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Nůžkový zvedák JUMBO

– HYPER FLOW TECHNOLOGIE NUSSBAUM.
– Nůžkový zvedák o nosnosti 3,2 t.
– Montáž na podlahu, při zakoupení koncového spínače ND5 032JLB09902 lze zabudovat i do země.
–  NT TECHNOLOGIE – dvojitý hydraulický okruh (master a slave), systém zabezpečení kde není třeba použití mechanických západek.
–  Patentovaná HYPER FLOW technologie zaručující konstantní a optimální zdvih zvedáku:
 – automatická synchronizace zvedáku během provozu,
 – není třeba manuálně sycnchronizovat zvedák,
 –  synchronizace se provede pokaždé když se zvedák dostane do maximální horní pozice,
 – automatické odvzdušnění během provozu.
– Velmi rychlý zdvih zvedáku.
–  Bezpečné zvedání vozidla na speciálních polymerových podpěrách Nussbaum.
–  Intgrované nájezdové rampy, které je možné uzamknout a zvětšit tak délky rampy.
– V nájedzové rampě jsou zabudované kolečka.

Objednací kód: 
GS NUS JUM3200NTAG

Akční cena
114 900 Kč

Objednací kód:
AMI 09200D-44-00

Akční cena
93 100 Kč

Elektrohydraulický zvedák nejvyšší kvality od známého českého  
výrobce AMI Litomyšl. Varianta AMI 4,0 VARIANT s 3D rameny 
(třídílnými rameny) je velmi žádaná vzhledem k univerzálnosti použití. 
Zvedák je vybaven dvojdílnými rameny o rozsahu  
930–1480 mm a třídílnými rameny o rozsahu 726-1447 mm  
a má zvětšenou průjezdnou šířku. To umožňuje použití jak  
pro osobní vozy, tak i pro větší dodávky.

– Nosnost zvedáku 4000 kg.
– Asymetrická konstrukce.
– Ekonomicky výhodný hydraulický pohon.
– Jednoduché ovládání.
– Včetně sady nástavců 50 mm, 100 mm,  
 150 mm a 250 mm.
– Schválení pro použití v originálních servisech,  
 např. Škoda.
– 100% ČESKÝ PRODUKT.
– Odpovídá veškerým požadavkům ČSN EN 1493:2010.

Elektrohydraulický zvedák AMI 4,0 VARIANT – 3D ramena

Osvědčená kamerová geometrie od dodavatele Launch umožňuje bezdrátové měření pomocí 8 CCD kamer, 4 sklonových měřicích 
jednotek pro odklon, 4 sklonových měřicích jednotek pro příklon a rychlého radiového přenosu dat (433 MHz) mezi měřicími hlavami 
a základním přístrojem. Měřit lze vozidla s rozvorem do 6 m. Robustní aluminiový rám a masivní měřicí hlavy s ochranou proti stříkající 
vodě zajišťují dlouhou životnost přístroje při stálém zachování vysoké přesnosti.

Velkou předností jsou vyměnitelné měřicí hlavy nevyžadující kalibraci.  Měřicí hlavy jsou osazeny přehlednými LCD–displeji s indikací 
statutu hlavy a hodnot sbíhavosti a odklonu i robustními tlačítky. Účelným prvkem jsou také elektronické vodováhy. Univerzální upínací 
jednotky mají 3 různé upínací čepy: standardní (pro ocelové disky), hliníkové (pro dobře přístupné hliníkové disky) a „limited“ (pro 
případy, kdy je mezi pneumatikou a ráfkem jen omezené místo).

– Hlavní přednosti:
 – Kamerová geometrie.
 – Odolné měřící hlavice, možné položit na zem, odolné proti vodě.
 – Univerzální upínací jednotky (ocel, ALU kola, limited).
 – Všechny potřebné informace na displeji hlavice.
 – Rychlé měření, rychlý přenos dat.
 – Live měření hodnot.
 – Barevné výstupní protokoly.
 – Integrovaná databanka.
 – 17“ displej.
 – Český software
 – Kompenzace  házivosti pojezdem.

Akční cena
134 900 Kč

Objednací kód:
LA X–631

Kamerová geometrie
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Akční cena
9 990 Kč

Objednací kód: 
KL-0178-30 K

Přípravky na montáž těsnění klikové hřídele

– Sada speciálních přípravků, které jsou nezbytné pro rychlou a profesionální montáž  
 těsnících kroužků klikové hřídele s integrovaným centrovacím dílem.

– Aplikace: VW-Audi, Seat, Škoda and Mitsubishi  
 benzinové a dieselové motory; např: 1.0, 1.4, 1.4 16V,  
 1.4 FSI, 1.6 16V, 1,6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V,  
 2.0 SDI, 2.0 DI-D na Audi (A2, A3);  
 VW (Polo, Golf IV/V/Plus, Passat);  
 Seat (Arosa, Ibiza, Leon);  
 Škoda (Fabia, Octavia) a Mitsubishi  
 (Grandis, Outlander).

– Tlakový rozprašovač vhodný k čištění,  
 nebo odmaštění brzd, obrobků, motoru, podlah, disků, atd.
– K nanášení chemických čistidel, olejů, nebo jiných kapalin  
 určených k čištění, nebo odmaštění. 
– Objem nádoby 1 l.

Akční cena
460 Kč

Objednací kód: 
SEA TP01

Odkládací vozík

– Odkládací dílenský vozík vyrobený z kompozitu.
– Nosnost jedné police 40 kg.
– Přístup do polic ze všech čtyř stran.
– Čtyři robustní kolečka, dvě se zámkem.
– Může být využit také jako mycí vozík.

Objednací kód: 
SEA CX309

Akční cena
3 450 Kč

Rozprašovač 1 l

Nástěnný panel s přihrádkami

– Velikost malé přihrádky (12×) 100 × 160 × 75 mm.
– Velikost velké přihrádky (12×) 100 × 210 × 75 mm.
– Přihrádky vyrobeny z mechanicky odolného polymeru.
– Odolné proti chemikáliím, olejům.
– Vysoká odolnost proti vysokým teplotám.
– Balení obsahuje velmi odolný nástěnný panel  
 o rozměrech 630 × 10 × 380 mm.

Akční cena
790 Kč

Objednací kód: 
SEA TPS131

Nástěnný panel s přihrádkami

Nástěnný panel s přihrádkami

– Velikost malé přihrádky (9×) 100 × 95 × 50 mm.
– Velikost velké přihrádky (6×) 100 × 160 × 70 mm.
– Přihrádky vyrobeny z mechanicky odolného polymeru.
– Odolné proti chemikáliím, olejům.
– Vysoká odolnost proti vysokým teplotám.
– Balení obsahuje velmi odolný nástěnný panel  
 o rozměrech 325 × 15 × 378 mm.

– Velikost přihrádky (24×) 100 × 110 × 75 mm.
– Přihrádky vyrobeny z mechanicky odolného polymeru.
– Odolné proti chemikáliím, olejům.
– Vysoká odolnost proti vysokým teplotám.
– Balení obsahuje velmi odolný nástěnný panel 
 o rozměrech 630 × 10 × 380 mm.

Akční cena
470 Kč

Akční cena
650 Kč

Objednací kód: 
SEA TPS1569WM

Objednací kód: 
SEA TPS130

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Přepravní vozík 150 kg

– Přepravní vozík o maximální nosnosti 150 kg.
– Pogumovaná přepravní plocha a také úchyt.
– Možnost složení rukojeti na přepravní plochu  
 pro lepší skladování.
– Široké možnosti použití jak pro dílny, autoservisy,  
 tak i pro domácnost, nebo kanceláře.
– Průměr kol 100 mm, rozměry přepravní plochy  
 725 × 465 mm, výška plochy od země 140 mm,  
 celková výška 815 mm.

Akční cena
990 Kč

Objednací kód: 
SEA CST991

Kufr na drobný materiál

Box na nářadí

– Tvrdý odolný kufr s 12 přihrádkami  
 a pevným hliníkovým madlem.
– Vybavený dvěma zámky.
– Průhledné víko kufru pro rychlé vyhledání potřebného dílu.
– Vnitřní plastové přihrádky jsou vyměnitelné.
– Ideální pro skladování drobných věcí a spotřebního materiálu.
– Rozměry kufru 490 × 425 × 110 mm.
– 8× malá přihrádka 110 × 80 × 95 mm.
– 4× velká přihrádka 155 × 110× 95 mm.

– Tradiční box na nářadí s čtyřmi výsuvnými přihrádkami a jedním centrálním boxem.
– Madla jsou přizpůsobena pro použití zámku (není součástí).
– Celkové rozměry 530 × 210 × 220mm.

Akční cena
690 Kč

Akční cena
690 KčObjednací kód: 

SEA APAS12R

Objednací kód: 
SEA AP521

–   Hrazda pro udržení přesné pozice motoru např. při výměně silentbloků, nebo jiných částí motoru.
–   Používá se také jako podpora motoru při výměně převodovky.
–   Nosník na pogumovaných opěrných nohách.
–  Přesné polohování pomocí středového háku na šroubovici.
–   Součástí dodávky je i řetěz.
–   Nosnost 500 kg.
–   Šířka od 1 120 do 1 910 mm.
– Délka šroubovice 230 mm.
– Váha 13 kg.

Nůž odlamovací + 10 břitů Mikropáječka v sadě

Hrazda na motory

Akční cena
1 890 Kč

Hrazda na motory

– Hrazda pro udržení přesné pozice motoru např. při výměně silentbloků, nebo jiných částí motoru.
– Používá se také jako podpora motoru při výměně převodovky.
– Nosník na pogumovaných opěrných nohách.
– Přesné polohování pomocí středového háku na šroubovici.
– Součástí dodávky je i řetěz.
– Nosnost 300 kg.
– Šířka od 585 do 1 580 mm.
– Délka šroubovice 230 mm.
– Váha 12 kg.

– Sada mikropáječky o výkonu 100W v sadě  
 s příslušenstvím.
– Mikropáječka je vybavena funkcí „boost trigger“ 
 který umožňuje zvýšit teplotu ze 120 až na 250 °C.
– Ergonomické madlo.
– LED indikace, kabel o délce 1,5 m.
– Sada obsahuje mikropáječku s kabelem, pájku v drátu,  
 odsávač přebytečné pájky  
 a držák mikropáječky.

Objednací kód: 
SEA ES500

Objednací kód: 
SEA AK8610R

Akční cena
99 Kč

Akční cena
2 290 Kč

– Velmi odolný odlamovací nůž v sadě s 10 břity.
– Pogumovaný chyt proti vyklouznutí.
– Zámek břitu v dané poloze.
– Náhradní břity lze uschovat do těla nože.
– Délka 165 mm.

Objednací kód: 
SEA ES300

Objednací kód: 
SEA SD250K

Akční cena
880 Kč

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Akční cena
4 590 Kč

Nádoba na olej s odsáváním

Objednací kód:
TG TRG2090

– Pojízdná nádoba na olej  
 má objem 90 l.
– Připojuje se rychlospojkou 
 na stlačený vzduch (8 bar),
 v zásobníku se vytvoří 
 podtlak a poté lze již bez 
 trvalého napojení na stlačený
 vzduch odsávat olej.
– Odsávačka je opatřena 
 průhlednou kontrolní 
 a odměrnou nádobkou.
– Použití do teploty oleje 70 °C.
– Rozměry 545 × 510 × 970 mm.
– Hmotnost 35 kg.

Podpěra převodovky 500 kg

–  Nosnost 500 kg, min. výška 
1135 mm, max. výška 1950 mm.

Objednací kód: 
TG TEL05004

Akční cena
2 490 Kč

Objednací kód:
TG TP05001

Pojízdný zvedák – stůl

–  Pojízdný stůl se zdvihem.
– Nosnost 450 kg.
–  Zdvih 280–860 mm.
–  Rozměry: 925 × 545 × 285 mm.

Akční cena
5 800 Kč

Objednací kód: FOR 10318

Dílenský vozík Force JUMBO

–  Speciální verze dílenského vozíku Force v černé barvě se 
zvětšenou plochou zásuvek. 

– Vozík obsahuje celkem 8 zásuvek, které je možno vybavit  
 pěnovými moduly s nářadím Force dle vlastního výběru.
– Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami
– Zásuvky mají nosnost 20 kg a jsou plně výsuvné.
– Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
– Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany a madla  
 vozíku jsou pogumované.
– V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní  
 díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, ložiska koleček,  
 plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Akční cena
11 990 Kč

Hydraulický lis 30 t

Objednací kód:
TG TY30002

– Robustní dílenský lis s maximální tlakem 30 t. 
– Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou  
 pro snadné ovládání. 
– Pracovní rozsah 0–995 mm. 
– Průměr lisovacího čepu 160 mm. 
– Hmotnost 152 kg. 
– Rozměry 1656 × 380 × 300 mm.

Hydraulický lis 50 t

– Robustní dílenský lis s maximální tlakem 50 t. 
– Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou  
 pro snadné ovládání.
– Pracovní rozsah 68–920 mm.
– Průměr lisovacího čepu 200 mm.
– Hmotnost 296 kg. 
– Rozměry 1180 × 860 × 2000 mm.

Objednací kód: 
TG TY50030

Akční cena
29 900 Kč

Sada klíčů na olejové filtry

– Sada povolovacích miskových víček na olejové filtry.

– Sada obsahuje 30 ks speciálních miskových adaptérů 
 pro povolování olejových filtrů, jednu redukci a univerzální,
 tříramenný dvojčinný čelisťový klíč.

– Průměry: 66/6hr, 65/14hr, 65-67/14hr, 68/14hr, 73/14hr,
 74/15hr, 74-76/15hr, 75-77/15hr, 76/12hr, 76/14hr, 76/30hr,
 76/8hr, 78/15hr, 80/15hr, 80-82/15hr, 86/16hr, 86/18hr, 
 90/15hr, 92/10hr, 93/15hr, 93/36hr, 93/45hr, 95/15hr, 
 96/18hr, 100/15hr, 106/15hr, 108/15hr, 108/18hr.

Akční cena
1 490 Kč

Objednací kód:
FOR 61917
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Krimpovací sada

– Sada obsahuje krimpovací kleště s výměnými  
 čelistmi, celkem v sadě jsou čtyři druhy čelistí 
 pro různé druhy konektorů. 
– Dále sada obsahuje odizolovací kleště  
 na kabely.

Akční cena
790 Kč

Objednací kód:
FOR 68013

Univerzální trychtýř pro nalití oleje

– Trychtýř pro snadné nalití oleje.
– Uchycení k nalévacímu víku pomocí kleští, trychtýř. 
 tak lze použít pro otvory od 28 do 74 mm.
– Spodní průhledná část pro jednoduchou kontrolu  
 průtoku.
– Vzhledem ke speciálnímu upnutí není třeba trychtýř  
 držet  po dobu nalévání.

Objednací kód: 
FOR 902G23

Akční cena
490 Kč

Tester palivového okruhu

Akční cena
490 Kč

Objednací kód:
FOR 904G4

– Manometr pro test tlaku palivového systému/pumpy.
– Dva adaptéry 14 a 18 mm.
– Tlak 0-15 PSI.

Sada kleští KNIPEX

Objednací kód: 
KNI 00 20 09 V01

Akční cena
999 Kč

–  Nejprodávanější kleště KNIPEX v akční sadě.
– Boční štípací, kombinované kleště  
 a stavitelné kleště alias sikovky.

–  Nahrazuje sadu klíčů, ideální pro kontrování.
–  Uchopení metrických nebo palcových šroubů se šestihrannou 

hlavou bez vůle, žádné zaoblení hlav šroubů
–  Pro metrické a palcové matice a šrouby velikosti 10 až 32 mm
 (3/8“ až 1 1/4“); samosvorné v rozmezí od 17 mm:
 nehrozí klouzání po obrobku.
–  Bezpečné a pevné uchopení i zaoblených, zrezivělých nebo
 natřených matic a šroubů.

Kleště na šrouby COBRA

Objednací kód: 
KNI 87 41 250

Akční cena
499 Kč

Přípravky na práci v interiéru

– Sada pěti dlát a háků pro montáže, nebo demontáže čalounění a vnitřních plastů.

Akční cena
360 Kč

Objednací kód:
FOR T905M2

Trychtýř na olej se závitem

– Trychtýř se závitem M37.
– Aplikace na Toyota, VW, BMW, MB, Porsche, Volvo, 
 Chevrolet, Scion, Lexus, Geo.

Objednací kód: 
FOR 61928

Akční cena
290 Kč

Trychtýř na olej se závitem

– Trychtýř se závitem M32.
– Aplikace na Ford, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Infiniti,  
 Acura, Chevrolet, Eagle.

Objednací kód: 
FOR 61929

Akční cena
260 Kč
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Objednací kód: 
KA 2.645-115

Akční cena
690 Kč

Hadicová sada

Ideální sada pro základní použití, sada obsahuje:  
20 m 1/2“ standardní hadice, 3/4“ - kohoutová přípojka 
s 1/2“-redukcí, univerzální hadicová spojka a univerzální 
hadicová spojka s aquastopem, postřikovací pistole, 
kompatibilní se všemi běžnými zacvakávacími systémy.

Hadice PrimoFlex ½“ 20 m

– Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní  
 hadice PrimoFlex® (1/2“). 
– 20 m dlouhá. 
– S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. 
– Neškodí zdraví. 
– Průtržný tlak: 24 bar. 
– Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. Akční cena

390 KčObjednací kód: KA 2.645-138

Automatický naviják na vodní hadici

– Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic s automatickým navíjením a snadným vytahováním hadice. 
– Výkyvný od 0°–180°, nastavitelná brzda navíjení, montáž na stěnu s úsporou místa.
– Zpětný tah hadice běží automaticky a rovnoměrně. 
– Nadto nabízí automatické navíjení hadice integrovanou brzdu hadice, která zaručuje kontrolované zatažení hadice. 
– Hadicový box může být díky plochému držáku na stěnu a svým kompaktním rozměrům úsporně uložen. 
– Oblast výkyvu lze individuálně nastavit od 0°–180° pomocí praktické úhlové fixace .
– Součástí balení navijáku KÄRCHER CR 7.220 Automatic je 1/2“ hadice o délce 20 m a veškeré spojovací prvky. 
– Naviják je připraven k okamžitému použití.

Akční cena
3 290 Kč

Objednací kód:
KA 2.645-218

Akční cena
1 290 Kč

Vozík s hadicí

Objednací kód:
KA 2.645-166

– Kompletně smontovaný hadicový vozík  
 HT 3.420 Kit je perfektní pro zavlažování středně velkých  
 až velkých ploch a zahrad. 
– Díky inovativní funkci sklápění jej  
 lze snadno a obzvláště prostorově  
 úsporně uschovat. 
– Vybavení: výškově nastavitelné  
 madlo, hadice PrimoFlex® (1/2“)  
 o délce 25 m, postřikovač Plus  
 (2.645-177), 3 standardní 
 hadicové spojky, 1 standardní  
 hadicová spojka s Aqua stopem,  
 přípojka ke kohoutu G3/4  
 s redukcí G1/2.

Hadice PrimoFlex ½“ 50 m

– Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2“). 
– 50 m dlouhá. 
– S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. 
– Neškodí zdraví. 
– Průtržný tlak: 24 bar. 
– Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Akční cena
890 Kč

Objednací kód:
KA 2.645-139

Sada s postřikovací pistolí

– Sada s postřikovací pistolí obsahuje mimo  
 postřikovací pistole přípojku  
 ke kohoutku G3/4“ s redukcí  
 G1/2“ a 2 univerzální  
 hadicové spojky – jednu  
 s Aqua Stopem.

Akční cena
290 Kč

Objednací kód:
KA 2.645-289

Akční cena
790 Kč

Zahradní sprcha

Objednací kód:
KA 2.645-181

– Řešení 2 v 1 pro vaši  
 zahradu: Osvěžující  
 požitek ze sprchování  
 nebo plnohodnotná  
 zalévací tyč k efektivnímu  
 zavlažování rostlin –  
 zahradní sprcha se dá  
 rychle sestavit a je velmi  
 skladná.
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Objednací kód: 
FOR 906G3

Sada na odvzdušnění brzdové kapaliny

–  Pro kontrolu a odvzdušnění brzdových 
systémů osobních a užitkových vozidel.

–  Sada obsahuje:
 –  Vakuovou pumpu s tlakoměrem.
 – 2× Hadice 600 mm.
 – Zásobník 200 ml +  2× víčko.

Akční cena
1 190 Kč

Objednací kód: 
FOR 627370

Stahovák pružin

– Sada stahováků na demontáž  
 a montáž pružin.
– 2 ks v sadě.
– Délka šroubovice 370 mm.

Akční cena
890 Kč

Plnička oleje v převodovkách

–   Praktická přenosná plnička olejů s viskozitou do SAE 140 do 
převodovek a diferenciálů s ručním pákovým čerpadlem má 
zásobník objemu 7,5 l, plnicí hadici o délce 1,6 m a celkem 
8 připojovacích adaptérů k převodovkám vozidel: 
VW, MB, BMW, Honda, Nissan, Porsche, Mini Cooper, atd.

Objednací kód:
FOR 908T9

Akční cena
4 290 Kč

Objednací kód: 
FOR 903G12

Sada svorek na hadice

– Sada plastových svorek pro jednoduché  
 uchycení hadic chladicího nebo jiného  
 kapalinového systému. 
– Tímto způsobem lze jednoduše vyjmout požadovaný  
 komponent ze systému, aniž by bylo nutné vypouštět  
 veškerou kapalinu. 
– Tři velikosti, malé do 10 mm, střední do 15 mm,  
 veliké do 24 mm. 
– Zaoblené hrany čelisti svorek,  
 pro zabránění poškození  
 výztuže hadic.

Akční cena
330 Kč

Objednací kód: 
FOR 903G18

Sada svorek na hadice

– Klešťové svorky na hadice, které mají. 
 zkosené čelisti pro těžce přístupná místa.
– Jednoduchý systém aretování svorky lze ovládat jednou rukou
– Použitelné na všechny typy hadic.

Akční cena
340 Kč

Sada šroubováků

Akční cena
340 Kč

Objednací kód:
HAZ 810/6

– V sadě 4× plochý šroubovák 0.5 × 3.0, 0.8 × 4.0,  
 1.0 × 5.5, 1.2 × 6.5 mm a 2× křížový PH1 a PH2.

Sada šroubováků Torx

Akční cena
520 Kč

Objednací kód:
HAZ 810T/6

Sada šroubováků s úderovou hlavou

Akční cena
740 Kč

Objednací kód:
HAZ 810U-1/5

Sada šroubováků HEXAnamic

Akční cena
560 Kč

Objednací kód:
HAZ 802/5

– Šroubováky s otvorem pro zavěšení v rukojeti.
– Neklouzavá 3komponenntí rukojeť pro vysoký přenos síly.
– Povrch: čepel matný chrom, špička mořená.
– V sadě: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
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–  Dezinfikuje klimatizace, vzduchové 
kanály, čalounění a koberce.

– Spolehlivá a jednoduchá aplikace.

– 150 ml.

Čistič Perfekt Klima Airco Cleaner Pro

–  Působí proti zápachu 
způsobenému usazeninami 
prachu a špíny, 
bakteriemi a plísněmi.

–  Dezinfekční účinek.
– 100 ml.

– Pomáhá k eliminaci zápachu vytvářeného  
 znečištěním odpařovače v klimatizaci.
– Kompletně a efektivně čistí klimatizační  
 systém, zanechává příjemnou vůni.

– 500 ml.

Objednací kód:
XT CC150

Akční cena
59 Kč

AKCE 12 ks 
za 52 Kč/ks!

AKCE 12 ks 
za 72 Kč/ks!

AKCE 12 ks 
za 65 Kč/ks! AKCE 12 ks 

za 210 Kč/ks!

Objednací kód:
PET 71450

Objednací kód:
CMB 64501101

Objednací kód:
CRC 702114

Akční cena
79 Kč

Akční cena
75 Kč

Akční cena
219 Kč

– Pěnový prostředek pro čištění a dezinfekci  
 klimatizace v automobilech, ale  
 i běžných ventilačních systémech. 

– Použití:
 – Účinný pěnový čistič systému  
     klimatizace (A/C).
 – K důkladnému čištění a dezinfekci  
    klimatizace.

– 400 ml.

Čistič klimatizace pěnový

Objednací kód:
XT ACC400

Akční cena
119 Kč

AKCE 12 ks 
za 109 Kč/ks!

Čistič a dezinfekce klimatizace

– Přípravek ve spreji pro čištění  
 a dezinfekci systémů klimatizace  
 a odstranění zápachu v interiéru  
 vozidla.

– Odstraňuje nepříjemný zápach  
 (např. zvířecí, od kouření,  
 svařování, plísní, hniloby apod.).

– 150 ml.

Čistič Klima Ocean

Objednací kód:
PET 71350

Akční cena
145 Kč

AKCE 12 ks 
za 139 Kč/ks!

– Speciální pěna ve spreji na čištění  
 a dezinfekci systémů klimatizací 
 a topení motorových vozidel,  
 příp. stavebních a zemědělských  
 strojů.

– Dlouhodobě desinfikuje klimatizaci.

– 500 ml.

Pěnový čistič klimatizace

Vozík TRUCK

–  Plně vybavený dílenský vozík s nářadím zejména pro TRUCK/BUS servisy. Celkem 251 ks nářadí 
v 7 pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při mani-
pulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako 
se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět 
do modulu o poznání rychlejší.

–  Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami, z toho v sedmi  
je modul s nářadím. Poslední zásuvka je určena pro chemii  
a další příslušenství.

–  Zásuvky mají nosnost 20kg a jsou plně výsuvné.
–  Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
–  Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany 

jsou a madla vozíku jsou pogumované.
–  V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní 

díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, 
ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Objednací kód: 
FOR 10218B–251E

Akční cena
29 900 Kč

Vozík obsahuje tyto moduly:

Tester turba

Objednací kód: 
FOR 909G7

Akční cena
1 690 Kč

– Pro rychlou diagnostiku systému přeplňování.
–  Umožňuje rychlé a odborné zjištění netěsnosti chladiče 

stlačeného vzduchu a neviditelné trhliny na hadicích přívodu 
vzduchu  
do motoru.

–  V sadě jsou  
adaptéry  
o průměrech  
85–90, 75–80,  
65–70, 55–60 mm.

Vozík na mazivo s pumpou

Objednací kód: 
MM 007935017135

Akční cena
7 490 Kč

– Mobilní vozík na mazací tuk vybaven  
 čerpadlem maziva.
– Doporučeno pro nádoby  
 s mazivem 180-200 kg.
– Čerpadlo 50:1, délka 940 mm.
– Otočná pistole s hadicí  
 o délce 2m.
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Autošampon 1 l

– Autošampon určený pro vnější 
 očistu vozidla. 
– Svým složením zaručuje snadné,
 dokonalé a šetrné umytí vozidla.  
– Pro všechny typy karoserií a laků. 
– Ředění v poměru až 1:100. 
– Vynikající čistící účinek. 
– Dodá karoserii dlouhodobý lesk. 
– Dlouhodobá konzervace 
 a ochrana laku. 
– Šetrné složení s vyváženým pH. 
– Nepoškozuje plasty a pryže. 

Objednací kód: 
XT CS1000

Autošampon s voskem 1 l

– Autošampon s voskem 1 l   
 pro vnější očistu vozidla. 
– Zaručuje snadné, dokonalé  
 a šetrné umytí vozidla.

Objednací kód: 
XT CSW1000

Akční cena
49 Kč

Odstraňovač hmyzu 500 ml

– Důkladně a rychle odstraní 
 přischlé zbytky hmyzu.  
– Pro čelní skla automobilů 
 a činné plochy světlometů. 
– Vynikající čistící účinky. 
– Nepoškozuje umělé hmoty, 
 laky, sklo a pryže.

Objednací kód: 
XT IR500

Akční cena
32 Kč

Čistič skel 500 ml

– Díky rychle působícím činidlům
 snadno a rychle odstraňuje 
 nečistoty, mastnotu ze skel 
 automobilů.  
– Pro vnitřní i vnější skla vozidel 
 a zrcátka. 
– Zanechává okna beze šmouh. 
 

Objednací kód: 
XT WC500

Akční cena
32 Kč

Mycí houba MAXI

– Vhodná pro běžné mytí automobilu. 
– Díky své velikosti lze snadno a rychle umývat větší plochy vozu. 
– Nepoškozuje lak vozidla, vysoká savost. 
– Velikost: cca. 22 × 11,6 × 6 cm. 

Objednací kód: 
XT CSM

Akční cena
28 Kč

Tekuté stěrače 500 ml

–  Snadná aplikace, sprej odpuzující 
vodu k ošetření skel, zrcátek, 
světlometů apod.

–  Snižuje přilnavost nečistot.

Objednací kód: 
MOT000734

Akční cena
109 Kč

Čistič palubní desky –  500 ml

– Fresh, Citron, Vanilla.
– K čištění a ošetření všech částí z plastu, 
 kůže, koženky a vinylu v interiéru vozidla.  
– Palubní a přístrojové desky, obložení dveří,
 loketní opěrky apod. 
– Ošetřený povrch zanechává lesklý 
 a antistatický. 
– Oživuje barvy. 
– Nezanechává skvrny. 
– Odpuzuje vodu. 
– Brání tvrdnutí plastů. 
– Minimalizuje popraskání vinylu a kůže 
 způsobeného UV zářením. 
– Zanechává příjemnou vůni. 

Objednací kód: 
XT CSF500, 
XT CSL500, 
XT CSV500

Akční cena
58 Kč

Akční cena
49 Kč

Oživovač plastů 500 ml

– Čistí a chrání jak plastové a gumové
 části karoserie, tak pneumatiky.  
– Pro vnitřní i vnější použití na gumové 
 a plastové části interiéru a karoserie
 např. na palubní a přístrojové desky, 
 nelakované nárazníky, ochranné lišty, 
 kryty zrcátek apod. 
– Dodá plastovým povrchům 
 dlouhotrvající lesk. 
– Konzervuje a brání usazování nečistot. 
– Chrání ošetřované části před 
 povětrnostními a chemickými vlivy. 

Objednací kód: 
XT PC500

Akční cena
69 Kč

Autoleštěnka s voskem 500 ml

– Pro běžné i metalické laky. 
– Velmi účinně čistí, leští, oživuje barvy. 
– Dodá karoserii dlouhotrvající lesk. 
– Dlouhodobě konzervuje. 
– Vytváří ochranný film odolný vůči
 povětrnostním vlivům. 
– Nepoškozuje plasty a pryže. 

Objednací kód: 
XT PPW500

Oživovač pneu 500 ml

– Přípravek na regeneraci a ochranu 
 pneumatik. 
– Proniká do povrchu pneumatiky, 
 který chrání před stárnutím a praskáním. 
– Na všechny typy pneumatik. 
– Vytváří bohatou aktivní pěnu. 
– Rychle usychá. 
– Zanechává dlouhotrvající vysoký lesk.

Objednací kód: 
XT TC500

Akční cena
79 Kč

Čistič disků kol 500 ml

– Intenzivní čistící koncentrát 
 na disky kol z lehkých kovů a oceli.  
– Na disky kol z lehkých kovů, 
 slitin a oceli. 
– Rozpouští brzdný prach. 
– Vynikající čistící účinek. 
– Dodá kolům vysoký lesk. 
– Nepoškozuje povrchovou vrstvu disku. 

Objednací kód: 
XT WRC500

Akční cena
32 Kč

Stěrka na okna krátká

– Stěrka na okna krátká.

Objednací kód: 
XT WCS

Akční cena
85 Kč

Při zakoupení 2 ks a více  
šampónů XT – houba ELIT 25 ZDARMA!!!

Při zakoupení 2 ks a více  
šampónů XT – houba ELIT 25 ZDARMA!!!
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Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena 
všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídku tohoto akčního letáku nelze kombinovat 
s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skuteč-
ným produktem. Objednací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (http://www.ecat.ELIT.cz/). 
V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1 – 2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob 
8 – 10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.

Předvedení prostřednictvím našich specialistů

Zaškolení

Záruční i pozáruční servis

Poprodejní podporu

ELIT ZAJIŠŤUJE 

Limitovaná edice ELIT DAKAR 

do horkého počasí
Dakar  kraťasy s laclem
Objednací kód: 
MAR 816 DAKAR KR.

Akční cena
749 Kč

Dakar  kraťasy  
s laclem dětské
Objednací kód:

MAR 820 DAKAR KR.

Akční cena
749 Kč

Kraťasy Dakar  funkční
Objednací kód:

MAR 824 DAK KR 

Akční cena
1 089 Kč

Kraťasy Dakar funkční dětské
Objednací kód:

MAR 902 DAK KR.D 

Akční cena 969 Kč

Kraťasy Klasik
Objednací kód:

MAR 822 KRATASY 

Akční 
cena
442 Kč

Funkční materiály: 
kvalitní, lehké, odvádí pot,  
speciální vlákna

Novinka
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