
HITY / ÚNOR

MYCÍ STŮL BK-50
Kompaktní mycí stůl se štětcem pro ruční čištění za studena.
• k čištění rozměrných a těžkých dílů na malém prostoru
• robustní a stabilní konstrukce
• záruka 3 roky na mycí stůl a čerpadlo při použití IBS čisticích kapalin

Technické údaje:
• vnější rozměry: 656x475x1005 mm
• pracovní plocha: 646x465 mm (vnitřní rozměr)
• výška pracovní plochy: 820 mm
• nosnost/hmotnost (bez sudu): 50/15 kg
• obsah sudu: 50 l
• síťové napětí: 230 V, 50 Hz

Obj. číslo:
1002993462 

PURGASOL 

Čisticí kapalina k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění olejem 
a mastných nečistot, při kterém je nutné rychlé a stejnoměrné 
odpařování/osychání čisticí kapaliny. 

Oblasti použití:
Dílny a údržby všeho druhu (opravny zemědělských a stavebních strojů, 
vysokozdvižných vozíků, osobních a nákladních vozidel) a pro výrobu 
strojů a nářádí. K využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů  
a odmaštění povrchů. 

Hlavní výhody:
• nečistota se usazuje na dně barelu
• čerpadlo je umístěno uprostřed sudu = pro čištění se používána

stále čistá kapalina

Obj. číslo:
1003050904 - 50 l - 4 400 Kč
1001223129 - 200 l - 12 185 Kč

12 960 Kč

 Akční ceny bez DPH - bez možnosti další slevy! Tisková chyba vyhrazena. 
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MOBILNÍ DÍLENSKÁ RUČNÍ 
SVÍTILNA 
• kapacita baterie: 1,2 A
• světelný tok: 15 060 lm
• rozměry: 40x155x20 mm
• doba svícení: 3,5 hod.
• váha: 132 g

Obj. číslo:
1001652762

277 Kč
MOBILNÍ DÍLENSKÁ RUČNÍ 
SVÍTILNA
• s kloubem
• 550 lumen

Obj. číslo:
1002962233

620 Kč

RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 1/2“ 
DEVIL
• utah. momenty: 490/660/870 Nm
• max. povolovací moment: 1600 Nm
• volnoběžné otáčky: 8500 ot./min.
• s neklouzavou, měkkou rukojetí

Obj. číslo: 
1001652722

1 499 Kč

DESKY NA ZAKÁZKY
• rozměry: 24x34 cm
• hmotnost: 190 h
• velikost: A4
• materiál: umělá hmota
• s pouzdrem na klíče

Obj. číslo:
1001333897 

125 Kč

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4“
• ráčna s 13 šestihrannými hlavicemi

20 bitovými hlavicemi a příslušenstvím
• každý z nich je vyroben podle normy DIN
• nástroj je vyroben z vysoce kvalitní

chrom-vanadiové oceli
pro větší odolnost

• matné chromování

Obj. číslo:
1002886465 

550 Kč 46 ks

DÍLENSKÝ VOZÍK S NÁŘADÍM
• odolná horní pracovní plocha udrží až 350 kg
• sedm zásuvek s precizním kuličkovým uložením
• každá je 100% vytažitelná a má zatížitelnost až 30 kg
• masivní modro/stříbrné provedení
• rozměry: 400x600x700 mm
• individuální zámek všech zásuvek

+ 473 ks prémiového nářadí
(gola se třemi ráčnami, sady různých klíčů,
šroubováků a kleští, nástavce a bity mnoha rozměrů…)

Obj. číslo:
1002728170

14 900 Kč

+
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SADA ŠROUBOVÁKŮ  
S ÚDEROVOU KRYTKOU 

Obj. číslo:
1003123397

531 Kč 12 ks

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2“
• povolovací moment: 1200 Nm
• nízké vibrace, jednoduché ovládání, pravý/levý chod
• extra krátký - jen 80 mm
• spotřeba vzduchu 127 l/min.
• vzduchová přípojka vstup (od kompresoru): vnitřní závit (IG): 1/4“
• doporučený utahovací moment: 610 Nm
• pracovní tlak: 6,3 bar
• velikost šroubu M16
• hmotnost: 1242 g
• jednoruční ovládání pro praváky a leváky

Obj. číslo: 
1001462784

3 832 Kč

SADA ŠROUBOVÁKŮ 
HEXANAMIC
• neklouzavá 3komponentní rukojeť

- pro vysoký přenos síly
• povrch: chromováno
• klasický šroubovák - rovný 0.8x4, 1x5.5,

1.2x6.5
• křížový PH 1, PH 2

Obj. číslo: 
1001249348

617 Kč
MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2“ 40-200 NM
• přesnost ±3% z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
• rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
• bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
• trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
• integrovaná přepínací páka
• testováno dle DIN EN ISO 6789-2:2017
• s osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
• délka: 519 mm
• rozsah: 40-200 Nm

Obj. číslo: 
1001521061

3 631 Kč

JEMNOZUBÁ RÁČNA 1/4“
• jemnozubá přepínací ráčna 120 Nm
• délka: 116 mm
• chrom-vanadium ocel, pochromovaná

Obj. číslo: 
1001595426

951 Kč
SADA OČKOPLOCHÝCH 
KLÍČŮ
• 7-24 mm

Obj. číslo: 
1001249362

4 297 Kč 16 ks

KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY 
• 76 mm drážkový profil (6 drážek)
• pro vozy: Audi, Citroën, Dacia, Fiat,

Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot,
Renault, Honda, Opel, Suzuki, VW, Seat,
Škoda

• šestihran 24 mm
• prfil: čtvercový 12,5 mm (1/2“)
• průměr: 85 mm

Obj. číslo: 
1001711360

542 Kč
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MONTÁŽNÍ HÁČEK 
S T-RUKOJETÍ 
• vysoká stabilita a flexibilita navzdory

malému průměru lopatek (2 mm)
• háček: 6 mm
• úhel 80°
• 2-komponentní T-rukojeť
• rozměry: 180,5/ 146,5 mm

Obj. číslo: 
1003515053

263 Kč

VYTAHOVACÍ DRAPÁK S MAGNETEM
Pro vyzvedávání malých dílů, jako jsou šrouby, matice atd., 
na nepřístupných místech.
• uchopovací a magnetická funkce
• vnější ø čelistí: 43 mm
• vnější strana magnetu ø: 14,8 mm
• zvedací síla magnetu: cca 800 g
• délka: 700 mm

Obj. číslo: 
1002894853

351 Kč

VÍCEÚČELOVÁ VANA 50 L 
• odolná vůči louhům a kyselinám
• použití jako čisticí, odpadní, olejová,

skladovací, dezinfekční, odkapávací,
přepravní či zásobovací vana v dílně
nebo na stavbě

Obj. číslo: 
1003076278

1 100 Kč

VAKUOVÁ PUMPA 350 ML 
Sání a přečerpávání paliv, olejů a jiných kapalin.
• objem: 350 ml
• mimo jiné pro následující kapaliny: nafta, benzín, brzdová kapalina,

nemrznoucí směs, motorový, převodový a servo olej

Obj. číslo: 
1002919933

891 Kč

PNEUMATICKÁ SADA PRO ZPĚTNÉ ZATLAČENÍ BRZDOVÝCH 
PÍSTŮ
• efektivní práce na brzdách bez poškození
• otočení a zatlačení brzdových pístů

na skoro všech OA
• rychlospojka umožňuje snadné

nasazení adaptérů
• automatické vyrovnávání

při různých stoupáních závitů
• 1 pneumatické vřeteno

a 22 adaptérových destiček

Obj. číslo: 
1002955284

3 092 Kč 23 dílů

PILNÍK NA BRZDOVÉ 
TŘMENY

Obj. číslo:
1001462813

728 Kč

SADA PODSTAVCŮ 3 T 
Stojany náprav nastavitelné do několika 
výšek. Velká podpěra s gumovým 
adaptérem odolným proti oleji  
pro maximální stabilitu a kontakt  
bez poškození.
• nosnost: 3 tuny
• výška 315 - 460 mm
• hloubka: 230 mm
• čistá hmotnost: 5,2 kg

Obj. číslo: 
1002996159

1 735 Kč 2 ks
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STAHOVÁK KLOUBOVÝCH 
HŘÍDELÍ UNIVERZÁLNÍ 
Speciálně tvarované upínací čelisti zajišťují 
bezpečné uchycení hnacího hřídele  
homokinetického kloubu a pryžových 
manžet hnacího hřídele. Mimořádně široký 
rám i pro velké klouby. 

Obj. číslo: 
1003081082

1 948 Kč
RÁZOVÝ UTAHOVÁK NOVÉ 
GENERACE S MOMENTEM 
1720 NM
• max. povolovací moment: 1720 Nm
• max. utahovací moment: 1100 Nm
• otáčky: 7000 rpm
• spotřeba vzduchu: 198 l/min
• pracovní tlak: 6,3 bar

Obj. číslo: 
1003490962

1 719 Kč
RUČNÍ LUPA S LED 
OSVĚTLENÍM
• Ø čočky: 90 mm
• 14 LED diod
• magnet
• napájení: 2x AAA

baterie (nejsou
součástí dodávky)

Obj. číslo:
1003083377

702 Kč

PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ 
MOTO ŘETĚZU
Pomůcka pro montáž a napínání řetězu. 
Třetí rukojeť pro nastavení konců řetězu tak, 
aby zapadly do řetězového zámku. 
• rozsah napínání plynule nastavitelný

od 15 mm do 30 mm
• napínací drápky široké 4,5 mm

Obj. číslo:
1002720054

342 Kč

SADA T-ŠROUBOVÁKŮ IMBUS
• dlouhá rukojeť: pro těžko přístupné aplikace
• krátká rukojeť: pro zvýšení krouticího momentu u obtížně

uvolnitelných aplikací
• pro šrouby s vnitřním šestihranem
• vyrobeno z chrom-vanadiové oceli

Skládá se z:
• 2-3 mm: 75 mm
• 4 mm: 100 mm
• 5-6 mm: 150 mm
• 8 mm: 200 mm

Obj. číslo:
1003103392

408 Kč
SADA T-ŠROUBOVÁKŮ TORX
• dlouhá rukojeť: pro těžko přístupné aplikace
• krátká rukojeť: pro zvýšení krouticího momentu u obtížně

uvolnitelných aplikací
• s křížovou rukojetí a otvorem pro zavěšení
• vyrobeno z chrom-vanadiové oceli

Skládá se z:
• T10 - 15: 75 mm
• T20-25: 100 mm
• T27-40: 150 mm

Obj. číslo:
1003120066

329 Kč

FRÉZKA NA PÓLY BATERIE
• k čištění a obnově pólů a svorek baterie
• frézovací hlavy (vnitřní i vnější) odstraňují

i ty nejtěžší usazeniny
• optimální průtok proudu zajišťují pouze

čisté kontakty

Obj. číslo:
1003110288

147 Kč
PRACOVNÍ SVÍTILNA
• světelný tok: COB: 200 lm/

LED: 30 lm
• doba svícení: COB: 2,5 hod./

LED: 8,5 hod.
• doba nabíjení: 2,5 hod.
• baterie: 3,7 V Li-Ion, 800 mAh
• přídržný klip otočný o 180°

s magnetem
• nabíjecí kabel USB je součástí

balení
• rozměry: 185x20x35 mm
• hmotnost: 87 g

Obj. číslo:
1003122405

263 Kč
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MINI PÁJECÍ HOŘÁK - PLYNOVÝ (BUTAN)
použití pro pájení, vyfukování horkým vzduchem a jako mikroplamen. 
Optimální pro jemnou práci. Piezoelektrické zapalování, plynule 
nastavitelný přívod plynu.
• různé nástavce pro pájení
• pájka: max. 425 °C
• hořák: max. 1 300 °C
• horký vzduch: max. 600 °C
• doba aplikace: 60 minut

při plné nádrži
• plnění komerčně dostupným

plynem do zapalovačů/
izobutanem

Obj. číslo:
1002940757

713 Kč 11 ks

SADA NÁSTČNÝCH KLÍČŮ NA SVÍČKY 3/8“
Délka: 160 mm, materiál: CRV
• 8 mm: Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, Lancia
• 9 mm: Opel/Vauxhall, Fiat
• 10 mm: Mercedes, VAG
• 12 mm: Mercedes, VAG, BMW, Peugeot, Renault
• 14 mm: Renault, Citroën, Peugeot
• 16 mm: Alfa Romeo, Nissan, Vauxhall, Porsche

Obj. číslo:
1003098250

853 Kč 6 ks

NÁSTAVEC NA VRTAČKU PRO ŘEZÁNÍ 
PLECHŮ
Nůžky na plech jako kompaktní přídavné zařízení k vrtačkám.  
K řezání plechů a plastů. Řezná hlava umožňuje řezání v malých 
poloměrech a přesné výřezy v plochém nebo vlnitém materiálu.
• maximální počet otáček: 3 000 ot./min.
• max. řezná rychlost: 2,0 m/min.
• minimální poloměr řezu: 24 mm
• hmotnost: 400 g

Obj. číslo:
1002899776

811 Kč
SADA KOVANÝCH OŘECHŮ 1/2“
• sada nástavců 1/2“
• vhodné pro nárazové klíče a aku šroubováky z CrMo oceli
• 38 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24-26; 42 mm dlouhý 27-30; 78 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30; 1/2‘‘

• adaptér s integrovaným kloubem
• i v delším provedení 125 mm

Obj. číslo:
1002983878

2 224 Kč 40 ks

PLETENÉ OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ RUKAVICE
• odolné proti oděru

Obj. číslo:
1004003218 - vel.9
1003407209 - vel.10

pár  9 Kč
RUČNÍ PŘEČERPÁVAČ, 
HADICE 1 M
Čerpadlo pro univerzální použití. 
Propojovací 8mm trubky jsou připojeny  
a jsou vyrobeny z hliníku. Přečerpávač  
je vybaven zpětným ventilem. Vyrobeno 
z vysoce kvalitní gumy a hliníku.

Obj. číslo:
1003375733 

182 Kč
RUČNÍ PISTOLE NA MAZIVO
Ruční mazací lis s pákou pro tlakové 
mazání běžnými plastickými mazivy. 
Maznice lze doplnit ohebnou vysokotlakou 
hadicí s mazací koncovkou (300 mm)  
nebo zahnutým kovovým trubkovým 
nástavcem (190 mm).

Obj. číslo:
1003511225

187 Kč 400 ml
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TLUMIČ PÉROVÁNÍ
• Škoda Fabia ll 06-14

Obj. číslo:
1001286682

429 Kč
SPOJKOVÁ SADA
• Peugeot Partner 96-

Obj. číslo:
1001307008

888 Kč

BRZDOVÝ KOTOUČ 
• Ford Focus 03-

Obj. číslo:
1001283254

439 Kč
BRZDOVÁ DESTIČKA 
• Hyundai i20 i30 05-

Obj. číslo:
1001282792

219 Kč
POLOOSA L
• Škoda Octavia 96-

Obj. číslo:
1003471840

999 Kč

LOŽISKO KOLA - PŘEDNÍ 
• Škoda Octavia 04-

Obj. číslo:
1001283920

649 Kč
SADA MANŽETY
• Škoda Fabia 99-

Obj. číslo:
1001284551

89 Kč
VÝBOJKA
• D3S 35W P32d-5

Obj. číslo:
1003471686 

499 Kč

TYČ ŘÍZENÍ L+P  
• Škoda Fabia, Roomster 99-

Obj. číslo:
1001285201

119 Kč
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QUALITY
MADE IN GERMANY

Obj. číslo: Popis: Objem: Cena:

1003154606 DIESEL ANTI SMOKE - Redukuje kouřivost a snižuje emise dieselových motorů. 150 ml 149 Kč

1003151933
OXICAT - Čistič lambda sondy a katalyzátoru a celého výfukového systému pro benzínové 
i dieselové motory. Snižuje emise.

300 ml 189 Kč

1003151425 DPF POWER CLEAN - Dieselové aditivum, které slouží k regeneraci DPF filtru. 375 ml 228 Kč

1003155910 DPF/CATALYST CLEANER - Sprejové / pěnové čištění DPF filtru bez demontáže. 400 ml 285 Kč

1002925782 DPF FLUSHING LIQUID - Čistič, výplachové kapalina DPF filtru. 1 l 245 Kč

1003036444 DPF FLUSHING LIQUID - Čistič, výplachové kapalina DPF filtru. 5 l 1 049 Kč
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COCKPIT SPREJ VANILKA
Sprej s vynikajícími čistícími vlastnostmi, 
chrání a zkrášluje palubní desku a ostatní 
plastové části vozu. Má jemnou vůni. 
Ošetřený povrch je antistatický,  
má hedvábný lesk a snižuje přilnavost 
nečistot. Neobsahuje silikon. 

Obj. číslo:
1003445105

61 Kč 600 ml

RYCHLÝ START
Efektivní nástroj při problémech  
se startováním spalovacích motorů. 
Rychlý účinek. Na bázi éteru. 

Obj. číslo:
1003278296

89 Kč 400 ml

TUK NA ŘETĚZY
Sprej na mazání řetězových převodů, 
které přenáší vysokou zátěž. Zabraňuje 
opotřebení a zadření. Olej s vlastnostmi 
maziva. Roztažitelný. Vynikající mechanická 
a tepelná stálost.  

Obj. číslo:
1003389528

80 Kč 400 ml

UVOLŇOVAČ ZÁVITŮ
Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých 
dílů. Dobrá penetrační schopnost. 
Obsahuje grafit a MoS2. Odpuzuje vlhkost. 
Ochrana proti korozi.

Obj. číslo:
1003347699

71 Kč 400 ml

SPREJ PROTI KUNÁM
Bezbarvý sprej sloužící k ochraně 
kabelů a drátů před kunami. Vzhledem 
k jedinečnému, lepkavému ochrannému 
filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. 
Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům 
počasí a slabým kyselinám a zásadám.  
Bez zápachu. 

Obj. číslo:
1003424579

122 Kč 400 ml

ROZMRAZOVAČ SKEL
Rozmrazovač odstraňuje námrazu ze skel 
a vnějších zrcátek automobilů. Dočasně 
zabraňuje opětovnému zamrzání. 

Obj. číslo:
1003173000

42 Kč 500 ml

ZIMNÍ OSTŘIKOVACÍ KAPALINA -20°C
Používá se jako náplň ostřikovačů skel a reflektorů motorových 
vozidel. Obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken 
a přísady. 

Obj. číslo:
1003155679 - 5 l - 100 Kč
1003166251 - 25 l - 477 Kč

od  100 Kč
ANTIFREEZE G 13
Moderní chladící kapalina s prodlouženou výměnnou lhůtou (5 let). 
Plně mísitelná s kapalinou G12++. 

Splňuje specifikace: 
VW TL 774J 

Obj. číslo:
1003157170 - 1 l - 71 Kč
1003167282 - 3 l - 196 Kč
1003164793 - 25 l - 1 478 Kč

od  71 Kč
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HYBRID CERAMIC TRIM 
RESTORER
 NOVINKA 

Oživí nelakované plasty v exteriéru  
Vašeho vozu, a přitom dodá povrchu 
odolnou a trvanlivou keramickou  
ochranu, která odolá mytí, dešti  
a povětrnostním vlivům.

Obj. číslo:
1003520216

285 Kč 473 ml

DEEP CRYSTAL CERAMIC PAINT COATING SADA
 NOVINKA 

Keramická ochrana laku na 1+ rok s nejlepšími hydrofobními vlastnostmi a velmi jednoduchou aplikací beze šmouh. Vyniká extrémní odolností, 
pevností, posílením lesku a hydrofobními (vodu odpuzujícími) vlastnostmi. Keramická ochrana chrání povrch laku, brání jeho předčasnému stárnutí, 
zvyšuje lesk, zpomaluje znečišťování a výrazně usnadňuje mytí laku a jeho údržbu.

Sada obsahuje: 
• 1x M122 Meguiar‘s Surface Prep 177 ml
• 1x Meguiar‘s Deep Crystal Ceramic Paint Coating 50 ml
• 1x Meguiar‘s Tri-Layer No Scratch Applicator Pad (aplikátor)
• podrobný český návod

Obj. číslo:
1003520255

1 450 Kč

ULTIMATE WASH & WAX
Extra hustý, výborně pěnivý autošampon 
s obsahem optických rozjasňovačů, 
syntetických polymerů a přírodní karnauby 
dodá Vašemu autu perfektní a blyštivý 
vzhled a navíc účinně posiluje voskovou 
vrstvu i při běžném mytí.

Obj. číslo:
1002727353

209 Kč 473 ml

AIR RE-FRESHER ODOR 
ELIMINATOR
Jednoduchý a velmi efektivní způsob, jak 
zbavit klimatizační systém i interiér Vašeho 
vozu nepříjemného zápachu a provonět  
ho podmanivou vůní nového auta (New  
Car Scent).

Obj. číslo:
1001118343

260 Kč 71 g

NXT GENERATION ALL 
METAL POLISH
Čistí, leští a chrání všechna kola, nerezové 
výfuky, sání, ventilová víka a všechny 
ostatní díly z chromu, hliníku, nerezu, 
mosazi, mědi, stříbra a dalších kovů.

Obj. číslo:
1002886516

215 Kč 142 g

ULTIMATE LEATHER BALM
Balzám který šetrně čistí, vyživuje a chrání 
všechny kožené povrchy v jediném kroku. 
Silné UV blokátory ochrání kůži před 
stárnutím, světláním a praskáním. Součástí 
balení je pěnový aplikátor.

Obj. číslo:
1001357015

509 Kč 160 g

MICROFIBER WASH MITT
Mycí rukavice z mikrovlákna pro šetrné 
a účinné ruční mytí vozu. Rukavice 
nečistoty účinně absorbuje do sebe,  
takže nepoškrábou lak.

Obj. číslo:
1002979743

289 Kč
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FÓLIE VE SPREJI - ČERNÁ MATNÁ SADA
Folie ve spreji umožňuje libovolně měnit barvu Vašich kol, zpětných  
zrcátek nebo i celé karoserie s možností se kdykoliv vrátit k původnímu odstínu 
bez poškození povrchu. Jednoduchá aplikace. 

Sada obsahuje:
• 2x 400 ml fólie ve spreji
• 4x ubrousek pro odmaštění
• sadu maskovacích karet pro zakrytí pneumatiky
• alternativní trysku

Obj. číslo:
1002744409

700 Kč

ČERVENÁ BARVA NA BRZDY - RACING ROSSO SADA
Dlouhotrvající dvousložková červená barva na brzdové třmeny a bubny.  
Každá sada umožňuje nalakovat 4ks brzdových třmenů, případně přední 
třmeny a zadní bubny.  

Sada obsahuje:
• čistič/odmašťovač ve spreji 400 ml
• barvu na třmeny 125 g
• tvrdidlo 50 g
• dřevěnou špachtli na míchání barvy
• štětec pro nanášení barvy
• drátěný kartáč pro očištění brzdičů/bubnů
• sada gumových rukavic

Obj. číslo:
1002850053

460 Kč

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU CALIFORNIA SCENTS
Originální americký osvěžovač vzduchu s pevnou náplní, v praktické, malé plechovce,  
který provoní auto, byt i kancelář. Součástí plechovky je také plastové víčko s regulátorem 
intenzity vůně.

Obj. číslo:
1004000193 - vůně Beverly Hills Bergamot NOVINKA
1004000197 - vůně Tropical Colada NOVINKA
1003134045 - vůně Ledově svěží

kus  54 Kč 42 g

AUTO ANTÉNA 51MM XS 
ČERNÁ
Super krátká „XS“ černá auto anténka 
Typ XS, délka pouhých 51 mm. Upevnění 
šroubováním do originální patice pomocí 
závitu M5, M6, M7 (výměné adaptéry  
v balení).

Obj. číslo:
1002806504

209 Kč
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MULTIFUNKČNÍ ČISTICÍ UBROUSKY BLACK 
DIAMONDS 5
• čistí - bez vody vyčistí interiér i exteriér vozu
• ochraňují - proti opětovnému zašpinění a UV záření
• odpuzují vodu - vytvoří ochranný povlak, který

dělá povrchy hladké a snadno omyvatelné
• antistatické - odpuzují prach z vyčištěných míst
• vysoký lesk - zvyšují lesk karoserie a renovují

barvu plastů
• https://www.youtube.com/

watch?v=Z6LNOc35gAU

Obj. číslo:
1003511316

450 Kč 80 ks

UTĚRKY PROTI ZAMLŽOVÁNÍ LINGETTES 
ANTI-BUEE
NOVINKA

• speciálně vyvinuté, aby zabránily zamlžování všech typů povrchů
• vhodné pro čelní skla osobních i nákladních aut, motocyklové štíty,

ochranné i dioptrické brýle, dílenské, potápěčské či lyžařské masky
apod.

• balení obsahuje 20 dostatečně napuštěných ubrousků
v jednotlivých obalech

Obj. číslo:
1003519919

299 Kč 20 ks

RENOVACE SVĚTLOMETŮ 
ZA 2 MINUTY
• revoluční metoda v renovaci světlometů
• jednoduché a účinné použití
• sada je určena na vyčištění dvou

světlometů
• https://www.youtube.com/

watch?v=tgvCSdAWzUY

Obj. číslo:
1003468911

287 Kč
DIESEL EMISSION 
REDUCER 
Intenzivní čistič naftových motorů 
pro extrémní snížení emisí.

Obj. číslo:
1000871651

275 Kč 500 ml

PETROL EXTREME 
INJECTOR CLEANER 
Chemické ošetření pro benzínové motory. 
Okamžitě čistí a chrání vstřikovací trysky, 
obnovuje a udržuje ideální funkčnost 
vstřikování.  
Vhodné pro všechny  
benzínové motory.

Obj. číslo:
1000871660

276 Kč 500 ml

LOCTITE POHLCOVAČ 
VLHKOSTI    
Zabraňuje mlžení oken a pohlcuje vlhkost 
uvnitř vozu. 

Obj. číslo:
1003351405

92 Kč 2x 50 g

LOCTITE 401 
Univerzální vteřinové lepidlo. Ideální  
pro všechny rychlé opravy a malé nouzové 
opravy. Manipulační pevnost za 3-10 s. 
Provozní teplota -40 až +120 °C

Obj. číslo:
1000903352 

77 Kč 3 g

LOCTITE SI 5910 
Náhrada korkových a papírových 
vysekávaných těsnění na přírubách. 
Typické aplikace například kryty 
rozdělovačů a olejové vany,  
kde je požadována dobrá 
odolnost vůči oleji  
a schopnost odolávat  
velkým pohybům spoje.

Obj. číslo:
1001513937

240 Kč 100 ml
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SHOCK OIL - UVOLŇOVAČ 
-30°C
Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých 
dílů. Mazací vlastnosti. Krátce sníží teplotu 
na -30°C. Šroubové spojení lze uvolnit 
díky prudkému snížení teploty a mazacím 
vlastnostem přípravku..

Obj. číslo:
1003217552

93 Kč 500 ml

R

ZMRAZOVAČ -50°C
Účinný prostředek při uvolňování 
zrezivělých nebo zadřených spojů.  
Řízená vstřikovací tryska. Krátce snižuje 
teplotu na -50 °C.

Obj. číslo:
1003216739

93 Kč 500 ml

R

PENETRAČNÍ OLEJ 
Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých 
dílů. Dobrá penetrační schopnost. 
Obsahuje grafit a MoS2. Odpuzuje vlhkost. 
Ochrana proti korozi. Použitelný v různých 
polohách.

Obj. číslo:
1003217273

88 Kč 500 ml

R

TUK NA BRZDOVÉ 
DESTIČKY 
Nekovové mazivo zabraňující zapečení 
brzdových destiček a jiných částí  
v brzdovém systému. Vysoká tepelná 
stálost. Odolný vůči chemickým 
prostředkům, povětrnostním 
vlivům, vodě, soli a slabým 
kyselinám a zásadám. 
Ulehčuje demontáž při  
výměně destiček.

Obj. číslo:
1003224520

102 Kč 500 ml

R

ČISTIČ MOTORŮ 
Čistič motorů se silně rozpouštěcími 
vlastnostmi. Antikorozivní. Nezanechává 
žádné zbytky. Nevodivý.

Obj. číslo:
1003205394

94 Kč 500 ml

R

MĚDĚNÉ MAZIVO 
Sprej s vysokým obsahem mědi k mazání 
šroubových spojů, které jsou vystavené 
velmi vysokým teplotám. Vysoká tepelná 
stálost. Zabraňuje opotřebení a zadření. 
Odolný vůči chemickým prostředkům  
a povětrnostním vlivům.  
Ochrana proti korozi.  
Odolává teplotám  
od -40 °C do +1100 °C.

Obj. číslo:
1003223680

134 Kč 500 ml

R

OCHRANA KONTAKTŮ 
Konzervační prostředek zamezující 
problémům se startováním, které jsou 
zapříčiněné vlhkostí. Odolný vůči vodě, 
soli a slabým kyselinám a zásadám. 
Výborná přilnavost. Je antikorozivní.

Obj. číslo:
1003200553

95 Kč 500 ml

R

2K HI-SPEED ČIRÝ LESK 
Dvoukomponentní bezbarvý 
lak s velmi vysokou odolností 
proti benzínu a extrémně 
odolný proti poškrábání, UV 
záření a povětrnostním vlivům. 
Rychloschnoucí. Vhodný 
pro bodové opravy a opravy 
světlometů.

Obj. číslo:
1002972142

210 Kč 200 ml
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RYCHLOČISTIČ PRO
Vhodný pro brzdy, spojky, převodovky 
a pro montážní a opravárenské práce. 
Odstraňuje olej, tuky a nečistoty.  
Po odpaření rozpouštědel zůstává čistý 
a odmaštěný povrch.

Obj. číslo:
1003474291

61 Kč 0,5 l

OCHRANA PODVOZKU - 
ŽIVICE, ČERNÁ
Prostředek na ochranu podvozků proti 
korozi, který vytváří v suchém stavu trvale 
elastickou a uzavřenou vrstvu. Vysoká 
odolnost proti mechanickému opotřebení. 
Nepřelakovatelný.

Obj. číslo:
1002787808

180 Kč 1 l

OCHRANA PODVOZKU - 
PŘELAKOVATELNÁ, ČERNÁ
Otěru odolný materiál na bázi kaučuku  
a pryskyřic s obsahem rozpouštědel  
určený pro dlouhodobou antikorozní 
ochranu podvozků, ochranu proti úderům 
kamínků a pro tlumení hluku.

Obj. číslo:
1003083891

290 Kč 1 l

TĚSNÍCÍ SILIKON - ČERNÝ
Velmi jakostní a lehce 
použitelná těsnicí hmota  
na silikonové bázi  
v automatické kartuši. 
Výbornou odolnost vůči  
teplu, chladu a stárnutí. 
Teplotní rozsah pro použití: 
od -40 °C do +250 °C 
(krátkodobě až  
do +300 °C).

Obj. číslo:
1002990212

390 Kč 200 ml

PŘÍSADA PROTI TUHNUTÍ 
NAFTY
Prostředek udržuje naftu v tekutém 
stavu až do teplot -31 °C. Tím zlepšuje 
průchodnost nafty palivovými sítky a filtry, 
a přispívá tak k provozní spolehlivosti 
dieselového motoru. Je vhodná i pro topný 
olej.

Obj. číslo:
1003077305

108 Kč 150 ml

SUPER PŘÍSADA DO NAFTY
Přísada obsahující Cetan Plus přispívá  
k vyššímu výkonu, snížení klepání, 
klidnějšímu běhu a lehčímu startování 
motoru. Čistí motor a vstřikovací systém, 
zabraňuje zapečení a zalepení jehel trysek.

Obj. číslo:
1003057942

233 Kč 250 ml

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4300 5W-30
Lehkoběžný motorový olej špičkové třídy s nízkým obsahem 
popelovin, určený pro celoroční použití. Mnozí výrobci vozidel požadují 
motorový olej této specifikace pro použití v motorech s filtry pevných 
částic (DPF) se zárukou zachování maximální životnosti těchto filtrů. 
Je možné realizovat předepsané lhůty výměny oleje dlouhé až 40.000 
km. Olej se rovněž hodí pro vozdila na plynová paliva (CNG/LPG).

Specifikace/schválení/požadavky:  
ACEA C2; Peugeot Citroën (PSA) B71 
2290, Fiat 9.55535-S1; Honda; Hyundai; 
Infiniti; Kia; Lexus; Mitsubishi; Nissan; 
Subaru; Suzuki; Toyota

Obj. číslo:
1003474328

1 045 Kč 5 l

MOTOROVÝ OLEJ MOS2 LEICHTLAUF 
10W-40
Celoroční motorový olej speciálně vyvinutý v laboratořích LIQUI MOLY. 
Vybrané minerální a syntetické základové oleje a vysoký obsah aditiv 
spolu s pevnou mazací látkou MoS2 (molybdendisulfid) zajišťují 
optimální mazání při extrémních provozních podmínkách a dlouhých 
intervalech mezi jednotlivými výměnami oleje. 

Specifikace/schválení/požadavky: 
ACEA A3, ACEA B4; API SL

Obj. číslo:
1003474284

798 Kč 5 l
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MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6200 0W-20
Lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Byl vyvinutý 
pro splnění vysokých požadavků motorů Audi, Porsche a skupiny 
VW. Mazací olej specifikace Longlife IV zaručuje díky snížené viskozitě 
výborné vlastnosti při studených startech a zvýšenou účinnost 
motoru. 

Specifikace/schválení/požadavky:  
ACEA C5; Porsche C20; VW 508 00, 
VW 509 00 

Obj. číslo:
1003474342

1 482 Kč 5 l

MOBIL ATF MULTI VEHICLE 
Prémiový plně syntetický olej pro moderní automatické převodovky. 
Vhodný pro širokou škálu modelů a technologií ve vozidlech OEM 
výrobců v Evropě, Americe a Asii. Vhodný pro 6-8 rychlostní 
převodovky.

Obj. číslo:
1002966613 - 1 l - 182 Kč
1001925090 - 4 l - 681 Kč

od  182 Kč

CASTROL EDGE 0W-20 LL IV
Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™.
Speciálně navržen pro moderní motory skupiny VW Group. Vhodný 
pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje.  
Vhodný k použití v hybridních vozidlech.

Splňuje specifikace:
ACEA C5, Porsche C20, VW 508 00/ 509 00, 
Meets - Ford WSS-M2C956-A1

Obj. číslo:
1001897143 - 1 l - 266 Kč
1001442869 - 4 l - 981 Kč
1003082920 - 5 l - 1 209 Kč
1001442867 - 60 l - 12 000 Kč

od  266 Kč
CASTROL GTX 5W-30 RN 17
Motorový olej se zvýšenou čistotou motoru. Zajišťuje stabilní úroveň 
viskozity po celou dobu životnosti oleje. Snižuje opotřebení motoru 
díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení. Prodlužuje 
životnost filtru pevných částic DPF.

Splňuje specifikace:
ACEA C3, Renault - RN 17

Obj. číslo:
1001668267 - 1 l - 152 Kč
1001668270 - 5 l - 677 Kč
1001668288 - 20 l - 2 391 Kč
1001668268 - 60 l - 7 174Kč

od  152 Kč

CASTROL EDGE 0W-20 C5
Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™, transformuje se, aby byl pod nejvyšším tlakem nejsilnější.
Speciálně navržen pro moderní motory FORD, FIAT, GM a Mercedes-Benz, vhodný pro použití ve všech motorech,  
které vyžadují specifikaci ACEA C5, API SN PLUS, ILSAC GF-5 0W-20, vhodný pro použití při prodloužených intervalech 
výměny oleje a pro hybridní vozidla.

Splňuje specifikace:
ACEA C5, C6, API SP, ILSAC GF-6, GM dexos1™ Gen 3, Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006,  
MB-Approval 229.71, Opel OV0401547, Meets Chrysler MS 6395, Meets Fiat 9.55535-CR1, Meets Fiat 9.55535-GSX, 
Meets Ford WSS-M2C947-A, Meets Ford WSS-M2C947-B1

Obj. číslo:
1001724503 - 1 l - 259 Kč
1002873577 - 5 l - 1 138 Kč
1001724025 - 60 l - 11 842 Kč

od  259 Kč
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CASTROL GTX 5W-40 A3/B4 
Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru. 
Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje. 
Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti 
opotřebení. Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez 
filtru pevných částic.

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01,  
MB-Approval 229.3, Renault RN 0700 / RN 0710, 
VW 502 00 / 505 00

Obj. číslo:
1003006603 - 1 l - 131 Kč
1003012403 - 5 l - 609 Kč
1002917143 - 60 l - 6 462 Kč

od  131 Kč
CASTROL POWER 1 RACING 2T 
Syntetický olej pro moderní dvoutaktní motocyklové motory.
Zajišťuje nejvyšší ochranu motoru a čistotu výfukového systému. 
Může se používat u motocyklů se vstřikováním nebo s mazáním 
směsí a před smísením s palivem. Díky rychlému spalování zaručuje 
nejvyšší stupeň čistoty spalovací komory.

Splňuje specifikace:
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

Obj. číslo:
1001990264 - 1 l

210 Kč

CASTROL POWER1 4T
Motorový olej pro moderní čtyřtaktní motocyklové motory. 
Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku. Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj a se vstřikováním paliva 
nebo s karburátorem. Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru. Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré 
spojky s nejvyšším zatížením.

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

od  138 Kč

CASTROL POWER1 RACING 4T
Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly. 
Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku. Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj. Vynikající viskozita 
a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru. Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením.

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

od  201 Kč

CASTROL POWER1 
RACING 4T 10W-30

Obj. číslo:
1003081481 - 1 l - 212 Kč

CASTROL POWER1 
RACING 4T 5W-40

Obj. číslo:
1001321760 - 1 l - 220 Kč
1003137414 - 4 l - 813 Kč

CASTROL POWER1 
RACING 4T 10W-50

Obj. číslo:
1001993457 - 1 l - 201 Kč
1002799196 - 4 l - 719 Kč

CASTROL POWER 4T 
20W-50

Obj. číslo:
1001321751 - 1 l - 138 Kč
1002867098 - 4 l - 520 Kč

CASTROL POWER 4T 
15W-50

Obj. číslo:
1001321748 - 1 l - 183 Kč
1003144756 - 4 l - 659 Kč

CASTROL POWER 4T 
10W-40

Obj. číslo:
1001321745 - 1 l - 182 Kč
1002971172 - 4 l - 647 Kč
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DIVINOL MULTILIGHT FO 2 5W-30 
Lehkoběžný motorový olej na bázi osvědčených aditiv pro starší 
modely Ford (Ford WSS-M2C-913-D). Široká možnost použití  
i v jiných vozidlech. 

Splňuje specifikace:
ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913 D, Ford 
WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B; 
Ford WSS-M2C-913-C; Ford WSS-M2C-
925-A; Renault RN 0700

Obj. číslo:
1003144944 - 1 l - 143 Kč
1002847545 - 5 l - 664 Kč
1003051349 - 20 l - 2 416 Kč
1003047552 - 60 l - 6 385 Kč

od 143 Kč

ČISTIČ NAFTOVÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU 
• odstraňuje především carbon a saze, ale i další

nečistoty a usazeniny v systému
• obnovuje účinné mazání vstřikovacích čerpadel,

čímž zajišťuje trvalou průběžnou údržbu
součástí

• podporuje dehydrataci paliva
a má i odpěňovací účinky

• objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1003030726

ČISTIČ BENZÍNOVÉHO PALIVOVÉHO 
SYSTÉMU 
• moderní chytrý chemický čistič benzínového

palivového systému
• maže vstřikovací systém a stěny válců
• chrání před korozí či oxidací a zabraňuje

nežádoucí emulgaci paliva
• zajišťuje rovnoměrný proces spalování

a zvyšuje výkon motoru
• objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1002907110

69 Kč 250 ml 72 Kč 250 ml

RAVENOL ATF M 9-SERIE
Převodový olej vyvinutý pro použití v nejnovějších převodovkách 
NAG2VSport, 7G-Tronic (vzor 722.9/W7A 700/NAG2) a také pro 
pětistupňové automatické převodovky (vzor 722.6/W5A 580/NAG1 
a vzor 722.7/FAG). Je také zpětně kompatibilní pro všechny starší 
verze 4 a 5stupňových automatických převodovek osobních 
automobilů Mercedes-Benz (vzor 722.3, 722.4, 722.5).

Specifikace/schválení/požadavky: 
MB 236.14 (A 001 989 68 03 10)MB 236.10 
(A 001 989 21 03 10), MB 236.12 (A 001 989 
45 03 10) 

Obj. číslo:
1001737018

950 Kč 4 l

RAVENOL SMP SAE 5W-30
Motorový olej založený na syntetických základových olejích.  
Obsahuje aditiva se sníženým obsahem popela pro použití  
v moderních osobních automobilech se vznětovými a zážehovými 
motory s vynikajícími vlastnostmi při studeném startu.

Specifikace/schválení/požadavky:  
BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche 
C30, VW 504 00, VW 507 00, BMW 
83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, 
Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB  
(A 000 989 89 01 10), MB 229.31, VW/Audi 
G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, 
VW/Audi G 052 195 M6 

Obj. číslo:
1002914363

7 190 Kč 60 l

ČISTIČ DPF 
• vyčistí zejména problematické soucásti jako EGR ventil nebo DPF
• umožňuje vypalování a regeneraci DPF i při nižších teplotách
• výsledkem je čistý chod motoru

a optimalizované hodnoty emisí
• zlepšuje skladovací stabilitu nafty,

má odpěňovací účinek
• objem 250 ml ošetří

jednu nádrž

Obj. číslo:
1002922219

79 Kč 250 ml
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LCD MĚŘIČ ÚROVNĚ KOMPRESE BENZÍN 
14 BAR
• stupnice: 0-200 PSI/0-13,61 kg/cm2/0-13,79 bar
• typy adaptérů: M10x1,0; M12x1,25; M14x1,25; M18x1,25
• délka pevných konců: 130 mm
• délka hadice: 480 mm

Obj. číslo:
1004002068

413 Kč
ARETACE ROZVODŮ VW AUDI 
VW: Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle, Scirocco, 
Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11), 
Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11), SEAT: Arosa, Ibiza, 
Cordoba, Altea, Leon, Toledo, Alhambra (99-11), Škoda: Fabia, 
Roomster, Octavia, Superb (00-11), Ford: Galaxy
Motory: 1.2/1.4/1.9/2.0 TDI PD a 1.6 / 2.0 TDI Common Rail

• aretace klikové hřídele 2 ks
• aretace vačkové hřídele 2 ks
• kolík blokující napínák

Obj. číslo:
1004002060

363 Kč

DIVINOL MEHRZWECKFETT 
GRAPHITIERT
Grafitovaný víceúčelový tuk třídy NLGI 2  
pro použití ve valivých a kluzných ložiskách. 
• -35°C až +130°C
• MAN 283 Li-P 2/ KP 2 K-30

ISO-L-XCCHB 2

Obj. číslo:
1003052232

DIVINOL MEHRZWECKFETT 
2
Univerzálně použitelný víceúčelový tuk třídy 
NLGI 2 pro použití ve valivých a kluzných 
ložiskách.
• -30°C až +120°C
• K 2 K-30 ISO-L-XCCHA 2

Obj. číslo:
1003096391

59 Kč 400 ml67 Kč 400 ml

SWARFEGA RED
Vynikající čistič rukou s kukuřičnými 
granulemi pro autoservisy, technické služby 
a průmysl. Odstraňuje úpornou mastnotu, 
oleje, asfalt, naftu, kreosot, uhlík a většinu 
dalších znečištění na pracovištích. 

Obj. číslo:
1003469033

Dávkovač

Obj. číslo:
1003468831

429 Kč 4 l

NŮŽ S VÝMĚNNÝM BŘITEM
Bezpečnostní mechanismus automatického 
zasunutí břitu po ztrátě kontaktu palce  
s tlačítkem vysunovače.

Obj. číslo:
1003262258 

37 Kč
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ŠROUBOVACÍ BITY
• rozsáhlý box s nejpoužívaňejšími bity v četně prodloužených bitů
• vyrobeno z vysocejakostní S2 oceli
• vhodné pro mechanické i ruční aplikace
• sada krátkých bitů 25 mm
• sada dlouhých bitů 75 mm
• sada adaptérů

Obj. číslo:
1004002062

363 Kč 71 ks

SADA METRICKÝCH ZÁVITŮ A ZÁVITOVÝCH 
OČEK
• závitová očka
• závitníky
• závitníky kuželové

Příslušenství:
• vratidlo pro závitníky M3-M12

a M6-M20
• vratidlo pro závitníky ráčnové

s přepínáním směru
• držák závitových oček

M2-M9 a M10-M18

Obj. číslo:
1004002064

1 938 Kč 110 ks

KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ NA KONEKTORY + 5 MATRIX 
+ ODIZOLOVAČ
• krimovač - provozní rozsah:

- A35WF: 10, 16, 25, 35 mm
- DR0256BJ: 0,25-0,4; 1,0-1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

- A03BC: 0,5-1; 1-2,5; 4-6 mm2

- AV-10A: 0,5-1; 1,5-2,5; 4-6; 10 mm2

- FSA 0510GF: 0,5-0,75; 1-1,5; 2,5, 4; 6; 10 mm2

• odstraňovač izolace - automatický multifunkční
odizolovací stroj slouží k přesnému odizolování
z elektrických a elektronických vodičů o průřezu
až 6,0 mm. Průřez kabelu: 0,2-6,0 mm (24-10;
22-10 AWG). Kromě toho má funkce řezání vodičů
a krimpování svorek konektorů.

Obj. číslo:
1004002061

838 Kč
NÁSTRČNÉ KLÍČE
Gola sada, vyrobeno z chrom vanadiové 
oceli (CrV), sada obsahuje ráčny 1/4“  
a 1/2“, nástrčné i zástrčné hlavice, torxy, 
imbusy aj, s 1,5-2-2,5 mm.

Obj. číslo:
1004002063

863 Kč 108 ks

VRTÁKY DO KOVU
• ostří 118° se zlepšeným vrtacím výkonem

a velmi dobrým středěním
• 1-10mm po 0,5 mm - leštěné

Obj. číslo:
1004002066

181 Kč 19 ks

SADA NÁSTAVCŮ  
NA NÁSTRČNÉ KLÍČE 
ŠESTIHRAN
Adaptéry nástrčného klíče s šestihranným 
připojením. Tato sada je určena k tomu,  
aby mohla používat zásuvkovou sadu  
se stroji s šestihranným připojením (např. 
vrták) a aby mohla 
používat bity  
na delší vzdálenost.
• velikosti: 1/4“,

3/8“ a 1/2“

Obj. číslo:
1004002069

238 Kč 16 ks

SADA IMBUS ŠROUBOVÁKŮ 
S KULIČKOU
Nástrčné šestihrany s kulovými konci,  
které usnadňují ovládání klíče pod úhlem.
• 2.0 - 3.5 x 100 mm
• 4,0 - 7.0 x 150 mm
• 8.0-10.0 x 200 mm

Obj. číslo:
1004002065

450 Kč 11 ks
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PLNIČKA CENTRÁLNÍHO MAZÁNÍ 18-30 KG
• ruční plnička centrálního mazání i mazacích lisů
• víko Ø 320 mm (použití pro sud Ø 260-320 mm)
• stírací membrána Ø 310 mm (použití pro sud

Ø 270-310 mm)
• součástí sestavy je rychlospojka G1/4“

pro připojení na centrální mazání
• plnící hadice 2 m
• dodávané množství je 40 g mazacího tuku

na jeden zdvih

Obj. číslo:
1003255284

4 530 Kč
SUDOVÝ TRYCHTÝŘ
• robustní trychtýř 300 mm s obsahem 15 l

se sací trubkou G3/4“
a upínací maticí G2“ do sudů 60 i 200 l

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

• z lakovaného plechu
• délka sací trubky:

750 mm

Obj. číslo:
1003398885

2 190 Kč

RUČNÍ HLINÍKOVÉ ČERPADLO VČETNĚ VÝDEJNÍ HADICE 
1,5 M 
• rotační hliníkové  čerpadlo pro čerpání a výdej pohonných hmot (petrolej, nafta), olejů, apod.

(pouze mastné tekutiny)
• čerpadlo má otočnou kliku, pevnou výlevku,

adaptér se závitem R2“ pro instalaci na sud
do 200 l

• délka kovové sací trubky 1040 mm
• orientační výkon dle počtu otáček 30 l/min.

Obj. číslo: 
1004003225

1 290 Kč
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL 
60/200L SUD 2“
• plastový ventil pro 60 a 200 l sudy
• kvalitní provedení a dlouhá životnost
• připojovací závit: 2“

Obj. číslo: 
1003374417

249 Kč

SADA TRYCHTÝŘŮ
Praktická trychtýřů včetně mosazného sítka 
k trychtýři 160 mm. 
Vhodné pro nalévání olejů a nemrznoucí 
směsi.

Obj. číslo:
1003259421

138 Kč 6 ks

LED OTOČNÁ PRACOVNÍ 
SVÍTILNA 10W COB
• 10W COB led dioda s vysokou svítivostí
• dva režimy intenzity svícení
• s otočnou konstrukcí 360°
• zabudovaný spolehlivý akumulátor

7.4V, 2600mAh-Li
• více než 500 nabíjecích cyklů
• přídavné háčky 360° pro zavěšení

na obou koncích

Obj. číslo:
1003520662

788 Kč
SADA PRŮBOJNÍKŮ 
SEKÁČŮ A RAZNÍKŮ
Sada určená pro vyznačení středu otvorů 
před vrtáním, pro řezání plechů a prutů 
nebo pro vyrážení kovových částí.
• sekáče: 10, 12, 16 mm
• průbojníky Ø: 1.5, 3, 4, 5, 6 a  8 mm
• razníky Ø: 2, 6, 8 mm

Obj. číslo:
1004002067

375 Kč 12 ks
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ODVLHČOVACÍ POLŠTÁŘEK CAR MINI
• pohlcuje nežádoucí vlhkost ze vzduchu
• pojme přibližně 50 ml vody
• lze ho vysušit za pouhých 30 minut a opakovaně použít
• praktické poutko na zavěšení
• funkční životnost polštářku až 2 roky

Obj. číslo:
1004003217

95 Kč
REFRAKTOMETR
• malá odchylka a vysoká přesnost měření
• tělo přístroje je z lehké a odolné speciální hliníkové slitiny
• pro měření: nabití akumulátoru, teplota tuhnutí chladící kapaliny,

teplota tuhnutí kapaliny do ostřikovače, koncentrace aditiva
AdBlue v rozsahu 30-35%

• sada obsahuje pipetku a čistící hadřík

Obj. číslo:
1004003219 

517 Kč

OCHRANNÁ DEKA DO AUTA POD PSA MAX
• odolný a snadno omyvatelný materiál
• “jazyk“ chrání boční stranu sedačky před zašpiněním
• zip mezi sedačkami, aby váš mazlíček viděl na cestu
• popruhy s přezkami pro snadné upevnění
• dvě kapsy na drobnosti
• rozměry: 135x146 cm (jazyk: 48x33 cm)
• upevnění: popruhy s přezkami
• materiál: 100% polyester + PVC
• počet kapes: 2

Obj. číslo:
1004003221

382 Kč

ORGANIZÉR NA SEDADLA DO AUTA CAR 
POCKETS
• rychlý přehled v uložených věcech
• už žádné volně poletující věci v kufru
• kapsy se suchým zipem
• suchý zip na zadní straně drží kapsář na místě
• popruhy s přezkami pro snadné upevnění
• díky síťovaným kapsám ihned vidíte jejich obsah
• rozměry: 90x45 cm
• upevnění: popruhy s přezkami + suchý zip
• materiál: 100% polyester + PVC
• počet kapes: 8
• suchý zip: ano

Obj. číslo:
1004003223

206 Kč
ORGANIZÉR DO KUFRU AUTA COMPACT
• malý rozměr ve složeném stavu
• tři prostorné přihrádky
• suchý zip brání pohybu po kufru
• pevná ucha pro snadný přenos
• rozměry: 35x30x58 cm
• materiál: 100% polyester + PVC
• počet kapes: 3
• suchý zip: ano

Obj. číslo:
1004003220

213 Kč

OCHRANNÁ DEKA DO AUTA POD PSA BEN
• odolný a snadno omyvatelný materiál
• “jazyk“ chrání boční stranu sedačky před zašpiněním
• popruhy s přezkami pro snadné upevnění
• rozměry: 124x149 cm (jazyk: 45x18 cm)
• upevnění: popruhy s přezkami
• materiál: 100% polyester + PVC

Obj. číslo:
1004003222

229 Kč
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TANKBAG Q4R OL216
S rychloupínacím systémem na víčka 
nádrže. Vnější plášť z nylonu s úpravou  
pro větší odolnost proti roztržení, reflexní 
prvky, kapsa na GPS. 
• rozměr: 28x21x22 cm
• nutné objednat příslušný OQ adaptér

na víčko nadrže
• objem: 4 l

Obj. číslo:
1003372568

1 660 Kč
5100 ESTER 10W40
4taktní motorový olej vyvinutý aby splňoval 
nejnovější specifikace.
• 60 l

Splňuje specifikace:
API-SG/SH/SJ/SL/ 
SM - JASO- MA2.

Obj. číslo:
1003415332

7 399 Kč
ALU NÁJEZDOVÁ RAMPA
• skládací
• délka: 120-205 cm
• šířka: 25 cm
• výška: 7 cm
• max. zatížení: 180kg

Obj. číslo: 
1003364299

1 799 Kč

HORNÍ KUFR SH26
Uzamykatelný plastový horní kufr pro skútry a mopedy, plotna 
pro uchycení.
• rozměr: 40,5x40x28,2 cm
• objem: 26 l
• max. nosnost: 3 kg

Obj. číslo: 
1003299279

899 Kč
HORNÍ KUFR SH47
Aerodynamický, uzamykatelný plastový horní kufr pro dvě integrální 
přilby. Možnost dokoupení barevných krytů, opěradla, třetího 
brzdového světla jako příslušenství. Plotna pro uchycení je součastí 
balení. 
• objem: 47 l
• max. nosnost: 6kg

Obj. číslo: 
1003296628

2 525 Kč

PROUŽKY NA KOLA
 Reflexní/fluorescenční proužky na kola se slevou 40% 

• délka: 6 m

Obj. číslo:

Fluorescenčnírescenční:
1003412648 - žlutá
1003302945 - zelená
1003288799 - oranžová
1003451207 - růžová

Reflexní:
1003252412 - modrá
1003333455 - červená
1003352424 - bílá

kus 253 Kč
UNI BLIKAČE
 Motoblikače MOTOPRO se slevou 40% 

Obj. číslo - například:
1003300708 

od 185 Kč

KOMPLETNÍ 
NABÍDKA

Ilustrační foto.

CONNECT / Univerzální díly / 
Moto / Elektro / UNI blikače




