO olejový filtr

NK brzdové destičky přední

ALCO pylový filtr
•  FORD 1.4,1.6 16V (95-) 

•  Ford Focus II

•  FORD Focus, VOLVO V40 (11/04-) •  FORD 1.6i,TI (04/07-18)

obj.č. SP1072

obj.č. LUK600020000

obj.č. MS6303 obj.č. MD5294

•   FORD Focus II 1.6 TDCi (07-)

59,- Kč

545,- Kč

AUTO MĚSÍCE
FORD Focus II

499,- Kč 7.999,- Kč

180,- Kč99,- Kč

630,- Kč

obj.č. NK222561

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

obj.č. DI-49170/5

DENSO Nickel TT 
zapalovací svíčka
•  Ford Focus II 1.4, 1.6

58,- Kč

obj.č. DNTV16TT
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SKF ložisko kola SEEAC přední poloosa

•  FORD Focus (04-) •  FORD Focus, C-MAX (04-)
•  ZÁLOHOVANÉ DÍLY

BOSCH Aerotwin A977S 
sada pružných stěračů

obj.č. RB3397118977
obj.č. BO029421obj.č. FE30842

•  FORD Focus (04-11)
•  délka 650 / 425 mm

342,- Kč

FEBI silentblok zadního 
ramene

FEBI opravná sada tlumičů

BILSTEIN zadní tlumič

BILSTEIN přední tlumiče

BOSAL tažné zařízení

•  FORD C-Max, Focus, Kuga, MAZDA 3, 5,   
    VOLVO C30, C70, S40, V50 (03-)

•  FORD Focus, VOLVO S40, V50 (04-)

399,- Kč 920,- Kč

1.070,- Kč

•  FORD Focus II

•  FORD Focus II

•  FORD Focus (07-)

obj.č. BIL19119526

obj.č. FE32418

339,- Kč 1.799,- Kč

od 1.759,- Kčod 1.149,- Kč

 

POUZE N
A 

OBJEDNÁVKU

obj. č. strana cena

SKFVKBA3660 přední 1.149,-

SKFVKBA3661 zadní 1.499,-

obj. č. strana cena

BIL22112811 levá 1.070,-

BIL22112880 pravá 1.070,-

obj. č. strana cena

SEFOT231 levá 1.759,-

SEFOT232 pravá 1.799,-

ET ENGINE TEAM
řídící ventil nastavování 
vačkového hřídele

obj.č. ETCV0006

•  FORD Focus II 1.6 Ti 

708,- Kč
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Váš dodavatel autodílů

prosinec 2018 ČISTÉ RUCE 
S ŘETĚZY PEWAG

obj. číslo popis MOC Akční cena
PEXMB67  Brenta 9 XMB67 1.838,- 1.099,-

PEXMB69  Brenta 9 XMB69 1.838,- 1.099,-

PEXMB73  Brenta 9 XMB73 1.838,- 1.099,-

PEXMB74  Brenta 9 XMB74 1.838,- 1.099,-

PEXMB75  Brenta 9 XMB75 2.153,- 1.407,-

PEXMB64  Brenta 9  XMB64 1.838,- 1.099,-

PEXMR75V  Brenta C 4x4 XMR75V 5.000,- 3.500,-

PEXMR77V  Brenta C 4x4 XMR77V 5.000,- 3.500,-

PEXMR79V  Brenta C 4x4 XMR79V 5.000,- 3.500,-

PEXMR73  Brenta C XMR73 1.865,- 1.306,-

PEXMR75  Brenta C XMR75 2.725,- 1.908,-

PEXMR77  Brenta C XMR77 2.725,- 1.908,-

PEXMR69  Brenta C  XMR69 1.865,- 1.306,-

PESXP560  Snox Pro SXP560 3.975,- 2.783,-

PESXV570  Snox SUV SXV570 4.625,- 3.238,-

PESXV580  Snox SUV SXV580 4.625,- 3.238,-

PERS74  Servo RS74 3.150,- 2.205,-

PERSV76  Servo SUV RSV76 4.050,- 2.835,-

PERSV81A  Servo SUV RSV81A 4.500,- 3.150,-

PESXP570  SXP 570 SNOX PRO 3.975,- 2.783,-

PEWAG SNOX 
Jedinečný řetěz s nejjednodušší  
montáží i demontáží
Plně automatické napínání se   
systémem SnoxBox

PEWAG SERVO 
Vysoce kvalitní řetěz pro silné vozy   
se snadnou montáží bez pojíždění
Automatické napínání patentovanou   
servo technologií s ochranou disku

PEWAG BRENTA-C 
Robustní síť pro spolehlivý záběr a 
klidný chod
Manuální dopínání s ráčnou a 
kuličkový uzávěr na vnitřní straně
Neprodávanější sněhový řetěz Pewag

PEWAG BRENTA 9 
Drobnočlánkový řetěz (9 mm) pro 
vozy s minimálním místem   
v podbězích
Manuální dopnutí ráčnou a plochý 
lanový uzávěr pro pohodlnou montáž
Osvědčená a spolehlivá technika

 Univerzální díly / Sněhové řetězy /
HLEDEJ sněhové řetězyPouze do vyčerpání zásob bonusu

 Ve webshopu hledejte dle rozměru pneumatik:

Využijte zvýhodněné akční ceny na vybrané sněhové řetězy 
PEWAG a ke každé objednávce alespoň za 2.000,- Kč (bez DPH) 
získáte praktickou odměnu  - speciální pracovní rukavice s 
dlouhou manžetou na ochranu rukávů při montáži řetězů.

NAVÍC: prodloužené rukavice 
PEWAG v hodnotě 520,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH




