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Co je podmínkou pro získání nároku na zatočení?
Stačí, když nakoupím na pobočce nebo na e-shopu zboží v hodnotě minimálně 1 500 Kč bez DPH.

Kde najdu kolo štěstí?
Kolo štěstí naleznu pouze online na e-shopu www.autokelly.cz/kolostesti.

Kdy si mohu zatočit kolem štěstí?
Jakmile mi je vystavena faktura, či dodací list na odebrané zboží. 

Kde najdu, kolik mám nároků na zatočení? 
Počet nároků na zatočení kolem štěstí naleznu po přihlášení na e-shopu 
www.autokelly.cz jako číslo u ikonky kola štěstí v černé horní liště.

Co si můžu vytočit za odměny a kdy si je můžu vyzvednout?

Padnout mi může například:
    a) % sleva –  částku si mohu vyzvednout ihned na pobočce 

nebo uplatnit při dalším nákupu
    b) věcná odměna –  je k dispozici od následujícího dne na pobočce (případně 

dorazí automaticky rozvozem, mám-li ho nastaven)
    c) online odměna –  v přehledu faktur se mi zobrazí kód, který použiji 

na uvedeném odkazu pod přehledem faktur

Co se započítává do akce?
Do nákupu pro získání nároku na zatočení se započítává sortiment nabízený v Auto Kelly, 
kromě garážového vybavení, pneumatik, disků kol, skútrů, elektrokol, originálních dílů a akčních nabídek.

Jaká je platnost akce?  Akce platí od 1. 3. do 31. 5. 2017.

Kompletní pravidla akce naleznete na:
www.autokelly.cz/kolostesti

dně 

v Auto Kelly, 
lních dílů a akčních nabídek.

álně 1 500 Kč bez DPH.

Jak to roztočím s Auto Kelly?
               … Je to jednoduché!

Každý týden jiná SUPER odměna!

ROZTOČ TO
s Auto Kelly!

SLEVY AŽ 100 % 
SUPER ODMĚNY!
KAŽDÝ VYHRÁVÁ
NEOMEZENÝ počet výher!

Nakup nad 1.500 Kč a zatoč si kolem štěstí!
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Vážení obchodní přátelé,

po delší době jsme zažili zase pořádnou zimu, jaká má být: do-
konale prověřila připravenost vozidel a kvalitu naší péče o ně. 
Ale všichni už se určitě těšíme na nadcházející jarní sezónu. Ta 
kromě nového přísunu práce přinese také zábavu v  podobě 
Kola štěstí – nové zákaznické akce Auto Kelly. Tentokrát jsme 
si pro Vás totiž připravili zcela nový princip, jak získat atraktivní 
odměny. Stačí u nás nakoupit zboží za 1 500 Kč a zatočit si na 
e-shopu tímto kolem. Každé zatočení znamená výhru z pestré 
škály odměn, která je velice bohatá!
Bližší informace se dozvíte zde na úvodních stránkách časopisu 
nebo na našem e-shopu www.autokelly.cz/kolostesti.
A o čem dalším se v novém Infu dočtete? V úvodní části to bude 
informace o  nových možnostech e-shopu autokelly.cz: vysta-
vení faktur pro Vaše zákazníky, které jsou navíc propojené na 
EET – elektronickou evidenci tržeb. Tato povinnost se sice nyní 
netýká některých z Vás, ale od 1. 3. 2018 to bude již platit pro 
všechny. A  tak je již nyní možné se prostřednictvím e-shopu 
Auto Kelly s touto věcí začít seznamovat a být včas připraven na 
novou zákonnou povinnost. 
Dále samozřejmě nechybí ani přehled hlavních sortimentních 
novinek, jako jsou například hybridní stěrače Starline, AKU 
nářadí Starline, nové mašiny – skútry a motorky a mnoho dal-
šího. Seznámíte se také s novými značkami v našem portfoliu, 
jakou jsou např. VEMO, VAICO, ARNOTT, STABILUS, AJUSA… 
Kromě přehledu sortimentu nebude chybět ani oblíbený seri-
ál technických informací a pro Vaši lepší orientaci jsme také 
zařadili přehled nového systému barevného značení obalů 
autochemie Starline.
S nadcházející jarní a  letní sezónou se opět bude řešit servis 
klimatizací a v této oblasti bych rád Vaši pozornost zaměřil na 
černého koně v  naší nabídce plniček: zbrusu novou Starline 
Handy se skvělým poměrem cena/výkon!

Vážení obchodní přátelé, přeji Vám poutavé čtení našeho nové-
ho Infa a zároveň spoustu spokojených zákazníků.

Za redakční radu a tým Auto Kelly

ing. michal Knor
Ředitel marketingu

michal.knor@autokelly.cz

NOViNKY a ZaJÍmaVOSTi Z aUTO KellY
6 Rychlé vystavení faktury pro vaše zákazníky přímo z e-shopu Auto Kelly
6 Máme pro vás zdarma řešení EET!
82 Přehled školení
84 Roadshow

PrOdUKTOVé iNfOrmace a NOViNKY
7 Hybridní stěrače Starline s univerzálním adaptérem
7 Nové letní kapaliny Starline do ostřikovačů – účinnost i ochrana 
8 Nové mašiny v nabídce Auto Kelly
10 Plničky klimatizací a plničky olejů pro malé i velké servisy
12 Diagnostiky – stále chytřejší a výkonnější 
14 Novinky v akumulátorovém nářadí Starline
15  Rozšířili jsme nabídku náhradních dílů o nové značky VEMO a VAICO
16 Vzduchové odpružení Arnott v OE kvalitě
17 Repasované vstřikovače DENSO a BOSCH
20   Febi – pružné klouby pro hnací hřídele
22 Plynové vzpěry Stabilus – spolehlivé, bezpečné, odolné 
 a v kvalitě originální výbavy
24 Rozšíření nabídky motorových dílů 
26 TOTAL QUAR TZ INEO FIR ST 0W-30 – novinka pro aftermarket 
 v nabídce Auto Kelly
28 Těsnění AJUSA – skvělá volba pro evropské i asijské vozy
30 Starline nabízí nejširší portfolio DPF filtrů na českém trhu
32 Profesionální řada výrobků autochemie Starline – kvalita a spolehlivost
34 Hi-tech světlomety Magneti Marelli
36 Starline spojovací materiál najde každodenní uplatnění v dílně, 
 servisu, domácnosti i zahradě
40 Kompresory klimatizace – novinky za příznivou cenu
42 Nejširší nabídka autoskel na trhu 
44 Elektrická palivová čerpadla Bosch
45 Brzdy Delphi
46 Máme nejširší nabídku originálních dílů s okamžitou dostupností
48 Řízení a odpružení Delphi
50 Motorové oleje – mýty a fakta
56 Brzdové destičky Bosch

ZaJÍmaVOSTi
38 ALFAOMEGA CAR už víc než 10 let v síti Auto Kelly Autoservis
51 Svět automobilů
54 Zákazníkovi se musíme přizpůsobit – rozhovor s autoservisem 
 Horňák v Českém Dubu
68 Sledujeme revoluci ve WRC?

TecHNicKé iNfOrmace
58 Systémy Stop Start Valeo již v prodeji
59 TRW systémy řízení
62  Diagnostický seriál, 10. díl: Aktualizace softwaru řídicích jednotek motoru
63 Servis baterií přináší nové možnosti pro rozvoj dílen
66 Společnost Valeo je prémiovým výrobcem spojek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny MOC bez DPH. 
Tisková chyba vyhrazena.
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Brzdové destičky 
starline
Kvalita prvovýroby 
za atraKtivní cenu

•	ošetřeno technologií scorching:
 minimum hluku a vibrací
•	 Vysoká	teplotní	odolnost-až	850	°C
•	 Přes	600	referencí	v	nabídce
•	 ECE	R90	homologováno
•	 Vynikající	poměr	cena/výkon

Více	informací	u	vašeho	obchodního	zástupce,	přímo	 
na	pobočkách	Auto	Kelly,	a.s.	nebo	na	www.starline-parts.com.	 
Objednávejte	v	e-shopu	www.autokelly.cz.

svrchní vrstva (tzv.scorching layer) 1.5 mm:	Při	teplotě	1200°C	je	pomocí	infralamp	
vytvořená	speciální	vrstva,	která	zlepšuje	koeficient	tření,	vzájemnou	 intrakcí	destičky	
a kotouče	a urychluje	proces	„záběhu“	brzdové	destičky.	

třecí materiál: jedná	se	o bezazbestovou	směs,	pro	kterou	je	charakteristický	stabilní	
koeficient	tření	a tím	pádem	brzdný	účinek	i při	vysokých	teplotách	brzdové	soustavy.	
Neobsahuje	kovové	částice,	takže	je	v souladu	s evropskou	legislativou	(ELV	regulations).	

spodní vrstva: redukuje	oscilaci	a vibrace	v brzdovém	systému.	Zlepšuje	spojení	mezi	
třecím	materiálem	a „základovou“	destičkou.	

základová destička (backing plate):	přesně	tvarovaná		vrstva	o ideální	tloušťce,	která	
je	opatřená	antikorózním	nátěrem.	

antivibrační vrstva (shim): redukuje	oscilaci	a vibrace	v brzdovém	systému.	Redukuje	
případnou	hlučnost	(skřípání)	během	brzdění.	Přispívá	také	k lepšímu	vzhledu	bzdové	
destičky.
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NOVINKA AUTO KELLy

Nabídku stěračů Starline jsme v  nové sezóně aktuálně rozšířili 
o stěrač s hybridní technologií. Jde o plochý stěrač s prvky klasic-
kého stěrače pro dokonalé stírání.

Hlavním znakem hybridních stě-
račů Starline je zvýšený přítlak po 
celé délce stírací lišty. Jsou vhod-
né pro vozidla i  se specifickým 
zakřivením čelního skla a díky uni-
verzálnímu adaptéru aplikovatelné 
na 99 % vozového parku v ČR. 

Novinka – hybridní stěrače 
s univerzálním adaptérem

OBJedNacÍ KÓd DéLkA ZaVÁdĚcÍ mOc 
BeZ dPH

ST SR35HS1  350 mm 141 Kč

ST SR38HS1  380 mm 141 Kč

ST SR40HS1  400 mm 141 Kč

ST SR43HS1  430 mm 159 Kč

ST SR45HS1  450 mm 164 Kč

ST SR48HS1  480 mm 164 Kč

ST SR50HS1  500 mm 164 Kč

ST SR53HS1  530 mm 164 Kč

ST SR55HS1  550 mm 164 Kč

ST SR58HS1  580 mm 180 Kč

ST SR60HS1  600 mm 180 Kč

ST SR65HS1  650 mm 190 Kč

ST SR70HS1  700 mm 212 Kč

Výběr z nabídky hybridních 
stěračů Straline: 

…a dalších více jak 64 položek na www.autokelly.cz

Přednosti hybridního stěrače:
• Dlouhá životnost
• Snadná instalace
• Bez rušivých zvuků při stírání
• Široký výběr rozměrů
• Hladký průběh stírání v zimě i létě

NOVINKA AUTO KELLy

Letní směsi Starline snižují přilnavost silničních nečistot a disponují vynikající mycí účinností. Výrazně tak zvyšují 
viditelnost z vozu za nepříznivého počasí a to jak při denním, tak zejména při nočním provozu. Zákazníci ocení i lesk 
povrchu skla a jeho dlouhodobou ochranu před znečištěním.

Letní koncentrát kapaliny 
do ostřikovačů
• Rain-off efekt – tekuté stěrače
• Zlepšuje viditelnost v noci i za deště
• Odpuzuje vodu, oleje a nečistoty
• Příjemná vůně
• Poměr ředění 1:100
• Objem 250 ml

letní kapaliny do 
ostřikovačů – účinnost i ochrana 

Kód: Na SWlK-250 

mOc: 77 Kč bez dPH

Využijte nový, jednoduchý a  bez-
platný nástroj na tvorbu faktur, 
které navíc splňují podmínky EET. 
E-shop Auto Kelly nově nabízí no-
vou praktickou službu – vystavení 
daňového dokladu pro vašeho zá-
kazníka, a to včetně jeho vytištění. 
Další velkou výhodou je propojení 
s  EET, protože vystavený daňový 
doklad je doplněn FIK a  BKP kó-
dem, které jsou povinnými údaji pro 
evidenci tržeb.

rychlé vystavení faktury pro vaše zákazníky 
– nyní přímo z e-shopu autokelly.cz

Povinnost elektronické evidence tržeb se týká v  zásadě všech 
podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje. Od 1. 3. 2017 se 
EET vztahuje i na tzv. maloobchodní prodeje, což v případě auto-
servisu je prodej příslušenství (například autolékárničky). Existují 
sice finanční limity, do jejichž naplnění tato povinnost nevzniká, ale 
určitě nic neztratíte, pokud EET začnete používat již nyní. Naopak: po-
stupně se s ním naučíte pracovat a od 1. 3. 2018, kdy bude EET platit již na 
samotnou hlavní činnost vašeho autoservisu – opravy motorových vozidel, 
to pro vás již bude naprostá samozřejmost.

Jak začít používat EET?  
1. Nejprve je potřeba získat přihlašovací 
 údaje na portále správce daně 
 (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_ 
 pub/eet/eet_sluzby.faces). 
 Lze je získat dvojím způsobem: 
 elektronicky (pokud máte datovou 
 schránku), nebo osobně na kterémkoliv 
 finančním úřadě
2. Po přihlášení do portálu správce daně 
 si na portále zaevidujte své provozovny 
3. Na portále správce daně si vygenerujete 
 certifikát, který poté nahrajete do e-shopu 
 Auto Kelly 

aUTO KellY má zdarma 
řešení eeT pro autoservisy!

Jak zprovoznit EET 
na e-shopu Auto Kelly?
1. V levém menu sekce Moje Garáž klikněte 
 na „Nastavit EET“ 
2. Nahrajte svůj certifikát
3. Vyplňte požadované údaje
4. Uložte
5. Klikněte na „Aktivovat“
Poté můžete přímo v e-shopu Auto Kelly za-
čít využívat funkcionalitu vystavení daňové-
ho dokladu, který splňuje zákonné poža-
davky pro EET. 
Postup, jak fakturu vystavit, naleznete  
v samostatném článku výše na této straně.

Výhody EET řešení 
od Auto Kelly:
• Zdarma pro všechny registrované 
 zákazníky Auto Kelly 
• Bez instalace
• Zabezpečené a známé prostředí 
 v rámci e-shopu
• Online podpora (online chat)

máte- li další dotazy nebo potřebujete pora-
dit, využijte online chat na našem e-shopu ve 
službě Moje Garáž.

Tuto jednoduchou a bezplatnou službu mo-
hou využít všichni registrovaní zákazníci 
Auto Kelly. A  navíc pokud ve službě Moje 
Garáž využijete vyplnění zakázkového listu, 
vystavení faktury se zautomatizuje, protože 
všechny položky, které jste v  zakázkovém 
listě vyplnili, se automaticky propíší do da-
ňového dokladu. 

Hlavní výhody:
• Zcela zdarma pro všechny registrované 
 zákazníky Auto Kelly

• Jednoduchá a rychlá tvorba faktur je 
 Vám ihned k dispozici – není potřeba nic 
 instalovat 
• Přehledné uložení faktur na jednom místě 
• dostupnost na jakémkoliv zařízení  – 
 všechny faktury jsou dostupné na 
 jakémkoliv zařízení (počítač, tablet, mobil) 
 kdekoliv a kdykoliv
Před tím, než začnete s vystavováním faktu-
ry, zkontrolujte, jestli máte nastaveno DPH 
v sekci „Moje vizitka“.

Postup vystavení faktury 
je jednoduchý:
1. V levém menu sekce Moje Garáž klikněte 
 na „Vytvořit novou fakturu“
2. Vyplňte požadované údaje o zákazníkovi
3. Vyplňte položky fakturace
4. Stiskněte tlačítko „Dokončit“
5. Vytvořené pdf faktury si můžete 
 vytisknout
6. Všechny vámi vystavené faktury najdete 
 v levém menu sekce Moje Garáž 
 v položce „Seznam faktur“

Výhody řešení od Auto Kelly:
• Propojení se zakázkovým listem – 
 vystavení faktury se zautomatizuje, 
 protože všechny položky, které jste 
 v zakázkovém listě vyplnili, se 
 automaticky propíší do daňového dokladu
• Propojení s eeT – naše faktury jsou 
 jednoduchým řešením, jak splnit 
 povinnost EET
 Více se dozvíte v samostatném článku 
 níže na této straně
• Bezpečné prostředí – bezpečnost 
 bereme vážně, a proto jsou vaše 
 faktury zajištěné stejně tak spolehlivě, 
 jako celý náš e-shop

OBJedNacÍ 
KÓd NÁZeV mOc BeZ 

DPH

NA SWL-1PET Letní směs do ostřikovačů v PET- 1 litr 16 Kč

NA SWL-3PET Letní směs do ostřikovačů v PET- 3 litry 43 Kč

NA SWL-5PET Letní směs do ostřikovačů v PET- 5 litrů 64 Kč

Letní kapaliny do ostřikovačů
• Vynikající čisticí vlastnosti
• Čistí od zbytků hmyzu, 
 mastnot a jiných nečistot
• Příjemná vůně 
• Cenově atraktivní
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NOVINKA AUTO KELLy

Nové mašiny v nabídce Auto Kelly

Pro jednostopá vozidla je tedy rok 2017 ja-
kýmsi pomyslným bodem zlomu, ze kterého 
se mnohé, byť léta prověřené motocykly, již 
nevzpamatují. Pro některé typy, nebo spíše 
pro jejich motory, jsou podmínky nařízení 
posledním hřebíčkem do jejich pomyslné 
rakve a  je jasné, že kromě doprodejů se 
s nimi budeme muset definitivně rozloučit. 
Historie jednostopých vozidel ve společ-
nosti Auto Kelly se datuje již do roku 2010, 
kdy jsme  největším odběratelům našeho 
sortimentu darovali skútry značky Rhon. 
Kladná odezva na tyto skútry a s tím i spo-
jená poptávka nás přesvědčily, abychom 
na trh uvedli skútry pod vlastní značkou 
MAXON. Naší snahou bylo vždy najít ideál-
ní kompromis mezi solidní cenou a dobrou 
užitnou hodnotou. A skútry MAXON tyto po-
žadavky splnily měrou vrchovatou.

V souvislosti s vydáním nařízení rady EU č. 168/2013, které definuje požadavky na vozidla kategorie L, vyvsta-
ly pro výrobce motocyklů nové výzvy. Klíčovým bodem nařízení je především povinnost, aby nově registrova-
ná vozidla plnila normu EURO 4 a aby byla vybavena pokročilými brzdovými systémy ABS či CBS.  Dosud po-
užívané komponenty musí být pokud možno adekvátně přepracovány či nahrazeny. Nejvýrazněji se nařízení 
dotklo motocyklů s karburátory, protože především ty se již nejsou schopny s novými požadavky vypořádat. 

NOVINKA AUTO KELLy

maXON Blade 125
Naprostá novinka pro rok 2017 
13“ kola, nosič, rovná podlaha
Výkon:  6,2 kW při 7500 ot./min. 
Kroutící moment:  8,0 Nm. při 6000 ot./min.
Max. rychlost:  85 km/h
Hmotnost:  116 kg
Barevné kombinace:
zeleno – černá   (yy JJ125TI-13 ZLN)
oranžovo – černá   (yy JJ125TI-13 ORN)
Plánovaná akční mOc (vč. DPH): 34 490 Kč 

maXON ardOUr 125
Nový design pro rok 2017
14“ kola, rovná podlaha nebo středový tunel
Výkon:  6,2 kW při 7500 ot./min.
Kroutící moment:  8,0 Nm. při 6000 ot./min. 
Max. rychlost:  85 km/h
Hmotnost:  114 kg
Barevné kombinace: 
černo- červená (yy JJ125TI-23B CRN)
Plánovaná akční mOc (vč. DPH):  35 490 Kč 

maXON maTadOr 125
Nový design pro rok 2017
12“ kola, nosič, středový tunel
Výkon:  6,2 kW při 7500 ot./min.
Kroutící moment:  8,0 Nm. při 6000 ot./min.
Max. rychlost:  85 km/h
Hmotnost:  116 kg
Barevné kombinace: 
červená  (yy JJ125TI-17 CRV) 
modrá (yy JJ125TI-17 MDR)
Plánovaná akční mOc (vč. DPH): 34 490 Kč 

sENkE LEoPArD 125
Nový model motocyklu pro rok 2017
17“ kola, cestovní řídítka, USD vidlice
Výkon:  8,5 kW při 9000 ot./min.
Kroutící moment:  9,5 Nm. při 7000 ot./min.
Max. rychlost:  90 km/h
Hmotnost:  144 kg
Barevné kombinace: 
zelená  (yy SK125-22A ZLN) 
modrá (yy SK125-22A MDR)
Plánovaná akční mOc (vč. DPH): 56 990 Kč 

Nová technická vylepšení našich skútrů 
a motocyklů:
motory: čtyřtaktní, jednoválcové, vzduchem chlazené moto-
ry o zdvihovém objemu 125 ccm, osazené novou elektroni-
kou, vstřikováním paliva, lambda sondou a katalyzátorem.
Příprava směsi: palivové čerpadlo + nepřímý vstřik do sací-
ho hrdla motoru, obohacování směsi při studených startech 
řízeno ecU.
elektrická výstroj: nová řídicí jednotka a škrtící klapka, OBD 
I zásuvka + MIL kontrolka, automatické rozsvícení světel.
Brzdy: hydraulické, vybavené CBS – kombinovaným brzdo-
vým systémem, rozložení brzdného účinku při použití pravé 
brzdové páčky: 60 % přední brzda / 40 % zadní brzda.
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Letošním rokem tak máme za sebou již 6 
sezón, ve kterých jsme na naše pozemní 
komunikace uváděli nejen skútry Maxon, ale 
i  čtyřkolky Jinling a  motocykly a  čtyřkolky 
Shineray. A  po celou dobu jsme se v  námi 
prodávané kategorii drželi v první trojici zna-
ček s největším počtem nových registrací. 
Sedmá sezóna začíná již brzy, a proto i my 
jsme pro naše zákazníky připravili patřičně 
oživenou nabídku. Ve spolupráci s výrob-
ci našich motocyklů a skútrů představíme 
stroje, které vyhovují platné legislativě 
a které současně aplikují vyspělejší, ekolo-
gičtější a ekonomičtější technická řešení.
Kromě našich stálic v  podobě nejpopulár-

nějšího modelu Ardour 125 ccm a neméně 
oblíbeného Matadora 125 ccm letos před-
stavíme nový model skútru Blade 125, kte-
rý přináší některá populární řešení, jako je 
nosič zavazadel, rovnou podlahu či 13“ kola. 
Zcela nový je v naší nabídce i motocykl Sen-
ke Leopard 125 s moderním designem, kte-
rý představuje nejen zábavný, ale i uživatel-
sky příjemný motocykl nejen pro mladé .
Naše skladové zásoby motocyklů a skútrů, 
které nevyhovují legislativě, byly z  větší 
části doprodány již na sklonku roku 2016. 
V roce 2017 se tak budou doprodávat již jen 
ty zbývající kusy, jejichž prodej umožňuje 
výjimka Ministerstva dopravy ČR.  

Všechny tyto novinky budou u auto Kelly  
v prodeji od poloviny března 2017.
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Do nové sezony servisu klimatizací jsme pro vás připravili atraktivní nabídku, která je koncipována tak, aby si z ní 
mohl vybrat opravdu každý. Standardem zůstává vynikající kvalita i zpracování všech přístrojů. Oproti minulým 
sezonám však máte nyní možnost pestřejšího výběru, jak z pohledu technické výbavy, tak cenové hladiny strojů. 

V  nabídce plniček klimatizací se nově ob-
jevuje základní model sTArLINE HANDY, 
který má ambice oslovit nejen servisy se-
znamující se s  problematikou servisu kli-
matizací, ale i pokročilé uživatele. Jedná se 
o  přístroj dodávaný ve dvou provedeních, 
a  to pro starší (R134a) i  nový typ chladiva 
(R1234yf). Díky nízké hmotnosti, pouze 60 
kg umožňuje snadnou manipulaci na dílně. 
Ve standardní výbavě této plničky najdeme 
databázi osobních vozidel, průmyslových 
i  zemědělských strojů, automatický vnitřní 
proplach či tiskárnu. 

Plničky klimatizací a plničky 
olejů automatických převodovek 
pro malé i velké servisy

Nadstavbou tohoto modelu je stroj pro ši-
roké profesionální využití, který vychází 
z osvědčeného přístroje GV STP003P, který 
zaznamenal vylepšení technického charak-
teru (nově jsou osazeny např. váhy na starý 
a nový olej či váha na UV barvivo) a obje-
vuje se tak i  ve zcela novém kabátě pod 
názvem sTArLINE cLEVEr. Mezi přednosti 
tohoto stroje patří spolehlivý provoz, pře-
hledné ovládací prvky i kompaktní rozměry. 
I  tento přístroj je možné objednat ve dvou 
verzích, pro starší i nový typ chladiva.  
Model, který naši nabídku zastřešuje, se 
nazývá STarliNe dUal. Skvěle v  sobě 
kombinuje možnost použití pro oba typy 
chladiva. Obsahuje dva zásobníky s  chla-

divem, je vybaven třemi nádobkami na olej 
s  elektronickou váhou a  výkonnou vakuo-
vou pumpou o  výkonu 100 l/min. Přepnutí 
mezi jednotlivými režimy včetně proplachu 
přitom zabere pouhé dvě minuty. Samozřej-
mostí výbavy tohoto modelu je přehledný 
grafický displej, který vždy přesně informu-
je o aktuálním režimu přístroje, vše pocho-
pitelně v českém jazyce. Toto zařízení osloví 
každého, kdo chce ušetřit místo, neutratit 
moc peněz a zároveň být vždy připraven! 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

GV STP005 Automatická plnička klimatizací STARLINE HANDy (R134a) 47 900 Kč

GV STP005NG Automatická plnička klimatizací STARLINE HANDy (R1234yf) 49 900 Kč

GV STP006 Automatická plnička klimatizací STARLINE CLEVER (R134a) 62 900 Kč

GV STP006NG Automatická plnička klimatizací STARLINE CLEVER (R1234yf) 64 900 Kč

GV STP007D   Automatická plnička klimatizací STARLINE DUAL (R134a/R1234yf) 84 900 Kč

Rozšíření nabídky 
plniček olejů automatických 
převodovek
ani naše nabídka plniček aTf nezaostá-
vá a pro nadcházející sezonu se rozrostla 
o další modely, které vhodně doplňují uce-
lenou řadu. 
Novinkou je automatický model sTArLINE 
sTArT umožňující profesionální práci za vy-
nikající cenu. Tento stroj využijí především 
ty servisy, které mají zájem o  poskytování 
opravdu komplexních služeb, i  když nemají 
s  tímto druhem servisu dlouhodobé zku-
šenosti. Přístroj práci usnadní přehlednými 
ovládacími prvky i  nenáročnou obsluhou. 
Obsahuje mimo jiné přehledný grafický dis-

plej, má transparentní hadice, elektronické 
váhy nového i  starého oleje a  nabízí také 
možnost dávkování detergentu.
Pro náročnější uživatele zavádíme nový mo-
del ATf EAsY. Tento stroj je vybaven prů-
tokoměrem starého a nového oleje, dvěma 
elektronickými váhami či funkcí automatic-
kého vstřiková aditiva. Samozřejmostí je 
grafický displej a  přehledně uspořádané 
ovládací i kontrolní prvky. Využití tedy najde 
u profesionálů, kteří se ATF servisem zabý-
vají častěji.
TOP model v  nabídce ATF strojů se na-
zývá ATf 5000 sDrIVE . Tento stroj míří 
na profesionály, pro které je servis ATF 
běžnou činností a který je také pro pod-

mínky náročného provozu nejlépe uzpů-
soben. Jako jediný na našem trhu na-
bízí vestavěnou databázi značek, typů 
převodovek, druhů olejů atd. Kombinuje 
přehlednost, praktičnost a  funkčnost, 
tedy hlavní aspekty možnosti profesio-
nálního využití. Mezi hlavní přednosti lze 
zařadit i  podsvícený průtokoměr. Ovlá-
dání usnadňuje velký přehledný dotyko-
vý displej. Tento stroj by neměl chybět 
v dílně žádného mechanika, který servis 
bere vážně a  do dílny požaduje jen to 
nejlepší. 
Všechny uvedené modely ATF jsou dodá-
vány včetně sady adaptérů pro evropské 
a asijské vozy.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

GV ATF004 Plnička ATF olejů STARLINE START 69 900 Kč

GV ATF005 Plnička ATF olejů ATF EASy 84 400 Kč

GV ATF006 Plnička ATF olejů ATF 5000 S-Drive 102 900 Kč
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Automobilová diagnostika se v poslední době velmi rychle rozvíjí, výrobci vozidel přicházejí se stále moder-
nějšími a komplikovanějšími elektronickými systémy. Pro práci s nimi je proto nutné disponovat neméně vý-
konnými diagnostickými přístroji. A tak si pro letošní rok přední světoví výrobci diagnostik přichystali spoustu 
žhavých novinek. Věříme, že je při své práci oceníte.

Novinky TEXA
Společnost TEXA uvádí na trh novinku 
v podobě nového dílenského tabletu Axo-
ne Nemo. Tento tablet je ideálním diagnos-
tickým přístrojem, který se díky široké škále 
nabízených diagnostických interface TEXA 
dokáže přizpůsobit všem potřebám dneš-
ních mechaniků. Výkonný hardware Axo-
ne Nemo v kombinaci s novým softwarem 
IDC5 je až o 50 % rychlejší než předchozí 
generace diagnostických přístrojů TEXA. 
V oblasti komunikačních rozhra-

diagnostiky – stále chytřejší a rychlejší…

ní přináší TEXA novou, rychlejší a výkonněj-
ší řadu přístrojů série Navigator, která rov-
něž slibuje výrazné zrychlení komunikace 
díky novému software IDC 5. 
Navigator NaNO S  je nástupcem velmi 
oblíbené diagnostiky Nano Diag. Jedná se 
o  diagnostický interface pro osobní vozi-
dla a  motocykly vybavené standardní dia-
gnostickou zásuvkou OBD. Robustní tělo 
v kombinaci s nejmodernější technikou činí 
NANO S spolehlivějším a odolnějším. Velmi 

praktická je čirá LED dioda zabudova-
ná v konektoru přístroje. Díky ní bude 
hračka správně zasunout diagnostiku 
do OBD konektoru i  v  temném pro-
středí pod palubní deskou. Praktic-
kou novinkou je možnost připojení 
NANO S k PC pomocí USB.
Navigator TXTs je špičkovým ko-
munikačním rozhraním určeným 
pro všechna vozidla od společ-
nosti TEXA. Jedná se o následní-
ka staršího modelu TXT. Rovněž 
i u této novinky zůstává špičkové 
dílenské zpracování a  nezbytná 
odolnost. Jeho kryt je vyroben 

z kvalitní lehké slitiny a  jeho boky 
jsou chráněny gumovým pouzdrem.

NavigatorTXB evolution je tím nejlepším 
řešením pro komunikaci s řídicími jednotka-
mi motocyklů, čtyřkolek a sněžných skútrů. 
Oproti starší verzi Navigatoru TXB je komu-
nikace s řídícími jednotkami až o 40 % rych-
lejší a navíc umožňuje nový TXB Evolution 
nahrávat údaje z CAN BUS i během jízdy.

 
ADAS – Kalibrace asistenčních systémů vozidel od značky TEXA
S rostoucími nároky na bezpečnost a plynulost automobilové dopravy se do vozidel 
integruje stále více aktivních asistenčních systémů, které můžeme souhrnně nazvat 
jako ADAS (advanced driver assistance systems).  Příkladem těchto asistenčních sys-
témů je např. parkovací asistent, asistent pro navádění do jízdních pruhů či asistent 
nouzového brzdění. 
Všechny tyto systémy potřebují pro svou činnost korektně zkalibrovaný systém, který je 
založen na principu optické kamery. S ohledem na tuto skutečnost vyvinula firma Texa ka-
librační soupravu, která se skládá z držáku kalibračních panelů, speciálního přípravku pro 
měření vzdálenosti a  sady panelů, které jsou rozděleny podle jednotlivých značek vozů. 
Tato sada v kombinaci s diagnostickým přístrojem umožňuje správnou kalibraci senzorů.

Diagnostické novinky BOSCH
Společnost BOSCH  přichází pro novou se-
zonu 2017 se zcela novými diagnostickými 
moduly KTS 560 a KTS 590. 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DG TXS12610 Sada pro kalibraci kamer 64 449 Kč

DG TX3907348 Sada pro kalibraci videokamer RENAULT/SMART 21 867 Kč

DG TX3907336 Stojan pro uchycení panelů 22 442 Kč

DG TX3907338 Kalibrační panel pro přední videokameru Honda 3 453 Kč

DG TX3907340 Kalibrační panel pro přední videokameru KIA/HyUNDAI Typ 2 3 453 Kč

DG TX3907343 Kalibrační panel pro přední videokameru MERCEDES 3 453 Kč

DG TX3907344 Kalibrační panel pro zadní videokameru MERCEDES Typ 1 5 755 Kč

DG TX3907345 Kalibrační panel pro zadní videokameru MERCEDES Typ 2 8 056 Kč

DG TX3907346 Kalibrační panel pro přední videokameru NISSAN/INFINITI 5 754 Kč

DG TX3907347 Kalibrační panel pro přední videokameru NISSAN 6 905 Kč

DG TX3907349 Kalibrační panel pro zadní videokameru VAG 6 905 Kč

DG TX3907350 Kalibrační panel pro přední videokameru VAG 8 056 Kč

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DG TXZ12710  AXONE Nemo CAR  134 000 Kč

DG TXD08613  Navigator NANO S LIGHT CAR  39 900 Kč

DG TXD07213  Navigator TXTs CAR  53 820 Kč

DG TXD11731  Navigator TXB Evolution BIKE  31 690 Kč

DG BO0684400460 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 460 96 900 Kč

DG BO0684400350 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 350 109 900 Kč

stupů pro jednotlivé typy vozidel. Díky ní pro vás nebude problémem naučit ventilky do prakticky 
každého vozidla a to bez zdlouhavého zjišťování potřebných postupů.
Vestavěný Wi-Fi modul umožňuje uživatelům jednoduše stahovat aktualizace softwaru z interne-
tu. Součástí TPS 2 je rovněž moderní duální technologie Bluetooth. Jako volitelné příslušenství je 
možné dokoupit bezdrátovou termotiskárnu, pomocí které můžete rychle a efektivně provádět tisk 
všech potřebných údajů. 

   
TPMS – Monitoring tlaku 
v pneumatikách
Pozadu nezůstal ani vývoj v oblasti přístrojů ur-
čených pro práci s aktivními ventilky systému 
TPMS. Zde TEXA přinese v průběhu jara na trh 
opravdovou lahůdku v podobě zbrusu nového 
přístroje TPS2.  
TPs 2 je nejnovější komunikační rozhraní, 
které je navrženo speciálně pro komunikaci 
s  ventilky TPMS. Pomocí tohoto přístroje lze 
jednoduše vyčítat informace z ventilku a také 
provádět jeho programování. Velkou předností 
je i  možnost zapisovat pomocí diagnostické-
ho interface změny přímo do řídicí jednotky 
vozidla. Tento robustní přístroj se pak může 
pochlubit opravdu vysokou rychlostí a  nad-
standardním výkonem. Barevný displej s vyso-
kým rozlišením umožňuje čtení dat i za jasného 
slunečního světla. 
Zcela zásadní a na trhu dosud nevídanou no-
vinkou je integrovaná databáze pracovních po-

 Tyto jednotky jsou nástupci starší genera-
ce KTS 540 a KTS 570. K nejdůležitějším no-
vinkám nové generace patří podpora nové-
ho komunikačního rozhraní, které využívá 
komunikační platformu DoIP, a tím umožňu-
je komunikaci s několika řídicími jednotkami 
vozidla najednou. Nové modely KTS vynika-
jí vysokou rychlostí a díky pogumovanému 

tělu i odolností. KTS 590 je oproti KTS 560 
vybaven dvoukanálovým osciloskopem. 
Ideálními partnery nové řady KTS jsou nové 
zobrazovací jednotky DCU 100 plus a DCU 
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Tyto značky dodává německý dodavatel s dlouholetou mezinárodní tra-
dicí na trhu náhradních dílů VIEROL. Jedná se o rodinnou společnost za-
loženou Jürgenem R Viertelhaus v roce 1977 v německém Oldenburgu.

Obě značky doplní sortiment náhradních 
dílů v OE kvalitě napříč celým sortiment Auto 
Kelly. Velká část dílů z  nabídky VIEROLU je 
svým původem z Německa a pyšní se ozna-
čením „MADE IN GERMNANy“.
Značka VemO patří k  nejrychleji rostoucím 
specialistům na elektronické díly. V nabídce 
jsou snímače, přepínače, termostaty, váhy 
vzduchu a mnoho dalších elektrických dílů.

Rozšířili jsme nabídku náhradních dílů 
o nové značky VemO a VaicO

Značka VAIco nabízí mechanické díly jako 
jsou motorové díly, díly podvozku nebo díly ří-
zení. Mezi nejširší nabídky patří sortiment ha-
dic – k chladičům, tlakové hadice, vzduchové 
hadice nebo brzdové a palivové hadice. 
Sortiment značky VAIco výrazně rozšíří 
aktuální nabídku hydraulických filtrů pro 
automatické převodovky.
Protože i ten nejkvalitnější převodový olej je 

z hlediska výkonu nakonec „vyčerpán“. V dů-
sledku toho dochází v převodovce k opotře-
bení materiálu. Tímto neduhem trpí dokonce 
i takzvané „doživotní oleje“. Aby se zabránilo 
poškození převodovky a  kontrolní jednotky, 
doporučujeme pravidelnou výměnu převodo-
vého oleje a filtrů.
V závislosti na typu vozidla se jedná o období 
od pěti až šesti let nebo 60 000 až 100 000 
kilometrů. Výměnou oleje, vyčištěním nebo 
vypláchnutím kontrolní jednotky a  výměnou 
hydraulického filtru můžete podstatnou mě-
rou zlepšit výkon převodovky: změna převo-
dů je tišší, rychlejší a snadnější.
filtrační sady VAICO obsahují všechny ne-
zbytné součástky pro výměnu oleje automa-
tické převodovky: těsnění, montážní sady, fil-
try a olej německé výroby. Tyto sady jsou jako 
součást modelové řady Expert Kits+ sestave-
ny speciálně pro potřeby autodílen: obsahují 
všechny nezbytné součástky, které vám zaru-
čeně uspoří velké množství času.
Auto Kelly nabízí více jak 200 položek toho 
sortimentu, v  nabídce jsou samostatné 
hydraulické filtry, sady hydraulického filtru 
a  těsnění, kompletní sady pro výměnu oleje 
(hydraulický filtr, těsnění, šrouby..)a kompletní 
sady pro výměnu oleje včetně olejů. 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKladY POUžÍTÍ mOc BeZ dPH

VI V10-0434 Hydraulický filtr, sada pro automat.
převod. VAICO VOLKSWAGEN / TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) [10/02-05/10] 2 159 Kč

VI V25-0130 Hydraulický filtr, automatická 
převodovka VAICO FORD / MONDEO IV (BA7) [03/07-] 1 255 Kč

VI V10-0776 Hadice, větrání klikové skříně VAICO ŠKODA / OCTAVIA (1U2) [09/96-12/10] 979 Kč

VI V10-0777 Hadička, odvzdušnění víka hlavy 
válce VAICO  VOLKSWAGEN / PASSAT (3B2) [08/96-12/01 1 014 Kč

VI V10-3612 Vakuová hadice, brzdový systém 
VAICO ŠKODA / OCTAVIA (1U2) [09/96-12/10] 1 155 Kč

VI V25-99-1709 Termostat, chladivo VEMO  FORD / FIESTA IV (JA_, JB_) [08/95-09/02] 865 Kč

VI V20-0902 Hadice chladiče VAICO BMW / 3 (E46) [02/98-04/05] 1 200 Kč

VI V25-0796 Sada dílů, hydraulický filtr pro 
automat. VAICO FORD / MONDEO IV (BA7) [03/07-] 4 811 Kč

Výběr z nabídky VEMO a VAICO:

Kompletní nabídku více jak 28 000 dílů značky VEMO a VAICO naleznete na www.autokelly.cz 

NOVINKA AUTO KELLy NOVINKA AUTO KELLy

  
Kvality nového tabletu DCU 100 plus 
a  diagnostického modulu KTS 560 
byly spojeny do poslední novin-
ky KTS 350, což je moder-
nizovaný nástupce veli-
ce oblíbeného přístroje 
KTS 340.  V  praxi se 
jedná o tablet DCU 100 
plus s  vestavěným dia-
gnostickým hardwarem 
KTS 560. Díky tomu je 
k  provádění komplet-
ní diagnostiky pomocí 
ESI[tronic] 2.0 zapotřebí 
pouze jeden přístroj, kte-
rý lze navíc nabíjet přímo 
ze zásuvky OBD.

Nabídka nářadí Starline se nově rozšířila o řadu akumulátorového nářadí, se kterým nejste omezeni žádnými 
přívodními kabely, a tak je můžete snadno použít i pro práci mimo dílnu, na zahradě nebo v místech, kde není 
dostupná el. energie.  Akumulátorové nářadí disponuje kvalitní Li-ion baterií s dlouhou výdrží a ergonomicky 
tvarovanou rukojetí s protiskluzovým povrchem.

Novinky v akumulátorovém nářadí 

Aku vrtací šroubovák Starline 12 V
• kapacita baterie: 1300mAh/Li-ion 12 V                                                            
• volnoběžné otáčky: 0-350/0-1050 ot./min                                                               
• max. kroutící moment: 25 Nm                                        
• LED osvětlení pracovní plochy
• LED indikátor stavu nabití        

Kód: GV Hl-dr22

mOc: 927 Kč

Aku strunová sekačka Starline
• kapacita baterie 1500mAh/Li-ion 18 V , doba nabíjení 1 hodina    
• volnoběžné otáčky 8000/min
• záběr: 260 mm
• teleskopické polohovatelné madlo: 85-125 cm
• hmotnost s baterií 2,3 kg
    

Kód: GV Hl-GT05

mOc: 1 600 Kč

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DG BO0684400560 Diagnostický modul BOSCH KTS 560 58 930 Kč

DG BO0684400590 Diagnostický modul BOSCH KTS 590 93 630 Kč

DG BO0684400962 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 960 144 800 Kč

DG BO0684400982 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 980 179 530 Kč

DG BO0684400460 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 460 96 900 Kč

DG BO0684400350 Diagnostický přístroj BOSCH KTS 350 109 900 Kč

220. Nový robustní tablet DCU 100 plus 
vyniká vysokou rychlostí, výkonem a vel-
mi rychlou dobou startu. Pro ty, kteří 
preferují externí diagnostický modul, 
je k  dispozici cenově zvýhodněná sada 
DCU 100plus a  KTS 560 označená jako 
KTS 460.
Vlajkovou lodí mezi zobrazovacími jed-
notkami je potom notebook DCU 220, 
který disponuje výkonným hardwarem. 
Mezi největší přednosti tohoto note-
booku patří jeho konvertibilita, což zna-
mená, že ho lze využívat jako tablet či 
běžný notebook s dotykovým displejem. 
Obě výše uvedené jednotky lze použít 
s  KTS 560 nebo KTS 590. K  dispozici 
jsou i cenově zvýhodněné sady KTS 960 
(DCU 220 + KTS 560) a  KTS 980 (DCU 
220 + KTS 590).
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Vzduchové odpružení arNOTT 
v OE kvalitě

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

AR A-2133 Audi A6, Allroad quattro 99-05 8 799 Kč

AR A-2523 Audi Q7 06-15, VW Touareg 02-10 23 566 Kč

AR A-2642 BMW X5 07-13, BMW X6 07-14 10 817 Kč

AR A-2596 Mercedes Benz M-class 05-11 9 910 Kč

AR A-2597 Mercedes-Benz R-class 06-13 9 910 Kč

Nejprodávanější položky a jejich aplikace:

...a dalších 279 dílů na www.autokelly.cz.

Sortiment tlumičů a  pružin roz-
šiřujeme o  vzduchové odpruže-
ní značky Arnott, které je urče-
no pro vybrané osobní vozy se 
vzduchovým podvozkem. Arnott 
je další novou značkou v  sorti-
mentu Auto Kelly, která vyrábí 
v OE kvalitě, v mnoha případech 
i v kvalitě vyšší.

Membrána měchu je totiž z  dvouvrstvé 
a nikoli jednovrstvé gumy, jako je tomu ně-
kdy u automobilů z prvovýroby. Při výrobě 
měchů je používaná vysoce kvalitní umělá 
pryskyřice a hliník letecké kvality.
Pro každou položku je připraven montážní 
návod, který naleznete na našem e-shopu, 
a který je také součástí balení. U některých 
dílů jsou k dispozici i montážní videa. 
Sortiment obsahuje 284 položek: vzducho-
vé tlumiče, měchy, kompresory a  přestav-
bové sady. Všechny obrátkové položky jsou 
drženy skladem.
Položky, které nejsou drženy skladem, jsou 
dostupné do 3 týdnů od objednání.

V  lednu jsme pro vás rozšířili 
nabídku náhradních dílů o  re-
pasované vstřikovače DENSO 
a  BOSCH PD. Stávající nabídku 
nových dílů jsme tak obohatili 
o kvalitní a cenově výhodnou al-
ternativu. A navíc již žádné čeká-
ní na uznání vratné zálohy!

repasované vstřikovače 
BoscH a DENso – kvalita 
za skvělou cenu

OBJedNacÍ KÓd BOScH BX KÓd ZNačKa a mOdel mOc BeZ dPH 
a VraTNé ZÁlOHY

DP BO3008R 0986441559

Škoda Fabia 1.4TDi (51,59kW) 05- Škoda Fabia, Octavia, Roomster, 
Superb 1.9TDi (74,77kW) 00- Audi A2 1.4TDi (55kW) 00-, A3 1.9TDi 
(74,77kW) 00- VW Passat, Golf IV,V, Polo, Caddy III, Bora, Fox, Touran, 
Transporter V, Multivan V, Jetta III,  1.9TDi (55,63,7477kW) 00- Seat 
Ibiza IV, Cordoba 1.4TDi (51,59kW) 05- Seat Ibiza IVLeon, Toledo III, 
Cordoba, Altea 1.9TDi (66,74k,77W) 00-

6 490 Kč

DP BO3015R 0986441567
Škoda Octavia 2.0TDi (103kW) 05-, Superb 2.0TDi (103kW) 08- 
Audi A3 2.0TDi(103kW) 05-VW  Golf  V, Passat, Eos, Jetta III, Caddy III, 
Touran 2.0TDi (103kW) 05-Seat  Altea, Leon, Toledo III 2.0TDi (103W) 05-

6 990 Kč

DP BO3016R 0986441567

Škoda Octavia 2.0TDi (100,103kW) 04-, Superb 2.0TDi (103kW) 04- 
Audi A3 2.0TDi (100,103kW) 03-, A4, A6 2.0TDi (89,93,100,103kW) 04- 
VW  Golf  V, Jetta III, Touran 2.0TDi (100,103kW) 03- Seat  Altea 2.0TDi 
(100,103W) 04-

6 490 Kč

DP BO3009R 0986441560

Škoda Fabia, Superb 1.9TDi (96kWkW) 03- Audi A2 1.4TDi (66kW) 03-, 
A4,A6 1.9TDi (96kW) 01- VW Passat, Polo, Sharan 1.9TDi (96kW) 00- 
Seat Ibiza IV, Cordoba, Alhambra 1.9TDi (96,110kW) 02- Ford Galaxy 
1.9TDi (96,110kW) 03-"

6 490 Kč

DP BO3006R 0986441556
Škoda Fabia, Octavia, Superb 1.9TDi (74kW) 99- Audi A3,A4 1.9TDi 
(74kW) 00- VW Passat, Golf IV, Polo, Bora, New Beetle 1.9TDi (74kW) 
00- Seat Ibiza IV 1.9TDi (74kW) 00-

6 490 Kč

DP BO3022R 0986441577 VW Transporter V, Multivan V 2.5 TDI (120,128kW) 03-VW Touareg 
2.5R5 TDi (120,128kW) 02- 6 490 Kč

DP BO3017R 0986441568

Škoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb 1.9TDi (77kW) 04-Audi A3 
1.9TDi (77kW) 03-VW Passat, Golf V, Polo, Caddy III,Touran, Transpor-
ter V, Multivan V, Jetta III,  1.9TDi (55,62,66,77kW) 00- Seat Ibiza IV,V, 
Leon, Toledo III, Cordoba, Altea 1.9TDi (66,74k,77W) 00-

6 490 Kč

Výběr z  nabídky repasovaných vstřikovačů Bosch:

... a dalších 22 dílů v nabídce Auto Kelly.

Repasované vstřikovače 
BOSCH PD
Stávající nabídku nových a BX (repasovaných) 
vstřikovačů značky Bosch jsme rozšířili o repa-
sované vstřikovače čerpadlo-tryska BOScH 
Pd. Stávající nabídka zahrnuje 29 vstřikovačů 
a pokrývá kompletní sortiment na osobní vozy.

Kvalita je samozřejmostí
Všechny repasované vstřikovače jsou opra-
vovány ve specializovaném repasním centru 
dle příslušných technických norem Bosch. Pro 
opravu jsou použity vždy pouze nové originální 
náhradní díly Bosch.

Proces repase zahrnuje výměnu vstřikovací 
trysky, matky a opravárenské těsnící sady. Ka-
ždý vstřikovač je opatřen novou podložkou 
a ochrannou krytkou.
Všechny vstřikovače jsou následně za pomoci 
speciálního testovacího zařízení nastaveny na 
tovární hodnoty nových vstřikovačů.

Jednoduché objednání 
v E-shopu
Všechny vstřikovače naleznete pohodlně na 
www.autokelly.cz v sekci: 
PŘÍPRAVA SMĚSI A PŘEPLŇOVÁNÍ - VSTŘIKO-
VACÍ VENTILy A TRySKy

Vstřikovače zároveň můžete hledat na základě 
čísla výrobce uvedeného na štítku vstřikovače 
(tento způsob je také nejpřesnější) nebo na zá-
kladě OE čísla. Pokud Vámi požadovaný vstřiko-
vač v našem sortimentu přesto nenajdete, ne-
váhejte nás kontaktovat s konkrétní poptávkou. 

Výhody repasovaných 
vstřikovačů: 
• Výborný poměr kvality a ceny – při 
 kompletní opravě celého 
 vstřikovacího systému ušetříte až 
 několik tisíc korun
• Všechny běžné vstřikovače držíme 
 skladem
• Nečekáte na uznání zálohy – záloha 
 za starý díl (2 000 Kč u Bosch 
 Pd vstřikovačů a 1 500 Kč 
 u vstřikovačů deNSO) je vyplacena 
 ihned na pobočce po odevzdání 
 starého dílu
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OBJedNacÍ KÓd deNSO Oe KÓd Oe čÍSlO ZNačKa a mOdel mOc BeZ dPH 
a VraTNé ZÁlOHY

DP DN1001R 095000-5800 6C1Q-9K546-AC
Ford Tranzit 2.2TDCi (63,81W) 06-, 2.4TDCi 
(74,85kW) 06- Peugeot Boxer 2.2HDI (74,88kW) 
06- Citroën Jumper 2.2HDI (74,88kW) 06-

4 450 Kč

DP DN1003R 095000-5810 6C1Q-9K546-BC
Ford Tranzit 2.2TDCi (85,96,103W) 06-, 2.4TDCi 
(74,85kW) 06- Land Rover Defender 2.4 Td4 
(90kW) 07-

4 450 Kč

DP DN1004R 095000-7060 6C1Q-9K546-BB
Ford Tranzit 2.2TDCi (85,96,103W) 06-, 2.4TDCi 
(74,85kW) 06- Land Rover Defender 2.4 Td4 
(90kW) 07-

4 450 Kč

DP DN1013R 095000-7640 23670-09290 Toyota Corolla Verso 2.2D-4D (100kW) 05 
Toyota RAV 4 III 2.2D-4D (100kW) 05-" 4 450 Kč

DP DN1010R 095000-7730 23670-39295 Toyota Land Cruiser 3.0D-4D (122,127kW) 04-10 5 290 Kč

DP DN1011R 095000-7780 23670-39316
Toyota Land Cruiser 3.0D-4D (120,122,127kW) 
07-, kód motoru 1KD-FTV Toyota Hilux III 2.5D-4D 
(75,88,106kW) 05-, 3.0D-4D (126kW) 05-

5 290 Kč

DP DN1009R 095000-7580 23670-09250 Toyota Avensis (T25) 2.0D-4D (85kW) 03- 
Toyota Corolla, Verso (66,81,85kW) 02- 4 450 Kč

DP DN1014R 095000-7860 RF8G13H50
Mazda 3 2.0MZR-CD (105kW) 06- 
Mazda 5 2.0MZR-CD (81,105kW) 06- 
Mazda 6 2.0MZR-CD (103kW) 06-

5 490 Kč

DP DN1017R 095000-7610 23670-09260 Toyota Avensis (T25) 2.2D-4D (110kW) 05- 4 450 Kč

DP DN1018R 295050-0010 R2AA13H50
Mazda 3 2.2MZR-CD (110,136kW) 09- 
Mazda 6 2.0MZR-CD (92,120,132,136kW) 09- 
Mazda CX-7 2.0MZR-CD (120,127kW) 09-

5 890 Kč

DP DN1020R 095000-7800 23670-39285 Toyota Hiace IV,V 2.5D-4D (70,86,94kW) 04-  
Toyota Hilux III 2.5D-4D 01- 5 490 Kč

Výběr z nabídky repasovaných vstřikovačů DENSO:

... a dalších 20 dílů v nabídce Auto Kelly.

Repasované 
vstřikovače DENSO
Kompletní nabídka zahrnuje 30 vstřikova-
čů a pokrývá 90 % všech běžně poptáva-
ných typů.

Špičková kvalita
Všechny repasované vstřikovače jsou opra-
vovány v  autorizovaném servisním středisku 
Denso dle příslušných technických norem 
Denso. Pro opravu jsou použity vždy 
pouze nové originální náhradní díly 
Denso.
Repase vstřikovače zahrnuje 
výměnu vstřikovací trysky 
a  matky. Každý vstřiko-
vač je dodáván v  ori-
ginál krabičce Denso 
a  je opatřen novou 
podložkou a  ochranný-
mi zátkami.
Ke každému vstřikovači 
je na testovacím zaříze-
ní vygenerován nový 
kalibrační kód, který 
je následně nalepen 
na samotný vstřikovač 
(na vrchní část plasto-
vého konektoru, popř. na tělo 
vstřikovače). Vygenerování tohoto kódu pro 
každý vstřikovač je při jejich opravách velmi 

důležité. Pouze v okamžiku zavedení nových 
kódů do řídící jednotky motoru je možné na-
stavit správnou dávku paliva, která zajistí bez-
poruchový chod motoru v celém rozsahu otá-
ček a zatížení.
V případě, že nebude tento kód nahrán do ří-
dicí jednotky motoru, hrozí nebezpečí nepra-
videlného volnoběhu motoru, jeho abnormální 
hlučnosti a jiných symptomů.    

Původní kalibrační kód 

Nový kalibrační kód umístěný 
na vrchní části konektoru

Repase vstřikovačů je prováděna 
v  autorizovaném repasním stře-
disku DENSO.

STARLINE
STĚRAČ S ADAPTÉRY
•  8 adaptérů zajistí univerzální použití 

pro 99 % typů vozů v ČR
•  dlouhá životnost
•  inovativní design

•  

přímo na pobočkách Auto Kelly a.s. 
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz

 

•  bez rušivých zvuků při stírání
široký výběr rozměrů

Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
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aUTO KellY 
OBJedNacÍ KÓd NÁZaVe PrOdUKTU PřÍKlad POUžiTÍ: mOc BeZ dPH

FB 40931 Kloubový kotouč FEBI ŠKODA / OCTAVIA Combi (1Z5) [02/04-06/13] 5 497 Kč

FB 05084 Kloubový kotouč FEBI BMW / 3 (E46) [02/98-04/05] 1 609 Kč

FB 19795 Kloubový kotouč FEBI BMW / 5 (E39) [11/95-06/03] 2 885 Kč

FB 04435 Kloubový kotouč FEBI BMW / X5 (E70) [02/07-06/13] 2 109 Kč

FB 40857 Kloubový kotouč FEBI ŠKODA / SUPERB (3T4) [03/08-05/15] 5 497 Kč

Výběr z nabídky kloubových kotoučů pro hnací hřídele Febi: 

.. a dalších 160 položek v nabídce Auto Kelly .

Kloubové kotouče pro hnací hřídele

Na pružný kloub působí obrovské 

síly, a proto by měl být v pravidelných 

intervalech kontrolován. Pokud bude 

odhaleno jakékoli poškození pružného 

kloubu, může docházet například k 

vibracím hnacího ústrojí, které bude 

zesilovat při zrychlování, nebo se může 

z hnacího ústrojí ozývat bouchání.  Při 

prohlídce pružného kloubu je nutné 

kontrolovat trhliny, praskliny, chybějící 

kusy nebo zkroucení. Jakékoli 

praskliny nebo vypoukliny poukazují 

na selhání pružného kloubu a nutnost 

naplánovat jeho výměnu. Při výměně 

pružného kloubu, zejména toho, 

který byl zcela opotřeben, byste měli 

zkontrolovat vodicí průchodku hnacího 

hřídele, styčné povrchy a vývrty a 

závity šroubů. Pokud budou některé 

z těchto součástek opotřebené, hřídel 

může i po výměně pružného kloubu 

vibrovat.
Při výměně selhávajícího kloubu 

hnacího hřídele je nutné vzít v úvahu 

provedení a konstrukci náhradního 

dílu.

Pružné klouby pro hnací hřídele 

Při konstrukci vozidel hraje důležitou 

roli potlačování hluku, vibrací a rázů. 

Odstraněním skřípání, chrastění a 

vibrací v celém vozidle dochází ke 

zvyšování pohodlí řidiče a pasažérů a 

také ke snižování zátěže kladené na 

komponenty vozidla. To platí také pro 

hnací ústrojí automobilu. U vozidel s 

pohonem zadních kol nebo pohonem 

všech kol dochází k přenosu síly 

motoru přes převodovku na nápravy 

prostřednictvím hnacího hřídele. 

Během provozu musí hnací hřídel při 

rotaci měnit svůj úhel vůči převodovce 

kvůli nerovnoměrnému povrchu silnice, 

zpětné rázy.  Veškerý točivý moment 

motoru se přenáší přes pružný kloub 

na hnací hřídel, hřídele diferenciálu 

a nakonec na kola. Tato konstrukce 

pružného kloubu absorbuje rázové 

Obr. 1

síly, čímž dochází ke snížení zatížení 

převodového ústrojí a zabránění 

nesouososti. To vše značně přispívá 

k redukci hluku, vibrací a rázů od 

převodového ústrojí. 

který pohybuje s podvozkem vozidla. 

Pokud by na obou koncích hnacího 

hřídele nebyl použit univerzální kloub, 

hřídel by se ohnul a praskl. (obr.1) 

Jedním z řešení je použití pružného 

kloubu hnacího hřídele (označuje se 

také jako univerzální kloub, případně 

giubo nebo guibo). Jedná se o silný 

pružný gumový kotouč, který spojuje 

výstupní přírubu převodovky se 

vstupní přírubou hnacího hřídele. 

U některých konstrukcích je kvůli 

vysokému točivému momentu použit 

pružný gumový kloub také mezi 

výstupní přírubou hnacího hřídele a 

přírubou rozvodovky. Pružný kloub 

absorbuje vibrace pohonného ústrojí a 
Obr. 2

Obr. 1- Hhnací hřídel

U vozidel s pohonem zadních kol nebo poho-
nem všech kol dochází k přenosu síly motoru 
přes převodovku na nápravy prostřednic-
tvím hnacího hřídele. Během provozu musí 
hnací hřídel při rotaci měnit svůj úhel vůči 
převodovce kvůli nerovnoměrnému povrchu 
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rem světového trhu v automobilovém odvět-
ví. Tím je zajištěna maximální spolehlivost, 
komfort a řádné dosednutí již na první pokus.

Při konstrukci vozidel hraje důležitou roli potla-
čování hluku, vibrací a  rázů. Odstraněním skří-
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snižování zátěže kladené na komponenty vozidla.  
To platí také pro hnací ústrojí automobilu.

Obr. 4 - Průřezový pohled na vyztuže-
ný kloubový kotouč u hnací části. Stla-
čené svazky výztuh jsou vystředěné 
a pravidelné, díky čemuž je celý kloub 
velmi silný a odolný.

Obr. 5 - Průřezový pohled na vyztužený 
kloubový kotouč koncové části. 

Obr. 3 - Velké množství výztuh a ze-
sílení, které odolávají krutům, jimž je 
tento díl vystaven. 

Pružný kloub hnacího hřídele je 
vyroben z vyztužené pryže s kovovými 
vložkami na přídržné šrouby, které 
prochází oběma stranami styčné 
příruby a vytváří tak velice silný 
a ohebný kloub. Mezi vlastnosti 
této součástky patří dobré tlumení 
vrcholů točivého momentu v hnacím 
ústrojí a kompenzace radiálních, 
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axiálních a úhlových nepřesností.  
Mezi výhody patří tuhost, kterou lze 
kompenzovat ve všech směrech a 
odolávání rázovým stresům. Tyto 
vlastnosti prodlužují životnost dílu. 
(Obr. 2)

Průřezový pohled na pružný kloub febi 
bilstein ukazuje velké množství výztuh 
a zesílení, které odolávají krutům, jimž 
je tento díl vystaven. (Obr. 3, 4, 5)
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pružný kloub u hnací části. Stlačené 
svazky výztuh jsou vystředěné a 
pravidelné, díky čemuž je celý kloub 
velmi silný a odolný. Průřezový pohled 
na vyztužený pružný kloub u koncové 
části. Průřezový pohled na produkt 
konkurence ukazuje velmi slabé 
vyztužení a nekonzistentní zesílení. 
Takovýto díl má velmi krátkou životnost 
a vysoké torzní síly, které na něj 
působí, nejsou dostatečně zvládnuty. 
(Obr. 6, 7)
Při výměně pružného kloubu nebo 
kloubů (dle daného vozidla) je nutné 
dávat pozor na vyznačené zarovnání 
nebo směr, které je nutné dodržet. 
Doporučujeme v souladu s poky-

nem výrobce vyměnit zároveň také 
upevňovací šrouby. Přesvědčte se, že 
jsou všechny šrouby dotaženy dle spe-
cifikace výrobce vozidla.

Všechny pružné klouby febi jsou vy-
robeny dodavatelem originálních dílů 
SGF, leaderem světového trhu v au-
tomobilovém odvětví. Tím je zajištěna 
maximální spolehlivost, komfort a 
řádné dosednutí již na první pokus. 
     
 
Celý sortiment naleznete na adrese: 
www.febi-parts.com
Značka febi je součástí skupiny bil-
stein, což je zastřešující organizace 
pro řadu silných značek. Další infor-
mace naleznete na adrese: 
www.bilsteingroup.com
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Obr. 6 - Průřezový pohled na produkt 
konkurence ukazuje velmi slabé vyztu-
žení a nekonzistentní zesílení. Takovýto 
díl má velmi krátkou životnost a vysoké 
torzní síly, které na něj působí, nejsou 
dostatečně zvládnuty. 
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Pružný kloub hnacího hřídele je 
vyroben z vyztužené pryže s kovovými 
vložkami na přídržné šrouby, které 
prochází oběma stranami styčné 
příruby a vytváří tak velice silný 
a ohebný kloub. Mezi vlastnosti 
této součástky patří dobré tlumení 
vrcholů točivého momentu v hnacím 
ústrojí a kompenzace radiálních, 

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.  +49 2333 911-0
Fax  +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com
febi is a bilstein group brand

axiálních a úhlových nepřesností.  
Mezi výhody patří tuhost, kterou lze 
kompenzovat ve všech směrech a 
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a vysoké torzní síly, které na něj 
působí, nejsou dostatečně zvládnuty. 
(Obr. 6, 7)
Při výměně pružného kloubu nebo 
kloubů (dle daného vozidla) je nutné 
dávat pozor na vyznačené zarovnání 
nebo směr, které je nutné dodržet. 
Doporučujeme v souladu s poky-

nem výrobce vyměnit zároveň také 
upevňovací šrouby. Přesvědčte se, že 
jsou všechny šrouby dotaženy dle spe-
cifikace výrobce vozidla.

Všechny pružné klouby febi jsou vy-
robeny dodavatelem originálních dílů 
SGF, leaderem světového trhu v au-
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ben z vyztužené pryže s kovovými vložkami 
na přídržné šrouby (viz obr. 2), které prochází 
oběma stranami styčné příruby a vytváří tak 
velice silný a ohebný kloub. Mezi vlastnosti 
této součástky patří dobré tlumení vrcholů 
točivého momentu v hnacím ústrojí a  kom-
penzace radiálních, axiálních a úhlových ne-
přesností. Mezi výhody patří tuhost, kterou 
lze kompenzovat ve všech směrech a odolá-
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Obr. 2 - Kloubový kotouč hna-
cího hřídele z  vyztužené pryže 
s kovovými vložkami na přídrž-
né šrouby 
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Stabilus je jedním z hlavních dodavatelů hydro-pneumatických plynových vzpěr pro prvovýrobu. Jsou pova-
žovány za naprosto nezbytné při konstrukci nových typů automobilů a užitkových vozů. Proto nesmí chybět 
ani v nabídce Auto Kelly.

Značka Stabilus má dlouhou tradici ve výrobě 
plynových vzpěr, kdy v roce 1962 začali jako 
první s jejich sériovou výrobou. Výrobní pro-
cesy jsou šetrné k životnímu prostředí a přís-
né normy zaručují vysokou kvalitu produktu, 
aby se na ni zákazník mohl vždy spolehnout. 
Produkce, sklady i centrály jsou situovány do 
německého Koblenzu.
Hydro-pneumatické plynové vzpěry umožňují 
snadné a bezpečné otevírání a zavírání kapo-

Plynové vzpěry Stabilus – 
spolehlivé, bezpečné, odolné 
a v kvalitě originální výbavy

SORTIMENT AUTO KELLy

ty, zadních dveří, přihrádek, apod. Pracují bez 
připojení na energetický zdroj, jsou bezúdrž-
bové s dlouhou životností a velmi bezpečné.
Kompletní program plynových vzpěr zahr-
nuje více než 1 800 výrobních čísel se stálou 
dostupností.
Velkou výhodou je snadná instalace i  bez 
použití návodu. Výměna plynových vzpěr 
Stabilus například pro kapotu nebo zadní 
dveře zabere sotva pár minut.  

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKlad POUžiTÍ/ZNačKa a mOdel mOc BeZ dPH

SB 4932SV Plynová vzpěra LIFT-O-MAT 
zavazadlový/nákladový prostor

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDi 110 (80kW) / 
307 Break 1.6 HDi 110 (80kW) 356 Kč

SB 034753 Plynová vzpěra LIFT-O-MAT ALU 
zavazadlový/nákladový prostor

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI 16V (103kW) / 1.9 
TDI (77kW) 332 Kč

SB 5001ZR Plynová a pružinová vzpěra LIFT-O-MAT 
zavazadlový/nákladový prostor

A6 Avant 3.0 quattro (180kW) / 
A6 Allroad (180kW) 378 Kč

SB 4173XB Plynová vzpěra INTER-STOP 
zavazadlový/nákladový prostor

ŠKODA Superb 2 (85 kW) / 
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI (96kW) 499 Kč

SB 8456LU Plynová vzpěra DORSTOP dveře VOLVO S60 I 2.4 (103kW) / 
XC70 CROSS COUNTRy 2.5 T XC AWD (154kW) 418 Kč

Výběr z nabídky plynových vzpěr Stabilus:

…a dalších 1 694 vzpěr na e-shopu Auto Kelly.

Nabízíme tyto typy:
LIFT-O-MAT
• S hydraulickým tlumením a přidanou 
 olejovou výplní
• Bezpečně drží v koncové pozici
LIFT-O-MAT ALU
• Stejná funkce jako LIFT-O-MAT
• O 30 % lehčí (záleží na délce) 
• Lesklý povrch a nadčasový design
LIFT-O-MAT kombinovaná
• Plynová a pružinová
• Vhodná pro velmi nízké teploty (-30°C), 
 při kterých neztrácí svoji tažnou sílu
• Bezpečně drží v koncové pozici
INTER-STOP
• Bezpečně drží v požadované pozici
DORSTOP
• Přímo určená pro otevírání a zavírání 
 bočních dveří
• Tři plynulé fáze pohybu

Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
přímo na pobočkách Auto Kelly, a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

MOTOROVÉ
OLEJE
•	Kompletní portfolio
 nejpoužívanějších motorových
 olejů pro osobní a lehká
 užitková vozidla
•	Široká	řada	viskózních	tříd:
 od 0W30 do 15W50
•	Speciální	typy	pro	benzínové,
	 dieselové	a	LPG	motory
•	Oleje	pro	prodloužené
	 výměnné	intervaly
•	Vyráběny	na	jednom
 z nejmodernějších zařízení
 v Evropě
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www.elf.com
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A brand of

ELF je hrdým partnerem Kawasaki Racing Teamu a jeho jezdců, Jonathana Rea a Toma Sykese, 
dvojnásobných vítězů 2016 WorldSBK*(konstruktérů a jezdců). Maziva ELF těží z nejnovějších výzkumů 
a technologií, poté jsou vyvíjena a testována v soutěžích, tak aby byla zaručena optimální výkonnost 
pro Váš motocykl.
*Mistrovství světa superbiků 2016

Auto Kelly nadále rozšiřuje nabídku motocyklových náhradních dílů 
od renomovaných výrobců a v současné době již nabízí ucelené port-
folio. Od olejů, filtrů a brzd přes řetězy, svíčky, páčky, blinkry až po 
čidla, startéry a ostatní potřebné díly na servis a opravu motocyklu.

Kompletní přehled portfolia náhradních dílů pro motocykly naleznete na str. 76.

Portfolio náhradních dílů pro 
motocykly jsme rozšířili o další 
sortiment renomovaných značek

Aktuální rozšíření pokrývá:
• Baterie Dynavolt
• Brzdové díly světové jedničky BREMBO
• Brzdové hadice BH
• Opravné brzdové sady Tourmax
• Rozvodové řetězy Morse
• Řetězy a řetězová kola D.I.D
• Další aplikace pro simerinky a 
 prachovky přední vidlice od WRP

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV APLIkAcE mOc BeZ dPH

DyN DTX9-BS Baterie AGM Kawasaki Z 1000 769 Kč

BRM 07SU27SA Brzdové destičky BREMBO Kawasaki Ninja ZX-10R 841 Kč

MOTO BH6HO114B1 Brzdová hadice BH - pancéřová Honda CBR 600RR 2 326 Kč

DID 1-452-114 Motocyklový řetěz DID Kawasaki ER-6N 1 663 Kč

MOTO 82RH2015-150 Rozvodový řetěz MORSE Suzuki Bandit GSF 1200 1 527 Kč

MOTO 591-7119 Opravná sada na př.třmen TOURMAX CB 600 Hornet 758 Kč

Výběr z nabídky nových značek náhradních dílů: 

… a dalších téměř 20 000 položek na www.autokelly.cz.

NOVINKA AUTO KELLy
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QUARTZ  INEO  FIRST 0W-30 je exkluzivně doporučený pro vozidla se 
spalovacími motory EURO VI, která jsou vybavená nejmodernějšími sys-
témy na redukci produkovaných emisí. 

Petrolejářská společnost TOTAL na základě 
dlouhodobé spolupráce s  výrobci vozidel 
vyvinula řadu motorových olejů nové gene-
race, jež jsou určeny pro moderní konstruk-
ce spalovacích motorů osobních a  lehkých 
užitkových vozidel. Požadavky na vývoj 
těchto olejů byly striktně zadány v důsled-
ku stále přísnějších legislativních pravidel 
podporujících zejména čistotu životního 
prostředí. 
Výrobci automobilů proto nepřetržitě vy-
víjejí nové typy kompaktnějších spalova-
cích motorů, jež jsou vybaveny moderními 
vysokotlakými systémy s  přímým vstřikem 
paliva a  přídavnými systémy na snižování 
produkovaných emisí (částicové filtry DPF-
-FAP, ventily EGR na recirkulaci výfukových 
plynů, nové typy katalyzátorů, technologie 
SCR selektivní katalytické redukce atd.). 
S  tím následně vyvstávají nové, velmi ná-
ročné požadavky na maziva používaná ve 
spalovacích motorech, od nichž se kromě 
klasických funkcí vyžaduje zejména účinně 
se podílet na snižování spotřeby paliva spa-
lovacího motoru (redukce produkovaného   
CO2) a  dále pak zajistit efektivní činnost 
a  maximální životnost zmíněných přídav-
ných systémů podporujících redukci emisí. 
Na základě speciálních požadavků automo-
bilek byl vyvinut nový moderní syntetic-

TOTal QUarTZ iNeO firST 0W-30 
– novinka pro aftermarket v nabídce 
Auto Kelly

ký motorový olej TOTal - QUarTZ iNeO 
firST 0W-30 spadající do kategorie tzv. 
LOW SAPs nízkopopelnatých olejů, čili olejů 
s limitním obsahem síry, fosforu a sulfátové-
ho popela. Tento olej splňuje nejpřísnější  
požadavky speciálních   technických výko-
nových   evropských standardů  AcEA c1 
/ c2 („Association des Constructeurs Euro-
péens d’Automobiles“).  
Motorový olej QUarTZ iNeO firST 0W-30 
byl vyvinutý zejména ve spolupráci s  kon-
cernem PSA pro vozidla Peugeot a  Citro-
en a doporučený např. i pro vozidla FORD  
(standard WSS-M2C-934-B), JAGUAR, LAN-
DROVER, TOyOTA.  Díky své optimální hod-
notě viskozity oleje maximalizuje podporu 
při snižování spotřeby paliva (FE Fuel Eco-
nomy). Svým minimálním množstvím nežá-
doucích chemických komponent prodlužuje 
výrazně životnost částicových filtrů (desítky 
%) a několikanásobně snižuje zanášení ven-
tilů EGR pro recirkulaci výfukových plynů. 
Jedná se o syntetický motorový olej velmi 
účinně podporující efektivnost procesů sni-
žujících emise. Díky účinným detergentním 
a  dispersním schopnostem olej QUarTZ 
iNeO firST 0W-30 zajišťuje trvalou čisto-
tu motoru a  vyhovuje nejnáročnějším cyk-
lům údržby vozidel. Tento olej je určen pro 
nejnovější vozidla povinně splňující emisní 

limity eUrO Vi, kde významně podporu-
je účinnost a  životnost technologie scr 
(selective catalytic reduction – selektivní 
katalytické redukce) produkovaných oxidů 
dusíku NOx pomocí vstřikování roztoku mo-
čoviny AD BLUE do katalytického systému 
vozidla) a crT (continuously regrenerating 
Technology – regenerační technologie) pro 
filtry zachycující částice a pro redukci pro-
dukovaných uhlovodíků a CO).  
  
Homologace:  PSA (Peugeot, Citroen)  B71 
2312 a B71 2302
Výkonová úroveň:  FORD WS-M2C-934-B, 
JAGUAR  LAND ROVER STLRJ.03.5005, 
TOyOTA…

NOVINKA AUTO KELLy

Udržujeme 
Vaše motory 
déle mladé.www.total.czwww.total.cz
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Nový sortiment těsnění AJUSA vhodně doplňuje stávající nabídku o pro-
dukty, které současní dodavatelé nenabízejí. AJUSA nabízí významné po-
krytí pro většinu vozů evropských výrobců, zajímavý je ale také rozsah na-
bídky těsnění pro vozy asijského původu, jako jsou Hyundai, KIA, Toyota, 
Suzuki, Mitsubishi, Honda, Nissan, Subaru a další.

Sortiment obsahuje 23 910 položek. 
Jedná se především o tyto oblasti:
• sady těsnění hlavy válců
• sady těsnění motoru
• sady těsnění klikové skříně
• těsnění kolena sacího potrubí
• těsnění krytu hlavy válců
• těsnění kolektoru výfukových plynů
• těsnící kroužky klikové hřídele 

Položky, které nejsou drženy skladem, jsou dostupné 
do 6 týdnů od objednání.

Těsnění aJUSa – skvělá volba 
pro evropské i asijské vozy

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV SPrÁVci KarTY mOc BeZ dPH

AJ JTC11020 Montážní sada, dmychadlo AJUSA Škoda Fabia I, Škoda Octavia I 899 Kč

AJ 56045600 Sada těsnění, kryt hlavy válce AJUSA KIA CEE´ D 06-12, Hyundai i30 2011- 1 187 Kč

AJ 13224600 Těsnění, kolektor výfukových plynů AJUSA KIA Sportage 2004-,Hyundai i30 07-11 849 kč

AJ JTC11552 Montážní sada, dmychadlo AJUSA VW Transporter V 2003- 2 148 Kč

AJ 14070800 Těsnění, olejová vana AJUSA Honda Civic VI 95-01, Honda HR-V 1999- 429 Kč

Nejprodávanější položky a jejich aplikace:

...a dalších více než 23 905 dílů na www.autokelly.cz.

www.gknservice.com

Dokonalost v technologii řízení. 
Vložte svou důvěru do OE know-how! 

Společnost GKN  Spidan je přední světový dodavatel poloos, homokinetických 
kloubů a manžet do prvovýroby. Díky svému vedoucímu postavení, které je 
založeno na dlouholeté tradici, nabízí nejnovější technologie, nejlepší kvalitu a 
nejrozsáhlejší sortiment náhradních dílů. Dostanete tak to nejlepší na trhu, pro 
starší i nové modely.
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OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKladY POUžiTÍ mOc BeZ dPH

99.50.053 Filtr pevných částic STARLINE FORD MONDEO, S-MAX,VOLVO C70                         5 338 Kč 

99.50.031 Filtr pevných částic STARLINE VW TRANSPORTER T5                         7 286 Kč 

99.50.014 Filtr pevných částic STARLINE FORD FOCUS II, FORD C-MAX                         8 368 Kč 

99.50.060 Filtr pevných částic STARLINE CITROËN C3,C4, BERLINGO                         8 739 Kč 

99.50.021 Filtr pevných částic STARLINE OPEL SIGNUM                       10 323 Kč 

Přehled TOP prodejných položek filtrů pevných částic:

...a dalších 232 položek v nabídce Auto Kelly

Starline nabízí nejširší portfolio 
dPf filtrů na českém trhu
Od doby, co vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozi-
del, která v sobě zahrnuje velmi důslednou kontrolu měření emisí, se pro spousty řidičů dieselových automobilů 
staly tzv. „emise“ velmi nepříjemnou zkušeností z důvodu plného nebo poškozeného filtru pevných částic. Máme 
pro vás řešení: značku Starline, která nabízí nejširší portfolio DPF filtrů na českém trhu.

Hned několik NEJ
Auto Kelly se v  rámci své privátní značky 
Starline věnuje filtrům pevných částic již 
řadu let, a  tak může svým zákazníkům na-

bídnout nejširší nabídku za nejvýhodnější 
cenou na trhu. Na začátku roku jsme naši 
nabídku navíc rozšířili o dalších 26 položek. 

Nově portfolio Starline filtrů pevných částic 
obsahuje  232 položek od těch nejkvalitněj-
ších dodavatelů z Evropy.

Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
přímo na pobočkách Auto Kelly, a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Starline Filtry 
pevných čáStic 
(DpF/Fap) 
•	Nejširší nabídka na trhu 
 až 232 položek
•	 Kvalitní	jako	výrobky	
	 do	prvovýroby
•	 Všechny	produkty	jsou	
 homologovány dle aktuální 
 legislativy
•	 Jádra	filtrů	z	kvalitního	
 materiálu –SIC/KOR
•	 Zaručena	nasycenost	jádra	
	 vzácnými	kovy
•	 95	%	produktů	skladem
•	Dodáváno	včetně	nezbytných	
	 montážních	prvků
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SORTIMENT AUTO KELLy

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.. Perfect service.

MANN-FILTER
Kvalita na 1. místě

 osobní a nákladní vozidla
 stavební a zemědělská technika
 průmyslové aplikace

motocykly

autochemie Starline 
bude v nových obalech
Široká nabídka výrobků autochemie STARLINE je určená nejenom pro au-
to-moto, ale také pro průmysl i využití v domácnosti. Na českém trhu jsou 
tyto výrobky již od roku 2002 a do dnešního dne si vydobily pověst velmi 
kvalitních a profesionálních produktů za rozumnou cenu. Navíc grafika obalů 
prošla redesignem, který pracuje s praktickým barevným rozlišením jednotli-
vých sortimentních skupin, a tak pomáhá rychlé orientaci při práci. Výrobky 
s těmito novými obaly budeme postupně uvádět do prodeje od dubna 2017.

NOVINKA 
Lepidlo na autoskla 
Vysoce viskózní, rychle tvrdnoucí lepicí/těsnicí tmel na bázi polyuretanu je speciálně 
navržen pro lepení čelních skel automobilů, u kterých je vyžadována vysoká odol-
nost ve smyku. Nabízíme ho v praktickém 400 ml balení „salám“.

Kód: acST066

mOc: 185 Kč bez dPH

OCHRANNÝ SPREJ

SPREJ 
NA OCHRANU 
KABELÁŽE

Čisté, rychlé a jednoduché použití. Dlouhotrvající účinek. Vytváří charakteristický zápach. Nevytváří lepkavý povrch.

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE 

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

Čisté, rýchle a jednoduché použitie. Dlhotrvajúci účinok. Vytvára charakteristický zápach. Nevytvára lepkavý povrch.

 

ACST024

Dlouhodobě působící sprej vytvářející charakteristický zápach, který chrání proti mechanickému poškození, např. přehryzání důležitých částí automobilu – zejména elektrická vedení, 
kabely zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích. Používejte 2x 
ročně nebo po každém umytí motoru a spodku automobilu.

Dlhodobo pôsobiaci sprej vytvárajúci charakteristický zápach, ktorý chráni proti mechanickému poškodeniu, napr. prehryznutiu dôležitých častí automobilu –  najmä elektrické 
vedenie, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, manžety a gumené tesnenia a systémy pérovania. Chráni rovnako pri dlhotrvajúcich dažďoch. 
Používajte 2x ročne alebo po každom umytí motora alebo spodku automobilu.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H336 
Může způsobit ospalost nebo závratě • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření 
• P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P261 Zamezte vdechování 
par/aerosolů • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách • P280 Používejte ochranné rukavice • P403 Skladujte na dobře větraném místě • Při nedostatečném 
větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Bezpečnostné upozornenie: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. • P251 Neprepichujte 
alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. • P261 Zabráňte vdychovaniu pary/aerosólov. • P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore • 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre •P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C

Návod na použití: Před upotřebením protřepejte. Používejte pouze na studené vozidlo. Dostatečně nastříkejte celý prostor motoru, všechny přístroje, stejně tak pryžové části a 
brzdové hadice. Rovněž dostatečně ošetřete těžko přístupná místa automobilu. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 °C do +25 °C, 
36 měsíců od data výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Používajte len na studené vozidlo. Dostatočne nastriekajte celý priestor motora, všetky prístroje, rovnako tiež gumené časti a brzdové 
hadice. Rovnako dostatočne ošetrite ťažko prístupné miesta automobilu. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C,              
36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR:  AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, ww.autokelly.sk.
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Nebezpečí

NebezpečenstvoSK

CZ

8 592808 000242
OBSAH 400 mlMADE IN GERMANY   

ŘETĚZOVÝ SPREJ 

REŤAZOVÝ OLEJ 

Vysoce kvalitní tixotropní prostředek určený k trvalému vnitřnímu i vnějšímu mazání. Je vhodný pro veškeré druhy převodů jako: řetězový, ozubený, šnekový, dále pro mazání 
kuličkových i válečkových ložisek, všech druhů kloubů, spojek, řetězových a ocelových lan, O-kroužků apod..  

• odolný teplotám od –40 °C do +150 °C • zvyšuje kluznost, prodlužuje životnost materiálů • vysoká ochrana proti korozi a vlhkosti, odpuzuje vodu • ovlivňuje 
klidný a tlumený chod, konzervuje kovové části strojů •vysoká účinnost při nízké spotřebě

Návod na použití: Odstranit zbytky starého tuku. Dózu intenzivně protřepat. Ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm rovnoměrně nanést. Nechat působit cca 5 – 10 minut.
Skladovatelnost: V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5 až +25° C, 36 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysoko kvalitný, tixotropný prostriedok určený k trvalému vnútornému i vonkajšiemu mazaniu. Je vhodný pre všetky druhy prevodov ako: reťazový, ozubený, slimákový, ďalej pre 
mazanie guličkových i valčekových ložísk, všetkých druhov kĺbov, spojok, reťazových a oceľových lán, O-krúžkov a pod.

• odolný teplotám od -40 °C do +150 °C• zvyšuje kĺzavosť, predlžuje životnosť materiálov • vysoká ochrana proti korózii a vlhkosti, odpudzuje vodu • ovplyvňuje 
pokojný a tlmený chod, konzervuje kovové časti strojov • vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe

Návod na použitie: Odstrániť zvyšky starého tuku. Dózu intenzívne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 20 – 25 cm rovnomerne naniesť. Nechať pôsobiť cca 5 - 10 minút.
Skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až +25° C, 36 mesiacov od dátumu uvedenom na obalu.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání 
se může roztrhnout • H315 Dráždí kůži • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H412 Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte 
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • P280 Používejte 
ochranné rukavice • P305+P351+P338  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 
Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže 
roztrhnúť • H315 Dráždi kožu • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu     
výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
• P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu • P280 Noste ochranné rukavice/ochran-
né okuliare/ochranu tváre • P305 + P351 + P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní • P410 +P412 
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste 
zberu nebezpečného odpadu.

SK

NebezpečenstvoSK

CZ

NebezpečíCZ

MADE IN GERMANY  OBSAH 300 ml

MAZACÍ SPREJ

ŘETĚZOVÝ
 SPREJ
REŤAZOVÝ SPREJ

ČISTIČ
KLIMATIZACE
ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

ČISTICÍ SPREJ

Pěnový prostředek na čištění a desinfekci klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů. Má antibakteriální účinek. Snižuje riziko podráždění dýchacích cest, kapání z očí a vzniku rýmy při 
cirkulaci vzduchu. Eliminuje růst mikroorganismů a zamezuje tvorbě hub. Návod na použití: Vypnout větrání z činnosti. Dózu před použitím intenzivně protřepejte (30x). Přípravek vstřikujte do nasávacích 
otvorů a trysek klimatizačního zařízení pomocí trubičky (je součásti balení), kterou vsunete do klimatizačního zařízení co nejdále a postupně během aplikace povytahujete. Větrání je možné uvést do činnosti 
po 15 až 20 minutách od ukončení aplikace. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 do +25 °C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy. 
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE
Ideálny penový prostriedok pre čistenie a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch, ale i bežných ventilačných systémoch. Má antibakteriálny účinok. Eliminuje rast mikroorganizmov a zabraňuje tvorbe húb. 
Návod na použitie: Vypnúť vetranie z činnosti. Dózu pred použitím intenzívne pretrepte (30x). Prípravok vstrekujte do nasávacích otvorov a trysiek klimatizačného zariadenia pomocou trubičky (je súčasť 
balenia), ktorú vsuniete do klimatizačného zariadenia čo najďalej a postupne behom aplikácie povyťahujte. Vetranie je možné uvésť do činnosti po 15 až 20 minútach od ukončenia aplikácie. Skladovateľno-
sť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy. Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 
11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk. 

             Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P501. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného 
odpadu! P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před 
slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje: „Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene, Dipentene. Může vyvolat alergickou reakci. “
Složení: ≥ 30 % alifatické uhlovodíky, parfémy (d-limonen, CITRAL), < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky.

             Nebezpečenstvo
Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu  výrobku. P102 
Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Obsahuje:  > 30% alifatických uhľovodíkov LIMONENE, CITRAL.
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi.
Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

ČISTIČ KLIMATIZACECZ

CZ

SK

SK

OBSAH 400 mlMADE IN EU

TECHNICKÝ SPREJ

ACST001

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 
kůže • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně 
nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 
Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti • Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej – 
nespecifikovaný • Složení: ≥ 30% alifatické uhlovodíky, 5–15 % aromatické uhlovodíky.

NebezpečíCZ

OBSAH 300 mlMADE IN GERMANY

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ S MoS2 CZ

Vysoce účinný, rychle penetrují kontaktní olej s uvolňujícími účinky. Uvolňuje zkorodované, zarezlé i zakousnuté šroubové spoje, matky a svorníky. Nepostradatelný pomocník při údržbě, výrobě, obsluze 
strojních zařízení a servisní opravě. Chrání před korozí, maže kluzné plochy. Odstraňuje vrzání, skřípání a pískání. Odpuzuje vodu z elektrických kontaktů a kabelů. Zajišťuje el. kontakt na rozdělovači, čistí a 
udržuje brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a udržuje jejich provozuschopnost. Není agresivní vůči lakům a kovům. Návod na použití: Dózu intenzivně protřepat. Plošně nastříkat na zkorodované 
části. Po uplynutí několika minut přistoupit k uvolnění, popř. uvolnění zakousnutých zkorodovaných spojů. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5°C do 
+25°C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK S MoS2 SK

Vysoko účinný, rýchlo penetrujúci kontaktný olej s uvoľňujúcimi účinkami. Uvoľňuje skorodované, hrdzavé skrutkové spoje, matky a svorníky. Nepostrádatel’ný pomocník pri údržbe, výrobe, obsluhe 
strojových zariadení a servisnej oprave. Chráni pred koróziou, maže klzné plochy. Odstraňuje vŕzganie, škrípanie a pískanie. Odpudzuje vodu z elektrických kontaktov a káblov. Zaisťuje el. kontakt na 
rozdeľovači, čistí a udržuje brzdové tiahla, bovdeny, reťaze všetkých typov a zvyšuje ich prevádzkyschopnosť. Nie je agresívny voči lakom a kovom. Návod na použitie: Nádobu intenzívne pretrasť. 
Plošne nastriekať na skorodované časti. Po uplynutí niekol‘ko minút pristúpiť k povoleniu, popr. Uvoľneniu skorodovaných a zakúsnutých spojov. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom 
obale dnom dole pri teplotách od +5°C do +25°C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky 
• Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia • P251   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu 
• P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu • Obsahuje: Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, 
izoalkány, cykloalkány, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenizované, ľahké naftenové; základový olej – nešpecifikovaný • Zloženie: 5–15% aromatických uhľovodíkov > 30 % alifatických 
uhľovodíkov • Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava,
Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK
S MoS2 

UVOLŇOVAČ
ŠROUBŮ
S MoS2

TECHNICKÉ SPREJE

Kompletní portfolio autochemie Starline je rozděleno do čtyř hlavních skupin:

 STARLINE BARVy A LAKy:
• pro nástřik a renovaci ráfků 
 a brzdových třmenů

STARLINE LEPIDLA A TMELy: 
• pro lepení autoskel
• pro zajištění šroubů
• primery a tmely na karosérie a motory

OCHRANA VOZIDLA

BARVy A LAKy

LEPIDLA A TMELy

OCHRANA DUTIN–SPREJ 

OCHRANA DUTÍN–SPREJ

Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout • H315 Dráždí kůži • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci • H336 Může 
způsobit ospalost nebo závratě • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P211 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 50 °C • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy • Produkt obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, Calcium 
sulfonate, Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

SK

CZ

NebezpečíCZ

OBSAH 400 mlMADE IN HOLLAND   

Vysoce kvalitní prostředek pro maximální ochranu dutin karoserie vozidla před oxidací. Oblast použití: ochrana dutin podvozků, prahů, dveří, bočních lišt, kapoty motorů, ocelových částí parabol světlometů 
• Ochrana a zastavení oxidace a koroze • Dobrá penetrační schopnost • Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům • Barevný odstín: transparentní. Návod na použití: Před použitím protřepejte. Bohatě 
naneste do dutin pomocí adaptéru. Teplota zpracování 15–25°C. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném 
obalu při teplotách od +5°C do +25°C. Datum výroby (týden/rok) i datum spotřeby (EXP týden/rok) jsou uvedeny na dně balení. 
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysokokvalitný prostriedok pre maximálnu ochranu dutín karosérie vozidla pred oxidáciou. Oblasť použitia: ochrana dutín podvozkov, prahov, dverí, bočných líšt, kapoty motorov, oceľových častí parabol 
svetlometov • Ochrana a zastavenie oxidácie a korózie • Dobrá penetračná schopnosť • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom • Farebný odtieň: transparentný. Návod na použitie: Pred použitím 
potraste. Výdatne naneste do dutín pomocou adaptéra. Teplota spracovania 15–25 °C. Po použití plechovku prevráťte dnom nahor a niekoľkosekundovým stlačením vyčistite ventil.  Skladovateľnosť:              
V originálnom nepoškodenom obale pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Dátum výroby (týždeň/rok) i dátum spotreby (EXP týždeň/rok) sú uvedené na spodnej časti balenia.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnú • H315 Dráždi kožu • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu • H336 Môže spôsobiť 
ospalosť alebo závraty • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky • Bezpečnostné upozornenie: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani 
po spotrebovaní obsahu • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami • Produkt obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne 
rafinovaný, ľahký, Calcium sulfonate, benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký, ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký ; hydrogenovaný benzín. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické 
informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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ACST038

VOC value: 557,6 g/l

OCHRANA PODVOZKU VOZIDLA

OCHRANA
DUTIN
SPREJ 
OCHRANA DUTIN – SPREJ

BARVY A LAKY

SPREJ NA BRZDOVÉ TŘMENY

SPREJ NA BRZDOVÉ STRMENE

Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H336 Může způsobit ospalost 
nebo závratě • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky • Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P260 Nevdechujte aerosoly • P210 Chraňte před 
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů 
zapálení • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy • 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže • Produkt obsahuje: aceton, Solventní nafta (ropná), lehká aromatická.

SK

CZ

NebezpečíCZ

OBSAH 400 mlMADE IN HOLLAND   

VOC value: 589,3 g/l

Vysoce kvalitní alkydová barva určená pro lakování brzdových třmenů a bubnů u automobilů a motocyklů všech značek • Barevný odstín: modrý. Návod na použití: Obruste povrch, očistěte ho, osušte 
a zbavte mastnoty. Chraňte okolní prostředí. Naneste bílou základovou barvu. Před použitím protřepejte dvě minuty a udělejte testovací nástřik. Stříkejte ze vzdálenosti 25–30cm. Naneste několik tenkých 
vrstev. Teplota zpracování 15–25°C. Vytvrzený za 24hodiny. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Skladovatelnost: Uchovávejte v originálním nepoškozeném obalu při teplotách od +5 °C do +25 °C. Datum výroby (týden/rok) i datum spotřeby (EXP týden/rok) jsou uvedeny na dně balení.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysokokvalitná alkydová farba určená pre lakovanie brzdových strmeňov (prasiatok) automobilov a motocyklov všetkých značiek • Farebný odtieň: modrý. Návod na použitie: Obrúste povrch, 
očistite ho, osušte a zbavte mastnoty. Chráňte okolité prostredie. Naneste bielu základovú farbu. Pred použitím potraste dve minúty a urobte testovací nástrek. Striekajte zo vzdialenosti 25–30 cm. 
Naneste niekoľko tenkých vrstiev. Teplota spracovania 15–25 °C. Vytvrdený za 24 hodín. Po použití obráťte nádobku hore dnom a niekoľkosekundovým stlačením vyčistite ventil.

Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Dátum výroby (týždeň/rok) i dátum spotreby (EXP týždeň/rok) sú uvedené na spodnej časti balenia.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnú • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo 
závraty • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami • Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P260 Nevdychujte aerosóly • P210 Uchovávajte mimo dosahu 
tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný 
zdroj zapálenia • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými 
nariadeniami • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky • Produkt obsahuje: acetón, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia.

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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ACST048

SPREJ
NA BRZDOVÉ
TŘMENY
MODRÝ 
SPREJ NA BRZDOVÉ STRMENE
MODRÝ 

OCHRANA PODVOZKU VOZIDLALEPIDLA A TMELY

TMEL NA
MOTORY
PRESSURE PACK–ČERNÝ 

TMEL NA MOTORY
PRESSURE PACK–ČIERNY 

OBSAH 200 ml MADE IN GERMANY

TMEL NA MOTORY – PRESSURE PACK – ČERNÝ

TMEL NA MOTORY – PRESSURE PACK – ČIERNYSK

CZ

SK

CZ

Jednosložkový acetátový silikonový tmel černé barvy. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří 
trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do 180°C. Je stálý vůči ropným produktům, 
např. olejům, mazivům, nemrznoucím směsím apod. Určeno pro těsnění diferenciálů, převodových 
skříní, ventilových vík, olejových van aj.
Návod na použití: Povrch spojovaných částí musí být zbaven nečistot a mastnoty. Před aplikací sejměte 
uzávěr a seřízněte aplikační špičku dle potřeby. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce a trysku 
otočte o 90° ve směru špičky. Tím dojde k uvolnění a zafixování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem 
volíte dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován ze speciální kartuše. V případě, že není 
všechen tmel použit, vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena k opětovnému použití.
Skladovatelnost: V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, 24 měsíců od data 
výroby.
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245,
IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Jednozložkový acetátový silikónový tmel čiernej farby. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára 
trvalo pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolnosťou do 180°C. Je stály voči ropným produktom , napr 
. Olejom, mazivám , nemrznúcim zmesiam apod. Určené pre tesnenie diferenciálov , prevodových skríň , 
ventilových viek , olejových vaní aj.
Návod na použitie: Povrch spojovaných častí musí byť zbavený nečistôt a mastnoty. Pred aplikáciou 
zložte uzáver a zrežte aplikačnú špičku podľa potreby. Odlomte alebo vytočte uško na aplikačnej tryske a 
trysku otočte o 90° v smere špičky. Tým dôjde k uvoľneniu a zafixovaniu páčky . Intenzitou stlačenia páčky 
palcom volíte dávkovanie a rýchlosť nanášania tmelu. Tmel je sám vytláčaný zo špeciálnej kartuše. V 
prípade, že nie je všetok tmel použitý, vytočte trysku do pôvodnej polohy. Kartuše je tak pripravená na 
opätovné použitie. 
Skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom obale pri teplotách + 5 °C do + 25° C , 24 mesiacov od 
dátumu výroby.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Údaje o nebezpečnosti: H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku • P210 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
Limit VOC: Kategorie B,b), karosářské plniče a tmely, 250 g/l. Skutečný obsah VOC při aplikaci max 27 g/l.

VAROVÁNÍ

POZOR
Upozornenia na nebezpečnosť: H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P103 Pred použitím 
si prečítajte etiketu • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 
iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní 
obsahu • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Kategória a podkategória regulovaného výrobku: B b) Tmely a plniče.
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín:
250 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave,
v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0 g/l.
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné
centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166.
Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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STARLINE TECHNICKÉ SPREJE:
• pro ochranu a konzervaci vnějších plastů, 
 elektrických zařízení a dílů karoserie
• pro mazání různých mechanických 
 převodů, čepů, kloubů aj. 
• pro účinnou očistu podvozku, motoru 
 a jeho částí včetně čističů klimatizace

STARLINE OCHRANA VOZIDLA: 
• dokonalá ochrana podvozku a dutin vozidla 

• Barevné pruhy s popisem Vám pomohou snadno rozlišit produktové řady
• Nejdůležitější informace, název výrobku, je umístěna na středu etikety 
• Tematicky laděný obrázek zvýrazní klíčové hodnoty každého výrobku
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SORTIMENT AUTO KELLy

Hi-tech světlomety 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKladY POUžiTÍ mOc BeZ dPH

12.61.110 P XENON D3S+H8 světlomet (A.O.) MARELLI AUDI A7  12 500 Kč 

12.61.111 L XENON D3S+H8 světlomet (A.O.) MARELLI AUDI A7  12 500 Kč 

12.61.112 P BI-XENON D3S+H7 světlomet (A.O.) MARELLI AUDI A7  16 573 Kč 

12.61.113 L BI-XENON D3S+H7 světlomet (A.O.) MARELLI AUDI A7  16 573 Kč 

Příklady z nabídky světlometů Marelli:

...a dalších 600 světlometů Marelli v nabídce Auto Kelly

Originální kvalita zajišťuje nejlepší vý-
kon a  znamená bezpečnost a  spolehli-
vost. Náhradní díly tohoto dodavatele 
nabízené v síti poboček Auto Kelly jsou 
stejné jako originální vybavení od výrob-
ců automobilů.
Přísná kontrola technické kvality je vyža-
dována výrobci automobilů, celosvětové 
předpisy a dlouhá testování zajistily ma-
ximální bezpečnost pro řidiče a maximál-
ní úroveň využití těchto technologií.
Řešení světlometů jsou vždy zaměřena 
na zlepšení viditelnosti jak v  průběhu 
denní tak noční jízdy. Nabízejí rovněž 
příležitost zlepšit vzhled vozu a  záro-
veň začlenění účinných inovací, jako 
jsou Xenonové nebo LED světelné zdro-
je, dále rozvoj specif ických světelných 
funkcí, jako je například AFS (adaptivní 
systém předních světlometů), IR-systém 
(infračervený systém) a  DRS (denní po-
tkávací světla).
Jednou z hlavních funkcí zadních světlo-
metů je signalizovat kroky a záměry řidi-
če a z tohoto důvodu je dobrá viditelnost 
a  rychlé zapnutí klíčové. Další důležitou 
funkcí je odlišit styl značky: zadní světla 
jsou jedním z  hlavních prvků, které zau-
jmou oči a  poskytují vozidlu jeho výraz-
nou osobnost.
Přední světlomety a zadní svítilny výraz-
ně přispívají ke vzhledu vozidla. Nové 
materiály, tvary a  technologie nabízejí 
výjimečné příležitosti pro styling a  tudíž 
možnost výrazně charakterizovat image 

značky. To je důvod, 
proč Automotive 

Lighting klade 
velký důraz 

na výrobu 
k a ž d é h o 
p ř e d n í h o 
a  zadního 
světla, kte-
rá mají také 
v ý z n a m n ý 

vliv na jízdní 
komfort i  na 

bezpečnost ři-
dičů a  všech ostat-

ních osob zapojených 
do provozu a samozřejmě 

též ochranu a bezpečí chodců.

Technologie Magneti Marelli 
píše historii osvětlení 
v automobilovém průmyslu
1991 – První xenonový světlomet pro 
BMW řady 7 (E32). Nový, vyšší výkon 
světla s bílo-modrým odstínem. Potřebuje 
elektronickou řídicí jednotku a ostřikova-
če světlometů.
2003 – První AFS světlomet – adaptiv-
ní systém předních světlometů pro BMW 
řady 3 (E46) s  dynamickými křivkami 
světla. Prostřednictvím vlastní řídicí jed-
notky světelný paprsek sleduje a přizpů-

sobuje se úhlu natočení volantu, rychlosti 
a zatáčení.
2005 – První zadní svítilny s LED techno-
logií pro Volkswagen Passat (B6). Nabízí 
následující funkce: zadní obrysové světlo, 
brzdové světlo a  blikač. Nižší spotřeba 
energie, rychlejší zapalování, větší kon-
strukční volnost.
2008 – První Full LED světlomety pro Audi 
R8. Bílé světlo podobné slunečnímu záře-
ní, nižší spotřeba energie, designová vol-
nost a vítěz Red Dot Design Award.
2014 – první LED reflektor s doplňkovým 
laserovým dálkovým světlem pro nové 
Audi R8. S  použitím speciálního senzoru 
řídicí jednotka řídí další laserová dálková 
světla, které mohou zdvojnásobit dosah 
světelného paprsku až na 650 m.
2014 – Matrix LED světlomety pro  
Audi TT. Díky použití sofistikované ka-
mery umístěné za čelním sklem, udržuje 
řídicí jednotka neustále aktivní dálková 
světla a v případě potřeby vypne jednot-
livé diody, aby se zabránilo oslnění proti-
jedoucích řidičů.
2014 - LED Multibeam světlomety pro 
Mercedes-Benz CLS. Řídicí jednotka vy-
počítává rozložení světla
100krát za sekundu a  24 vysoce výkon-
ných LED diod s  vysokým modulem pa-
prsků slouží jako potkávací I  dálková 
světla. Světla mají dosah více než 450 m.

V nabídce Auto Kelly najdete špič-
kové světlomety značky Magneti 
Marelli z divize Automotive lighting 
se sídlem v Reutlingenu v Němec-
ku, která se věnuje vývoji, produkci 
a  prodeji automobilových exterié-
rových světelných produktů všech 
hlavních výrobců po celém světě. 
Každý rok je vyrobeno více než 50 
milionů předních a zadních světlo-
metů na 600 modelů aut v  počtu 
130 milionů vozů díky této firmě. 
Magneti Marelli konstruuje a vyrá-
bí hi-tech produkty.

SORTIMENT AUTO KELLy

Přehled sortimentu 
světlometů Marelli:
2 500 předních světlometů
1 600 zadních světlometů
60 řídicích jednotek
280 blikačů
160 mlhovek
400 malých komponentů

Automotive lighting má největší nabídku 
originálních světlometů pro trh s náhrad-
ními díly. Nabízí 5000 položek včetně 
530 položek pro americký trh a 1000 po-
ložek pro pravostranně řízená vozidla.
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Většina sortimentu je dostupná formou menších 
sáčků přímo na pobočkách Auto Kelly, lze však 
objednat i větší balení s dobou dodání do 24 ho-
din. Abychom našim zákazníků mohli nabídnout 
větší komfort při práci, zavedli jsme kompletní 
sady spojovacího a  elektroinstalačního materi-
álu, které jsou založené na nejvíce používaných 
položkách v servisech:

SORTIMENT AUTO KELLy

SPOJOVACÍ 
MATERIÁL 

všech typů, tvarů  
a velikostí
• Matice
• Metrické šrouby
• Nýty
• Průchodky
• Samořezné šrouby
• Závlačky
• Podložky
• Vruty
• Hřebíky
• Kotvy, oka,háky
• Elektroinstalační materiál
... to vše včetně ucelených sad

Více informací u vašeho obchodního zástupce  
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly, a.s.  

Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Spojovací materiál najde každodenní uplatnění 
v dílně, servisu, domácnosti i zahradě
Díky stále se rozšiřující nabídce, dobré dostupnosti 
a skvělé ceně se stal spojovací materiál jednou z nej-
oblíbenější kategorií u  zákazníků Auto Kelly. Tento 
sortiment má svoje každodenní uplatnění v každém 
servisu, dílně, domácnosti či na zahradě. 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc

SM 81630 MATICE S LÍMCEM šestihranná M8 (30 ks)  29 Kč 

SM 81697 PODLOŽKA PLOCHÁ pod nýty 6 (50 ks)  22 Kč 

SM 81946 NÝT TRHACÍ velká hlava 4x16 (20 ks)  29 Kč 

Pro dílnu a servis:

...a dalších více jak 1 950  položek na www.autokelly.cz.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc

SM 82235 VRUT UNIVERZÁLNÍ zapuštěná hlava 4,0x16 (60 ks)  18 Kč 

SM 83271 PODLOŽKA S TĚSNÍCÍ GUMOU 5 (40 ks)  20 Kč 

SM 83430 ŠROUB SAMOVRTNÝ šestihranná hlava 4,8x25 (20 ks)  57 Kč 

Pro dům i zahradu:

...a dalších více jak 639  položek na www.autokelly.cz.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc

SM 84102 OBJÍMKA KABELOVÁ PLOCHÁ mosazná 6,35x0,8 ( 25 ks)  59 Kč 

SM 84121 TRUBICE SMRŠTITELNÁ BEZ LEPIDLA 3,2/1,6 (1 m)  33 Kč 

SM 84083 SPOJKA KABELOVÁ LISOVACÍ s izolací 4,5x2,3x26 (15)  88 Kč 

Elektroinstalační prvky:

...a dalších více jak 122  položek na www.autokelly.cz.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc

SM 85998 Sada velká-koncovky,kolíky,krytky,vidlice,objímky  336 Kč 

SM 85996 Krimpovací víceúčelová sada (velká)  299 Kč 

SM KEN6154150K Sada přesných matic- pozink  496 Kč 

SM KEN6154900K Sada O-kroužků  539 Kč 

Ucelené sady:

...a dalších více jak 60  položek na www.autokelly.cz.



březen / 2017Info Auto Kelly38 Info Auto Kelly 39březen / 2017

Základní 
informace 

o autoservisu 
alfaOmeGa 

cAr 

Od kdy působí autoservis 
v místě: od září 2016 (v blízkosti 
dnešního místa již od roku 2000)
Počet zaměstnanců: 20
Hlavní zaměření autoservisu: 
všeobecný autoservis a asistenční 
služby
Značka služebních aut: Mercedes
motto servisu: Proklientský servis
Počátek spolupráce s auto Kelly: 
více než 10 let
Nejprodávanější díl sortimentu 
auto Kelly: oleje, náplně, brzdy, …
Provozní doba: 
Po-Pá, 8:00 – 17:00, 
nonstop odtahová služba 
a asistenční služby

V  pražských Malešicích najde-
me v Limuzské ulici jeden z auto-
servisů zařazených do sítě AKAS, 
kterým je ALFAOMEGA CAR. Au-
toservis se před nedávnem přestě-
hoval do nových prostorů a získal 
tím větší zázemí na dílně i  repre-
zentativnější prostory pro zákaz-
níky. ALFAOMEGA CAR poskytuje 
komplexní služby pro ty, kteří jsou 
v  silné pražské konkurenci velmi 
nároční. Jak se servisu daří v tom-
to tvrdém boji o zákazníka uspět, 
jsme si povídali s panem Ing. Old-
řichem Biemem.  

V  oblasti podnikání s  autoservisem se 
pohybujete už dlouhou dobu a  dlouhá 
je i Vaše spolupráce s auto Kelly. co Vás 
k této spolupráci vedlo? 
Auto Kelly je silný partner na trhu a vyhovu-

ALFAOMEGA CAR 
už víc než 10 let v síti 
Auto Kelly Autoservis

je nám široký sortiment a  častý závoz ná-
hradních dílů, který u nás probíhá čtyřikrát 
denně. To je pro naše podnikání podstatné, 
protože nejdražší jsou na práci v autoservi-
su prostoje. Každý z heverů, které na dílně 
máme, musí vydělávat peníze a pokud mám 
na heveru rozmontované auto a čekám na 
nějaký díl, tak to je pro nás zbytečný pro-
stoj a finanční ztráta. Z pobočky Auto Kelly 
na Praze 9 máme pravidelné závozy, ale 
i přesto si pro díly jezdíme někdy také sami. 
Jedná se většinou o  díly, které jsou k  dis-
pozici na centrále a pro nás by bylo dražší 
na díl čekat, než si ho přivézt. U dnešních 
aut je třeba více variant brzdových destiček, 
a  proto musíme díl nejprve vyndat z  vozu 
zákazníka a  až potom jej podle skutečné 
varianty objednat. U aut, která se k nám už 
vrací a máme je uvedená v našem systému, 
můžeme díl dopředu objednat. U Auto Kelly 
je pro nás podstatné, že díly, které jsou na-

ROZHOVOR

bízené, jsou i skutečně dostupné. To u ně-
které konkurence bohužel často neplatí. 

Berete většinu dílů od auto Kelly a vyho-
vuje Vám šíře nabízeného sortimentu? 
Drtivou většinu dílů bereme od Auto Kelly 
a většinou podle aktuální zakázky objedná-
váme a díl nám přijede v nejbližším závozu. 
Nějaký základní sortiment nejběžnějších 
dílů máme na skladě, ale to se týká 
hlavně nejběžnějších a přede-
vším firemních aut. V sorti-
mentu Auto Kelly využí-
váme spíše značkové 
díly, které vyžadují 
většinou firemní 
zákazníci. Vý-
jimečně se 
u  některých 
typů zákaz-
níků, kteří 

jdou jen po 
ceně, setká-

me s požadav-
kem, abychom 

jim namontovali ně-
jaký co nejlevnější díl. 

Kdo je Vaším typickým zákaz-
níkem a jak se o něj staráte? 

Jsou to hlavně f irmy. V  menší míře dě-
láme i  zakázky soukromých osob, ale 
jednoznačně převažují f iremní zákaz-
níci. Těm musíme nabídnout komplex-
ní služby, například včetně zapůjčení 
náhradního vozu nebo vyzvednutí auta 
u  zákazníka. Pro nás je pozitivní, že se 
nám díky našemu přístupu daří tyto vel-
ké zákazníky dlouhodobě udržet. Takový 

f iremní zákazník má více aut a  pro nás 
je to samozřejmě také více zakázek. Pro 
takovou f irmu je ale hodně důležitý čas, 
jaký jejich auto v servisu stráví, proto se 
jim snažíme vycházet vstříc tím, že tyhle 
opravy se snažíme přednostně vyřizovat. 
Musíme být konkurenceschopní i  ceno-
vě, což si f irmy rády ověřují a  často nás 
to vede k  tomu, že někdy našim velkým 
zákazníkům musíme ceny přizpůsobit. 

Považujete za svou konkurenci také au-
torizované servisy? 
Nedá se říci, že je to konkurence, je to 
jiný druh servisu. Snažíme se být k zákaz-
níkům stejně féroví a přitom cenově mno-
hem příznivější. 

Jste smluvní partner hned několika pojiš-
ťoven. Je to pro Vás podstatné spojení? 
Ano, díky pojišťovnám se k  nám dostá-
vají zakázky z  ulice, ale je to podstatné 
i pro naše stálé f iremní zákazníky, aby si 
mohli například svoje havarované vozidlo 
nechat opravit u  nás, kde už na to jsou 
zvyklí. I  to byl pro nás jeden z  důvodů 
spolupráce s pojišťovnami. 

Před nedávnem jste se přestěhovali sem 
do limuzské ulice do nových prostor. co 
Vám toto přestěhování přineslo? 
Určitě se nám zvýšila kapacita servisu, 
máme podstatně větší prostory jak na dílně, 
tak i na příjmu oprav a i pro zákazníky jsou 
tyto prostory určitě reprezentativnější a pří-
jemnější. Rozsah našich služeb je prozatím 
stejný, ale aktuálně řešíme otázku dalšího 
možného rozšíření autoservisu a  i  našich 
služeb. Při vybavení autoservisu jsme pou-
žili částečně i vybavení od Auto Kelly. 

Využíváte i  jinou spolupráci s  auto 
Kelly? 
Dost často využíváme školení pro nás 
i naše zaměstnance a tady koncept Auto 
Kelly hodnotíme jednoznačně pozitivně. 
Školení máme za sebou hodně, je pro 
nás důležité držet krok jak v servisu, tak 
třeba v  administrativě a  vedení servisu. 
Obecně lze říci, že s Auto Kelly je diskuse 
a ve f inále nacházíme společnou řeč i ve 
většině reklamací a podobně. Dá se říci, 
že nám vyhovuje systém objednávání ná-
hradních dílů v eshopu, katalogy náhrad-
ních dílů i servisní listy na internetu Auto 
Kelly. Uvítali bychom trochu více indivi-
duálnější systém odměňování zákazníků 
Auto Kelly.

co vnímáte momentálně jako největší 
problém v podnikání v autoservisu? 
Aktuálně velkým problémem je nedo-
statek kvalif ikovaných lidí a vůbec těch, 
kteří chtějí pracovat. Nemáme velkou 
f luktuaci zaměstnanců, ale občas potře-
bujeme přijmout nové lidi, a  to je velký 
problém, především pak v kvalitě těchto 
lidí. Někdy ale až s  odstupem poznáte, 
že se danému člověku prostě dělat ne-
chce. Naši zaměstnanci jsou výrazně 
hodnoceni podle jejich výkonu, a  to se 
pak někdy nesejde s  očekáváním na-
příklad nějakých mladíků, kteří si chtějí 
v  práci hlavně popovídat. Naštěstí se 
nám daří si držet stálé jádro mechaniků 
a stalo se nám, že se k nám i mechanici 
vrátili po zkušenosti jinde. 

děkuji za rozhovor a  přeji, ať se vám 
dále ve Vašem podnikání daří. 

ROZHOVOR
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SORTIMENT AUTO KELLy SORTIMENT AUTO KELLy

Období teplých měsíců a  dovole-
ných se blíží a s ním i potřeba ujis-
tit se, zda je klimatizační okruh ve 
voze zákazníka připraven poskyt-
nout mu v teplých dnech ochlaze-
ní. Pokud neprovádíte pravidelnou 
údržbu, provést kontrolu klimati-
zace by mělo být základem před 
každou letní sezonou. Předejdeme 
tak u zákazníka nemilému překva-
pení v  podobě její nefunkčnosti 
během cesty.

Nepřirozený hluk nebo vibrace, nízký chla-
dící výkon – to vše může být varovným 
signálem upozorňujícím na problém s kom-
presorem klimatizace. Kompresor je srdcem 
klimatizačního okruhu, stlačuje chladivo, 
které koluje v  klimatizační soustavě a  na-
pomáhá ochlazování kabiny automobilu. 
Je také nejnákladnější částí klimatizačního 
okruhu a  bez fungujícího kompresoru ne-
může pracovat ani klimatizace jako celek. 
Proto jsme nabídku kompresorů značky 
Starline, které se vyznačují příznivou cenou, 
rozšířili o vybrané modely vozidel.

Kompresory Starline 
Nabídka Starline kompresorů se každým ro-
kem rozšiřuje a tak stoupá i počet zákazní-
ků, pro které se výměna kompresoru stává 
díky příznivé ceně dostupnější, i když by za 

Novinky pro servis klimatizací  za příznivou cenu 
normálních okolností z pohledu financí vý-
měnu odložili nebo odmítli.
Nyní nese označení Starline více než 50 
typů kompresorů, které pokrývají téměř 
80 % trhu.

Kompresory HELLA
Pro zákazníky, kteří vyžadují ve svém auto-
mobilu renomovaného výrobce dílů HELLA, 
nabízí Auto Kelly i  tuto variantu. Ve spolu-
práci se společností Behr Hella Service 
jsme pro zákazníky od března loňského 
roku odstartovali novou akci na kompreso-
ry pod názvem Garance Plus. 
Servisům v ní nabízíme možnost zúčastnit 
se jednodenního praktického školení. Po 
účasti na tomto školení je servis schopen 
provádět odbornou výměnu kompreso-
ru a  získá od nás garanci na přijetí 
a  kladné vyřízení každé rekla-
mace kompresoru HELLA, 
kterou z  tohoto servisu ob-
držíme. V  rámci programu 
Garance Plus totiž neexistují 
zamítnuté reklamace.

Chladivo a oleje
Běžným provozem se vlivem 
vibrací a  netěsností ročně 
z okruhu klimatizace ztratí 10-15 
% chladiva a je nutné toto chybějí-

cí množství doplnit a předejít tak výpadkům 
či dokonce poškození kompresoru.
Pro doplnění klimatizačního okruhu na-
bízíme dva druhy chladiva: dosud běžně 
používané chladivo R134a o  hmotnosti 12 
kg a  nově vyvinuté chladivo HFO 1234yf 
o hmotnosti 5 kg, které má potenciál globál-
ního oteplování (GWP) 4. To je více než 350x 
nižší oproti R134a a generuje tak podstatně 
nižší emise skleníkových plynů než systémy 
s  náplní R134a. Vyhovuje tak požadavkům 
evropské směrnice 2006/40/EC, která sta-

novuje maximální hodnotu chladiva GWP 150 
pro všechna nová vozidla od roku 2017.
Pro správné fungování klimatizačního okru-
hu je také důležité používat olej slučitelný 
s  chladivem, protože olej odplavuje nečistoty 
a promazává systém a tím snižuje mechanické 
opotřebení kompresoru. Těmto požadavkům 
vyhovuje PAG olej, který je plně syntetický a po-
užívaný s chladivem R134a. Nabízíme ho v něko-
lika viskozitách, které jsou doporučovány výrob-
ci dle typu vozidla. Nově jsme zařadili i PAG olej 
pro systémy s chladivem HFO 1234yf.

Víte, že…
…bližší informace o  programu Garance 
Plus Vám sdělí Váš obchodní zástupce 
Auto Kelly?

Víte, že…
…chladivo HFO 1234yf lze použít pouze 
v systémech pro něj navržených?

Víte, že…
…v  e-shopu naleznete u  každého kom-
presoru naučné video montáže kom-
presoru a PDF brožurku s doporučeným 
typem a množstvím oleje i chladiva pro 
různá vozidla?

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DK N1000 CHLADIVO (R134a) - 12 kg  2 790 Kč 

DK N0107 PAG OLEJ 46 - 1 litr  699 Kč 

DK N0110 PAG OLEJ 46 + UV LÁTKA - 1 litr  799 Kč 

DK N0113 PAG OLEJ 100 - 1 litr  699 Kč 

DK N0116 PAG OLEJ 100 + UV LÁTKA - 1 litr  799 Kč 

DK N0152 UV LÁTKA - 250 ml  699 Kč 

Výběr z nabídky chladiva a oleje R134a:

… a dalších 43 položek v nabídce Auto Kelly.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DK N0041 CHLADIVO (HFO 1234yf) - 5 kg  16 999 Kč 

DK N0163 PAG OLEJ 46 (HFO 1234yf) - 250 ml  599 Kč 

DK N0164 PAG OLEJ 100 (HFO 1234yf) - 250 ml  599 Kč 

DK N0158 UV LÁTKA (HFO 1234yf) - 250 ml  999 Kč 

Chladiva a oleje HFO 1234yf:

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DK STK0287 ŠKODA OCTAVIA (02/04-06/13), AUDI A3 (05/03-08/12), VOLKSWAGEN GOLF V 
(10/03-02/09), SEAT LEON (05/05-12/12) 6 249 Kč

DK STK0002 ŠKODA OCTAVIA (09/96-12/10), AUDI A3 (09/96-05/03), VOLKSWAGEN GOLF IV 
(08/97-06/05), SEAT LEON (11/99-06/06), (vybaven redukcí ovál/kostka) 4 499 Kč

DK STK0692 ŠKODA FABIA (12/06-12/14), ŠKODA ROOMSTER (03/06-05/15), AUDI A1 (05/10-), 
SEAT IBIZA V (03/08-), VOLKSWAGEN JETTA III (08/05-10/10) 7 679 Kč

DK STK0120 VOLKSWAGEN SHARAN (05/95-03/10), FORD GALAXy (03/95-05/06), 
SEAT ALHAMBRA (04/96-03/10) 4 849 Kč

DK STK0121 FORD MONDEO III (11/00-08/07), FORD TRANSIT (08/00-05/06) 5 359 Kč

DK STK0633 MAZDA 6 (06/02-12/08) 9 099 Kč

DK STK0749 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) (09/04-06/12), 
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) (03/05-11/11) 9 999 Kč

DK STK0804 FIAT DUCATO (07/06-) 9 799 Kč

Výběr z nabídky kompresorů Starline:

… a dalších 46 položek v nabídce Auto Kelly .

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV mOc BeZ dPH

DK K0287 ŠKODA OCTAVIA (02/04-06/13), AUDI A3 (05/03-08/12), 
VOLKSWAGEN GOLF V (10/03-02/09), SEAT LEON (05/05-12/12) 6 699 Kč

DK K0002 ŠKODA OCTAVIA (09/96-12/10), AUDI A3 (09/96-05/03), VOLKSWAGEN GOLF IV 
(08/97-06/05), SEAT LEON (11/99-06/06), (vybaven redukcí ovál/kostka) 4 699 Kč

DK K0120 VOLKSWAGEN SHARAN (05/95-03/10), FORD GALAXy (03/95-05/06), 
SEAT ALHAMBRA (04/96-03/10) 5 299 Kč

Výběr z nabídky kompresorů HELLA:
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Auto Kelly je jedničkou v prodeji na 
trhu s  autoskly. Nabízíme širokou 
škálu autoskel všech technologic-
kých typů pro osobní i užitková vo-
zidla, nákladní vozidla a  autobusy 
od všech významných světových 
výrobců. Nechybí samozřejmě ani 
montážních sady (bausety) a příslu-
šenství pro snadnou montáž a de-
montáž poškozeného autoskla.

Zákazníci si u nás mohou vybrat ze 3 kva-
litativních řad výrobků v příslušné cenové 
relaci. V  nejvyšší třídě mohou zákazníci 
vybírat značková skla od výrobců aGc, 
PilKiNGTON, SaiNT GOBaiN a  GUar-
DIAN. Střední třídu zastupuje značka 
NorDgLAss a  nejnižší třídu tvoří ne-
značková autoskla od dodavatele XYG 
a fUYaO. Toto rozdělení taktéž odpovídá 
nastavení cenové politiky většiny tuzem-
ských pojišťoven při vyplácení pojistného 
plnění. Je známo, že například skla znač-
ky Fuyao jsou dodávána do prvovýroby 
a  v  západní Evropě konkurují značkám 
z  naší nejvyšší řady. Platí tedy, že i  skla 
z  naší ekonomické řady dosahují vysoké 
kvality.
 Pro snažší vyhledávání mají téměř veške-
rá skla nastaveny kriteriální popisy, nejslo-
žitějším procesem pro výběr správného 
skla tedy zůstává vhodné zvolení držáku 
zpětného zrcátka a typů senzorů. 
V  případě pochybností s  výběrem a  do-
stupností zboží neváhejte prosím kon-
taktovat zodpovědné osoby pro ověření 
jakýchkoliv informací. Nově lze skla s vy-
sokou úspěšností dohledávat i  s  pomocí 
OE čísel případně podle identifikačního 

Nejširší nabídka autoskel na trhu

čísla vozidla VIN kódu. Pro správné do-
hledání čelních skel vždy pomůže fotodo-
kumentace technologické části starého 
autoskla. 
Sortiment autoskel je neustále aktualizován 
a doplňován o veškeré podstatné informa-
ce v návaznosti na nové typy vozidel a nové 
technologie autoskel uváděných na trh. 
Naše aktuální nabídka nyní představu-
je přibližně 15 500 položek na nejběž-
nější typy vozidel, což řadí společnost  
Auto Kelly k  předním dodavatelům toho-
to sortimentu na našem trhu. V  letošním 
roce předpokládáme rozšíření nabídky 
autoskel o  další nové typy vozidel. Díky 
nejlépe zásobenému skladu v ČR, který je 
doplňován zbožím každých 24 hodin, naše 

aktuální skladová zásoba čítá více než  
10 000 volných kusů autoskel. 

Proč zvolit autoskla 
od Auto Kelly:
• Máme nejširší nabídka autoskel
• Nabízíme příznivé cenové relace ve 
 třech kvalitativních řadách
• Rychle řešíme objednávky (zboží, 
 které není skladem, dodáme do 
 druhého dne)
• Můžete objednat i specifická skla 
 (veteráni, trucky...)
• Náš sortiment má vysokou kvalitu
• Skladem máme více než 10 000 kusů

OBJedNacÍ KÓd ZNačKa TYP mOc BeZ dPH

ASXX 8579AGSGyAVZ Volkswagen Transporter V [04/03-] čelní - zelené / šedý pruh / anténa 3 093 Kč

ASXX 8548AGNHV1P Ford Galaxy [03/95-05/06] čelní - zelené / vyhřívané 5 742 Kč

ASXX 2727ACCMV1B Citroën C5 [03/01-08/04] čelní - čiré / senzor [01-] 3 935 Kč

ASXX 2723BGNH Citroën Saxo [02/96-04/04] zadní - zelené / vyhřívané 2 271 Kč

ASNG 7810AGSGyMVZ1P Škoda Octavia [02/04-] čelní - zelené / šedý pruh / senzor [-5/09] 2 650 Kč

ASNG 3739AGNHMV1P Ford Transit autobus 2.0 [09/00-03/06] čelní - zel. / vyhřívané / senzor [09/06-] 5 514 Kč

AS 7807BGNEZ Škoda Octavia combi [07/98-] zadní - zelené / vyhřívané 3 337 Kč

AS 3556AGSHVW1E Ford Focus [10/98-11/04] čelní - zelené / vyhřívané [01-] 4 700 Kč

AS 2740AGAMVZ1B Citroën C5 [02/08-] čelní - zelené / akustické / senzor 6 990 Kč

Výběr z nabídky autoskel: 

… a dalších více než 14 000 autoskel na www.autokelly.cz.

S NÁMI TO 
OPRAVÍTE 

Výměna dvojité spojky je technicky náročná oprava,  pro kterou nabízíme sadu perfektně sladěných 
dílů a příslušenstvi, speciální montážní přípravek a technickou podporu. I zkušeným automechanikům 
doporučujeme navštívit školení LuK. Technické informace a montážní video jsou k dispozice ke stažení 
na technickém portálu www.repxpert.cz.

Další informace:
www.schaeffler-aftermarket.cz
www.repxpert.cz

LuK RepSet 2CT - kompletní sada na opravu 
dvojité suché spojky

LuK_Ad_Spotlight_RepSet_2CT_210x297_2015_CZ.indd   1 02.02.2017   15:35:47
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Ať už jde o kompletní řešení s modu-
ly pro dodávku paliva, samostatná 
palivová čerpadla nebo naše spe-
ciální sady pro opravy — se spo-
lečností Bosch můžete nabídnout 
svým zákazníkům vždy spolehlivé 
řešení v kvalitě pro prvovýbavu.

Společnost Bosch trvale vyvíjí technologie 
budoucnosti pro potřeby aftermarketu a au-
toservisů, stejně jako pro požadavky prvo-
výbavy. 
Přední výrobci vozidel se tak mohou opřít 
o  nejmodernější technologie podložené 
více než 40 lety zkušeností. 

elektrická palivová čerpadla Bosch
Inovativní technologie a neustálý vývoj 
dle potřeby trhu

KÓd aUTO KellY PoPIs UKÁZKa aPliKace Oe čÍSla mOc BeZ dPH

BO 0986580908 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži

Hyundai i10 1.0, 1.1, 1.2 , i20 1.2, 
1.4, 1.6, i30 1.4, 1.6, 2.0, ix20 1.4, 
1.6 Kia Cee´d (2006-) 1.4, 1.6…

311102D030, 311100X000, 31110 
2D000, 311111G500  2 780 Kč 

BO 0986580940 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži (kompletní modul)

Škoda Octavia II 1.4, 1.6.,1.8TSI, 
2.0FSI, VW Golf V, VI, Plus 1.4, 
1.6, Audi A3 (2005-) 1.4TFSI, 
1.6, Seat Leon (2005-) 1.4, 1.6, 
2.0 TFSI

1KD919051, 1K0919051CK, 
1K0919051AP, 1K0919051DA  3 020 Kč 

BO 0986580932 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži (kompletní modul)

Škoda Superb I 1.8T, 2.0, 2.8 
VW Passat (1999-2005) 1.6, 
1.8, 1.8T, 2.8

3B0919051C  4 535 Kč 

BO 0986580933 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži (kompletní modul)

Audi A6 (1999-2005) 1.8T, 2.0, 
2.4, 2.8, 3.0 4B0919051E  4 535 Kč 

BO 0986580942 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži Toyota yaris (2002-2005)1.0, 1.3 770200D010, 770200D020  2 980 Kč 

BO 0986580937 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži

Honda Civic VIII (2006-) 1.8, 
Jazz 1.2, 1.4, 1.5 (2002-2008), 
City (2002-) 1.5

17040-SAA-000, 17045-SMG-E01  3 820 Kč 

BO 0986580946 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži (kompletní modul) Daewoo Matiz (1998-2005) 0.8 96563403  4 145 Kč 

BO 0986580947 Elektrické palivové čerpadlo, 
v nádrži (kompletní modul)

Fiat Panda (2003-) 1.1, 1.2, 1.4, 
500 (2009-) 1.2, 1.4 51806984, 51821919  4 775 Kč 

Výběr z nabídky palivových čerpadel Bosch:

… a dalších 247 palivových čerpadel Bosch v e-shopu Auto Kelly.

Výhody jedním pohledem
• Nejvyšší pokrytí trhu palivovými 
 čerpadly z výroby pro prvovýbavu
• Palivová čerpadla umístěná v palivové 
 nádrži s příslušnými díly pro rychlé 
 a jednoduché metody oprav modulů 
 dodávky paliva
• Důsledné provádění testů zajišťuje 
 maximální spolehlivost

Výhody pro autoservisy 
• Maximální spokojenost zákazníků se 
 zajištěním nejvyšších standardů
• Maximální spolehlivost vede 
 k minimálnímu počtu reklamací
• Zjednodušená montáž díky minimálním 
 rozměrům a hmotnosti

Výhody pro uživatele
• Zvýšená bezpečnost díky vysoce 
 kvalitním produktům
• Tichý chod pro příjemnou jízdu
• Vynikající funkční vlastnosti a vysoká 
 servisní životnost
• Nejvyšší účinnost vedoucí ke snížení 
 emisí škodlivých látek

Společnost Delphi nedávno představila řadu významných vylepšení  z port-
folia brzdových komponent včetně kotoučů s úplnou antikorozní úpravou 
a vylepšených brzdových destiček s nulovým obsahem mědi. O tento nový 
sortiment jsme rozšířili i naši nabídku.

Kotouče s antikorozní 
úpravou
Kotouče s  úplnou nebo částečnou anti-
korozní úpravou, které se dříve používaly 
pouze v segmentu luxusních a sportovních 
vozů, jsou nyní součástí OEM brzdových 
systémů řady oblíbených evropských rodin-
ných vozů. 
Jelikož samotné kotouče jsou vyrobeny po-
dle specifikací  a  tolerancí OEM, veškerý 
rozdíl spočívá v povrchové úpravě.  Nové 
brzdové kotouče Delphi  s  úplnou anti-
korozní úpravou, na které je po krátkém 
ponoření do oleje rovnoměrně nastříkán 
ekologicky nezávadný vodný roztok vloč-
kového zinku a  stříbra (Geomet), nabízejí 
vynikající ochranu proti korozi a  vizuálně 
atraktivnější povrch.

Brzdy Delphi
Kotouče s ložisky
Sortiment kotoučových brzd s ložisky znač-
ky Delphi se rozšířil z  18 na 51 položek 
a stává se tak jednou z nejkomplexnějších 
nabídek v Evropě.  Nyní nabízíme kotouče 
s integrovanými ložisky, snímacími kroužky 
ABS a montážní příslušenství pro oblíbené 
vozy značek Citroën, Peugeot, Renault, Ni-
ssan, Opel/Vauxhall a  Mercedes. Při opra-
vách bohužel často dochází k  poškození 
těchto součástí, což má zásadní význam pro 
bezpečnost. Osazení kotoučů ložisky auto-
mechanikům podstatně zjednodušuje život. 

Brzdové destičky 
s nulovým obsahem mědi
Společnost Delphi snížila obsah mědi v brz-
dových destičkách na 0,5 procenta – o deset 
let dříve, než nařizuje legislativa USA, a bez 
kompromisů v  účinnosti brzd nebo bezpeč-
nosti jízdy.  
Odhaduje se, že brzdové destičky mají na svě-
domí až polovinu množství mědi, která znečiš-
ťuje vodní systémy v městských aglomeracích. 
Měď je silně toxická pro vodní živočichy, a pro-
to brzdové destičky mohou významně poško-
zovat životní prostředí. 
Ze 130 různých třecích přísad vytváříme 20 
jedinečných směsí. Například naše třecí směs 
z  uhlíkových vláken pro brzdy zadních kol, 
která se používá v oblíbených aplikacích, jako 
jsou destičky LP565, má již nulový obsah mědi. 
Naše nová směs vydrží déle a nabízí lepší vý-
sledky v oblasti vadnutí brzd.

OBJedNacÍ KÓd ZNačKa TYP mOc BeZ dPH

DF BG3208 P/L brzdový kotouč chlazený ŠKODA Octavia, Seat Leon, Audi A3 710 Kč

DF BG3620 P/L brzdový kotouč chlazený Citroen C3 a C4, Peugot 207 a 307 746 Kč

DF BG3834 P/L brzdový kotouč Škoda Octavia, VW Golf VI, Seat Altea, Audi A3 782 Kč

DF BG3359 P/L brzdový kotouč chlazený Ford Focus, Fusion, Mazda 2 836 Kč

DF BG9029RS P/L brzdový kotouč DELPHI s nábojem Renault Megane a Scénic 2 575 Kč

DF BG9021RS P/L brzdový kotouč DELPHI s ložiskem a senzorem Citroen C4 a Peugot 307 2 627 Kč

DF BG9026RS P/L brzdový kotouč DELPHI s ložiskem a senzorem Renault Laguna 2 965 Kč

Nejprodávanější kotouče DEPLHI:

… a dalších více než 1 400 brzdových kotoučů Delphi na www.autokelly.cz.

OBJedNacÍ KÓd ZNačKa TYP mOc BeZ dPH

DF LP565 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda Škoda Octavia, VW Golf VI,AUDI A4, Seat 
Leon, Renault Clio Peugot 308 669 Kč

DF LP1514 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda Škoda Fabia, VW Polo, Seat Ibiza, Audi A3 919 Kč

DF LP1958 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda Citroen C5, Ford Focus, Mazda 3, Peugot 508 810 Kč

DF LP1727 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda Peugot 208, Citroen C4, 920 Kč

Nejprodávanější brzdové desitčky DELPHI:

… a dalších více než 1 200 brzdových destiček Delphi na www.autokelly.cz.
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Ačkoliv aftermarketová nabídka ná-
hradních dílů a  doplňků je v  Auto 
Kelly opravdu široká, ne každý díl je 
dostupný, protože na aftermarketo-
vém trhu neexistuje jeho výrobce. 
Z  tohoto důvodu Auto Kelly nabízí 
také kompletní sortiment originálních 
dílů pro vybrané automobilové znač-
ky. Dokážeme tak k vaší spokojenosti 
vyřídit objednávku i toho nejmenšího 
šroubku ve vozidlech vašich zákaz-
níků. Počet značek je vskutku široký 
a nabídka se dále rozšiřuje.

V tabulce najdete značky, u kterých si mů-
žete objednat kompletní sortiment pouhým 
zadáním originálního kódu na našem e-
-shopu. Ten najdete na www.autokelly.cz. 
Originální díly pro ostatní značky vám ale 
samozřejmě dodáme také, stačí nám k tomu 
pouze vaše poptávka. Neváhejte proto se 
svým dotazem kontaktovat naši pobočku, 
call centrum nebo nás kontaktujte přes 
facebook.

Auto Kelly má nejširší nabídku originálních 
dílů skladem s okamžitou dostupností, drží-
me pro vás více jak 7 500 položek pro různé 
značky na našem centrálním skladu.
Možnost objednání jakýchkoliv originálních 
dílů je jedním z  hlavních důkazů toho, že 
u nás skutečně najdete pro váš vůz vše na 
jednom místě.

Máme nejširší nabídku originálních 
dílů s okamžitou dostupností

ZNačKa 
VOZU

DoBA 
dOdÁNÍ

PředPONa 
oE kArET

Škoda 24h VAG

Audi 48h VAG

Volkswagen 48h VAG

Seat 48h VAG

Alfa Romeo 48h FIA

Citroën 48h PSA

Dacia 48h REN

Fiat 48h FIA

Ford 48h FOR

Hyundai 48h HyU

Kia 48h KIA

Lancia 48h FIA

Peugeot 48h PSA

Renault 48h REN

Volvo 48h VOL

BMW 96h BMW

Nissan 96h NIS

Opel 96h OP

Víte, že…
Portfolio originálních dílů obsahuje také kompletní sortiment originálního příslušenství, 
tedy od klíčenek po značkové oblečení – vše pro auto na jednom místě.

 

Snadná a rozsáhlá řešení nabízí Nipparts.

Nejširší nabídka náhradních dílů na asijská 

vozidla. Nabídka Auto Kelly v současné době 

nabízí více jak 16 500 položek těchto sortimentních řad:

www.autokelly.cz

NIPPARTS

Nabízí nejširší nabídku dílů 
pro asijská vozidla

Výběr z nabídka dílů NIPPARTS:

• Díly řízení
• Filtry – olejové, palivové, 
   vzduchové a kabinové
• Tlumiče
• Brzdové destičky a kotouče
• Ložiska
• Spojky a spojovou hydrauliku
• Řemeny
• Elektrické díly – čidla, snímače, alternátory
… a mnoho dalšího

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKladY POUžiTÍ mOc BeZ dPH

NI N1310510 Olejový filtr NIPPARTS HyUNDAI / i30 (FD) [10/07-11/11] 157 Kč

NI J1313016 Olejový filtr NIPPARTS MITSUBISHI / ASX (GA_W_) [02/10-] 150 Kč

NI J1330515 Palivový filtr NIPPARTS KIA / SPORTAGE (SL) [09/09-] 856 Kč

NI N4290515 Ložiskové pouzdro, stabilizátor NIPPARTS HyUNDAI / SANTA FÉ II (CM) [10/05-12/12] 103 Kč

NI J4884011 Podpora-/ Kloub NIPPARTS HONDA / ACCORD VI (CG, CK) [03/97-12/03] 1 027 Kč

NI N5520516G Tlumič pérování NIPPARTS HyUNDAI / GETZ (TB) [08/02-12/10] 1 254 Kč

NI J4901022 Řídicí páka, zavěšení kol NIPPARTS NISSAN / X-TRAIL (T30) [06/01-01/13] 6 540 Kč

Kompletní nabídku více jak 16 500 dílů naleznete na ww.autokelly.cz.
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Produkty společnosti Delphi ze sortimentu řízení a odpružení zazname-
naly mnoho zajímavých modernizací a vylepšení, usnadňují zákazníkům 
nalezení optimálního řešení. V nabídce Auto Kelly najdete více než 4 600  
kvalitních náhradních dílů řízení a odpružení.

Sady řízení: 
kompletní řešení
Sady řízení Delphi zahrnující horní a dol-
ní vodicí ramena nápravy, silentbloky 
a  koncovky spojovací tyče i  náhradní 
matice a  šrouby umožňují mechanikům 
výměnu všech komponent systémů ví-
ceprvkového zavěšení kol, kterými jsou 
vybaveny vozy vyšší třídy. Všechny 
komponenty sad řízení Delphi vyráběné 
v kvalitě OEM do sebe dokonale zapada-
jí a  mají naprosto stejné vlastnosti jako 
originální díly. 

Řízení a odpružení: více než 
4 600 součástí
Sortiment řízení a  odpružení z  nabídky 
společnosti Delphi tvoří více než 4 600 
sortimentních položek pokrý-
vajících celý evropský vozový 
park a zahrnuje  vodicí ramena 
nápravy, trojúhelníková rame-
na, kulové čepy, vnitřní a vnější 
spojovací tyče, stabilizáto-
ry řízení, držáky motoru, 
manžety hřebene řízení 
a široký výběr pryžoko-
vových pouzder (silent-
bloků).

řízení a odpružení Delphi

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV APLIkAcE mOc BeZ dPH

DF TC1086 P/L tyčka stabilizátoru DELPHI Škoda Rapid, VW Polo, Seat Ibiza, Audi A2 470 Kč

DF TC554 P/L tyčka stabilizátoru DELPHI Peugot 306, Citroen Xsara 442 Kč

DF TC787 P rameno spodní, kompletní DELPHI Škoda Octavia, VW New Beetle, Audi A3 1 791 Kč

DF TC786 L rameno spodní, kompletní DELPHI Škoda Octavia, VW New Beetle, Audi A3 1 791 Kč

DF TBR4140 Sada měchů, řízení DELPHI Renault Espace, 336 Kč

DF TBR4113 Sada měchů, řízení DELPHI Škoda Octavia, VW Golf IV, Audi TT, Seat Leon 288 Kč

Nejprodávanější díly řízení DELPHI:

… a dalších více než 4 800 dílů řízení Delphi na www.autokelly.cz.

Žhavé novinky v kvalitě OEM 

SORTIMENT AUTO KELLy
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Novinky v sortimentu: více 
než 400 nových referencí
Nejnovější katalog dílů řízení a odpruže-
ní značky Delphi, který vyšel v listopadu 
2016 (S190/27), nabízí podstatné rozší-
ření sortimentu s  více než 400 novými 
čísly dílů. Tento katalog vyšel v  mnoha 
jazykových mutacích, je dobře čitelný, 
obsahuje kvalitní fotografie a  nákresy 
a  usnadňuje tak vyhledání požadované-
ho dílu. O katalog můžete požádat svého 
prodejce produktů Delphi.

Prachovky: vyšší odolnost
Prachovky, které společnost Delphi vyvi-
nula pro některé ze svých komponent ří-
zení, nyní využívají vylepšeného složení 
chloroprenové pryže. Ta si udržuje svou 
odolnost i za extrémních teplot, díky če-
muž lépe chrání pracovní plochy kulové-
ho čepu a prodlužuje tak jeho životnost.

PLOCHÉ LIŠTY KOVOVÁ LIŠTA HYBRIDNÍ LIŠTY

Prémiová řada stěračů
pro více než 98% všech vozidel

  Maximální pokrytí: jednotlivé stěrače a sady pro osobní automobily a užitková vozidla.
  Prvotřídní výkonnost: Prvovýrobní technologie a kvalita zajišťují vynikající výsledky stírání a dlouhou životnost.
  Snadná instalace: aplikační údaje, montážní návod a animace jsou k dispozici na balení a on-line.
  Úplný sortiment: přední a zadní stěrače v sortimentu.

Vaše výhody

62 x 589

Jednotlivé lišty a sady s 
novým úchytem multi-fi t a 
konektorovým systémem 
(Master Connector 
System) s asymetrickým 
přesným spoilerem.

Celokovová standardní 
lišta s univerzálním 
konektorem k dispozici 
jako standard, se 
spoilerem, s 
ostřikovačem a v 
zakřiveném 
provedení.

V řadě určené pro asijská 
vozidla se snoubí 
vlastnosti jak 
kovových, tak 
plochých stíracích 
lišt.

Balení s QR kódem
  Poutavá grafi ka pro přesvědčivější oslovení zákazníků.
  Celý sortiment v zalisovaném blistrovém balení (jednotlivě/sady).
  QR kód umožňuje snadné vyhledávání dílů/aplikací a animací montáže na cestách.
  Podrobné aplikační údaje/montážní návod jsou obsahem každého balení.
  Holografi cká značka „Priospot“ na ochranu proti produktovému pirátství.

www.championaerovantage.com
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Volvo opět nastavuje 
laťku v bezpečnosti

Nové modely švédského výrobce automobilů s  označením 
Volvo S90 pro sedan a V90 pro kombi opět ukazují konkuren-
ci, jak se má stavět bezpečné auto. Luxusní a hodně hi-tech 
limuzína i kombi verze byla podrobena testování EuroNCAP 
a v celkovém hodnocení získala skvělých pět hvězdiček. Té-
měř mimo stupnici v  hodnocení se ziskem šesti hvězdiček 
Volvo S90 a  V90 zapsalo do historie, když dosáhlo šesti 
hvězdiček v testu AEB Pedestrian, který prověřuje schopnost 
auta poznat, že do jízdní dráhy vozu vstoupil neopatrný cho-
dec či vběhlo dítě. Tahle hodně povedená novinka od Volva 
vás tedy nejenom neskutečně pohodlně odveze z bodu A do 
bodu B, ale ještě je schopná vás i vaše okolí ochránit před 
střetem s chodcem, který většinou nedopadne dobře. Volvo 
si zaslouží velký palec nahoru a  lze očekávat, že sofistiko-
vaný systém chránící chodce před srážkou se časem rozšíří 
i  do levnějších modelů stejně, jako tomu bylo v  případě ji-
ných elektronických bezpečnostních prvků jako třeba dnes 
již zcela běžné ABS či ESP, které dříve bylo také jen doménou 
nejdražších vozů. 

ford poráží ferrari 
Ford před časem představil supersport s označením GT, který má na-
vázat na úspěchy modelu před mnoha lety na slavném závodě 24h Le 
Mans. Současní majitelé asi nejběžnějšího Fordu Focus se mohou po-
chlubit tím, že jejich rodinné auto má motor se stejným označením, jako 
je „zbraň“ v útrobách supersportu Ford GT. I zde totiž zůstal zachován 
název Ford Eco Boost. Tím ale veškerá další příbuznost končí. Motor 
ve Fordu GT nabídne z objemu 3,5 litru až 647 koní při 6 250 otáčkách 
za minutu a stejně tak brutální točivý moment 745 Nm na úrovni 5 900 
otáček. Ford tento supersport vyvezl na kanadský testovací okruh Ca-
labogie Motorsports Park a dokázal zde zajet čas o  tři sekundy lepší 
než Ferrari 458 Speciale a o dvě vteřiny na kolo lepší než ostrý McLa-
ren 675 LT. To jsou hodně dobré údaje, ale je otázkou, jestli to spolu 
s cenovkou blížící se jedenácti milionům korun bude stačit na to, aby se 
supersport GT s lidovým rodokmenem Ford stal ikonou. 

Škoda přichází s vyšlechtěným Kodiaqem
Škoda na autosalonu v  Ženevě představí dvě nové a  hlavně sty-
listicky vyšlechtěné verze SUV Kodiaq, které na sebe už několik 
měsíců strhuje pozornost motoristických novinářů i veřejnosti. Prv-
ní velké SUV od českého výrobce bude nově k dispozici také ve 
verzi Scout a Sportline. Zatímco Scout bude disponovat množstvím 
vnějších optických prvků a také příplatkovou výbavou, která jej více 
předurčí pro jízdu v terénu, verze Sportline přidá sportovní šmrnc, 
který ocení zákazníci zejména při jízdě po zpevněných komuni-
kacích. V  obou případech si zákazník bude moci vybrat vždy 
jen verzi s pohonem 4x4 a z nabídky těch silnějších motorů, 
které jsou v základní nabídce. V obou variantách bude 
Kodiaq postaven na 19“ kolech se specifickým 
designem, vnější vzhled ozdobí nejrůz-
nější barevné kombinace lišt a  ji-
ných designových prvků. Verze 
Sportline například nabídne 

i sportovní sedačky vepředu a jiný dekor interiéru. Lze očekávat, že 
obě tyto verze budu mít u zákazníků úspěch, protože velká SUV si 
zákazníci často a rádi ještě nejrůzněji upravují a pořizují je většinou 
v těch vyšších stupních výbav. Vítej, Kodiaqu Sportline a Scout. 

SVĚT AUTOMOBILů
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Výběr správného motorového ole-
je vyžaduje určité znalosti a péči. 
V  následujícím textu naleznete 
odpovědi na některé z  otázek, 
které s  problematikou motoro-
vých olejů souvisejí.

Pro spoustu lidí je „olej jako 
olej“.  Je jedno, jaký olej se do 
motoru naleje?
Pokud do motoru nalejeme alespoň typ oleje 
pro mazání motorů a ne na fritování, tak auto 
většinou normálně jezdí dál. Pokud nedojde 
k  extrémnímu případu a  zadření motoru, tak 
se špatně zvolený typ motorového oleje může 
projevit až po čase a docela nenápadně vět-
ším opotřebením všech pohybujících se částí 
v motoru. Následkem toho může mít motor hor-
ší starty, vyšší spotřebu i  hlučný chod. Velmi 
náchylné na kvalitu oleje je i turbodmychadlo, 
na kterém se špatně zvolený druh oleje může 
projevit ještě dříve.

Paliva používaná do spalo-
vacích motorů (benzinových 
a dieslových) se od sebe liší ze-
jména aditivací. Je něco podob-
ného i u olejů? Jaká aditiva jsou 
do motorových olejů přidávána 
a co mají zlepšit?
Olej je směsí základového oleje a  aditiv. To 
znamená přísad, které zlepšují vlastnosti zá-
kladového oleje a v podstatě nám určují, jakou 
výkonnost či jakou specifikaci dosáhne olej 
při určitém poměru základového oleje a aditiv. 
Z  nejběžnějších aditiv se používají například 
antioxidanty (přísady proti stárnutí a  degra-
daci oleje), detergenty a  disperzanty (zabra-
ňují vzniku, shlukování a  usazování nečistot), 
antikorozní přísady, aditiva proti opotřebení 
(protioděrové a mazivostní přísady), modifiká-
tory viskozity. To znamená aditiva, která nám 
zajišťují co nejmenší změnu viskozity oleje při 
změně teploty oleje, atd. Aditiv je samozřejmě 
ještě více, ale pro motoristu by mělo být směro-
datné, že každý olej je vyváženou soustavou, 
koncipovanou pro určitý druh motoru a  jeho 
provozu. Z toho pramení i poměrně velký po-
čet specifikací a druhů olejů a nemá smysl je 
„zlepšovat“ nějakými dalšími přísadami.    

Jaká je vlastně funkce oleje 
v motoru a požadavky na něj?
Základní funkcí oleje je mazání a  tím pádem 
snižování tření mezi dvěma styčnými plochami. 
Olej musí tedy mít velice dobré mazací schop-
nosti (dostatečnou únosnost mazacího filmu) 
a  ideální viskozitu v  celé oblasti pracovních 

motorové oleje – mýty a fakta 

teplot (od mínusových až po teploty vyšší než 
například 200°C). V ideálním případě dosahu-
jeme kapalinné tření, které nejméně snižuje 
energii a  výkon motoru a  zaručuje nejmenší 
opotřebení po sobě se vzájemně pohybujících 
ploch či těles. 
Další důležitou funkcí maziv je zabraňování 
koroze, odvod tepla, dotěsňovací schopnost 
(mezi stěnou válce a  kroužky pístů) a  čisticí 
vlastnosti při zbavování třecích ploch nečistot, 
které vnikají do motoru palivem či vzduchovým 
filtrem.  Olej musí odolávat i  tvorbě kyselých 
kalů při nedostatečně zahřátém motoru a odo-
lává i produktům nedokonalého spálení paliva, 
kdy zabraňuje tvorbě karbonových usazenin.

Lze oleje jiných značek mezi 
sebou míchat či doplňovat, 
nebo je zde nějaké riziko?
Pokud potřebujete doplnit olej do motoru a ne-
máte k dispozici olej, který tam nyní máte, tak 
můžete použít olej jiného výrobce či značky. Je 
ale potřeba dodržovat určité zásady:
- míchat mezi sebou stejnou viskozitní úroveň 
dle SAE
- míchat mezi sebou stejnou výkonovou úro-
veň dle ACEA a norem výrobců motorů
 
Na trhu jsou i „racingové“ ole-
je, co přináší? Hodí se k běž-
nému použití?
Ano, tyto oleje jsou i na běžném trhu a hodí 
se i k používání v sériových či tuningových 
vozech vysokých výkonových kategoriích. 
Tyto oleje jsou stavěné na vyšší zátěž a vyš-
ší teploty. Používají se tedy většinou visko-
zitní třídy dle SAE 5W-50 či 10W-60 a odpo-
vídající aditivace. Výrobci olejů spolupracují 
se závodními týmy, a tak posouvají svůj vý-

zkum dopředu a ověřují si kvalitu svých ole-
jů. Například český výrobce maziv PARAMO 
Pardubice při vývoji svých olejů dlouhá léta 
spolupracuje s  Romanem Krestou, jedním 
z  nejúspěšnějších jezdců rally poslední 
doby. Ten se podílel na vývoji a používá olej 
MOGUL 5W-50 EXTREME Sport. V jeho sto-
pách pokračuje i  Jan Černý. Závodní týmy 
ale nepoužívají pouze racingové oleje. Mar-
tin Macík, několikanásobný úspěšný jezdec 
Rally Dakar v  kategorii kamionů, používá, 
kromě racingového oleje MOGUL 10W-60 
EXTREME Sport, sériové převodové oleje 
MOGUL Trans. Další účastník Rally Dakar, 
tým Barth Racing, testuje a  používá také 
běžné motorové motocyklové oleje MOGUL 
MOTO. Toto jednoznačně deklaruje vyso-
kou kvalitu olejů domácí značky, na kterou 
je možné se spolehnout. 
     

Převzato od firmy Paramo

SORTIMENT AUTO KELLy



březen / 2017Info Auto Kelly52 Info Auto Kelly 53

DENSO Lambda sondy jsou navrženy a vyrobeny s přesností nejpřísnějších OEM standardů. Ověřené přísnými bezpečnostními 
a výkonnostními zkouškami. 

DENSO doporučuje výměnu a kontrolu lambda sondy tak často, jak uvádí výrobce vozidla, nebo častěji, pokud je motor starý 
nebo vykazuje známky zvýšené spotřeby paliva. Ať je důvod jakýkoliv, doporučujeme nefunkční lambda sondu vyměnit z 
finančních důvodů; snížení spotřeby paliva a snížení nákladů na provoz.

www.denso-am.eu

Get inside
•	 Nízké	emise	

•	 Snížená	spotřeba	paliva	

•	 Optimální	výkon	motoru	

•	 Prvovýrobní	kvalita	a	spolehlivost	

•	 Široké	pokrytí	a	jedinečné	aplikace	

pro	asijská	a	evropská	vozidla
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Stylové miNi countryman 
představuje novou generaci
Automobilka MINI po své reinkarnaci nabídla hned několik modelů 
MINI, z nichž jednoznačně mezi ty úspěšnější lze řadit crossover 
s  názvem Countryman. Ten se ostatně docela slušně prodává 
i  v  České republice, kde po něm často sáhnou zákazníci, kteří 
chtějí crossover, který není jen jedním dalším z davu stejně vyhlí-
žejících automobilů. MINI je prostě jiné a hodně své. Projevuje se 
to v typické karoserii, kterou si jen těžko spletete s jiným automo-
bilem, ale hlavně v interiéru, kde je vám také okamžitě jasné, že 
sedíte v úplně jiném voze. Nová generace Countrymanu docela 
citelně povyroste, jak o 30 mm do šířky, tak hlavně o znatelných 
190 mm do délky. To se projeví hlavně na prostornosti interiéru 
a velikosti zavazadlového prostoru. Tedy přesně tam, kde stávající 
MINI Countryman zaostávalo za konkurencí. Jízdní vlastnosti, mo-
tor a hlavně styl, to vše mělo MINI Countryman v dobré kondici už 
nyní a nová generace to může jen vyšlechtit. V té nejvybroušenější 
verzi označené jako MINI Countryman John Cooper Works totiž 
nabídne tenhle drobek výkon až 228 koní s pohonem 4x4. Z 0 na 
100 tak zrychlí za 6,5 vteřiny. Můžete tak dostat hodně vytříbeného 

společníka k cestám do příro-
dy a nebo na nákupy. 

Nové audi rS4 nabídne 
motor z Porsche

V německém Ingolstadtu už skoro dvě dekády označují svůj 
nejvýkonnější model čtvrté řady přídomkem RS. Milovníkům 
automobilů se při vyslovení kombinace Audi RS4 vždy trochu 
více rozbuší srdce, protože ví, že se nejedná jen tak o obyčej-
nou audinu. Poslední generace RS4 má být dokonce vybave-
na přeplňovaným šestiválcovým motorem o objemu 2,9 litru, 
který by měl poskytovat výkon asi 450 koní a 600 Nm. Sedan 
anebo kombi střední třídy z  Ingolstadtu by se s tímto moto-
rem a pohonem quattro mělo dostat z 0 na 100 Km/h za méně 
než 4 sekundy. Stejný motor využívá sesterská automobilka 
Porsche v  modelu Panamera 4S, kde je ale motor naladěn 
na výkon o 10 koní nižší. Audi RS4 bude tradičně dodáváno 
i  v  karosářské variantě kombi, kterou u  Audi nazývají jako 
Avant. Pokud tedy potřebujete stěhovat rodinu či větší kusy 
nábytku třistakilometrovou rychlostí, Audi RS4 Avant bude 
automobilem přesně pro vás. Maximální rychlost bude sice 
obligátně elektronicky omezená na 250 Km/h, jako u všech 
ostatních německých aut, ale všichni dobře ví, že odbloko-
vání tohoto elektronického omezovače je dětsky jednodu-
chou záležitostí a ručička tachometru se pak snadno dostane 
k hodnotám začínajícím trojkou. 

mazda opět průkopníkem 
v motorech

Japonská automobilka Mazda byla jedinou automobilkou, která 
v  sériové výrobě nabízela mnoho let hned několik modelů s  ro-
tačním motorem Wankel, který měl být revolucí mezi spalovacími 
motory. Zatímco ostatní automobilky trvaly na motorech s běžnými 
písty a válci, Mazda zkoušela rotační motor, který měl mít množství 
pozitiv. Jak se později ukázalo, tak měl i svá negativa, přesto je stále 
považovaný za jednu z možností pro spalovací motory budoucnosti, 
zvláště když se v něm použijí dnešní moderní technologie, znalosti 
a materiály. Mazda teď ale znovu přichází na trh s revolučním spalo-
vacím motorem, který označuje jako HCCI. Ten se dá zjednodušeně 
představit jako motor na dieselovém principu, který ale spaluje ben-
zin. K zapálení směsi ve válcích totiž během činnosti nepotřebuje 
jiskru svíčky, ale stačí mu vysoký stupeň 
komprese tak, jak to známe právě z  die-
selů. Mazda si tím u tohoto nepřeplňované-
ho motoru slibuje snížení spotřeby o 30% 
oproti podobně výkonným motorům. Již 
šestá generace efektivních motorů Mazdy 
s  označením Skyactiv bez přeplňování 
tedy jde hrdě zcela proti trendu většiny au-
tomobilek, které chrlí čím dál menší a čím 
dál tím více přeplňované downsizingové 
malorážky. 

Sportovní Yaris od Toyoty
Ano, čtete správně. Automobilka Toyota se rozhodla, že model yaris 
brzy představí ve sportovní verzi, která by měla připomenout Toyotu 
yaris WRC v seriálu mistrovství světa, kam se japonská automobil-
ka vrátila po dvaceti letech. Značka Toyota, u které už to vypadalo, 
že cokoliv trochu zavánějící výkonem a rychlou jízdou bude navždy 
sežehnuto hněvem ekologicky smýšlejícího vedení automobilky, na-
jednou má na autosalonu v Ženevě představit malý yaris s výkonem 
210 koní, který určitě bude hodně rychlý a ne moc ekologický. Tenhle 
sportovní yaris by mohl navázat na úspěchy modelu yaris TS, který se 
v předchozím desetiletí docela úspěšně prodával i v České republice. 
Snad to zelení mužíčci, kteří v Toyotě tvrdošíjně propagují ekologicky 
neekologické Priusy a podobné pro řidiče nepřátelské automobily, 
přečkají ve zdraví. Cenovka nové sportovní Toyoty yaris bude zcela 
jistě nižší, než je tomu u závodního speciálu Toyota yaris WRC. Tam je 
totiž cena vyčíslena asi na 25 milionů korun za jeden kus. 
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SVĚT AUTOMOBILů

V  sortimentu Auto Kelly najdete širokou nabídku značky Denso, jednoho z  předních světových vývojářů  
a výrobců originálních dílů a systémů pro automobily, ve které pochopiteně nechybí ani lambda sondy v OE 
kvalitě. Značka DENSO dodává na trh náhradními díly špičkogé kvality, která je ověřená přísnými bezpeč-
nostními a výkonnostními zkouškami.

Moderní technika, prvotřídní kvalita a  vyni-
kající design lambda sond DENSO snižuje 
škodlivé emise, maximalizuje efektivitu pali-
va,  zvyšuje výkon motoru a celkově zlepšu-

DENSO lambda sondy 

je jeho chod. Kvalitní lambda sonda je tedy 
ideální způsob, jak zajistit delší životnost 
motoru.
DENSO Lambda sondy jsou navrženy 

a  vyrobeny dle přísných pravidel Denso  
a 100 % splňují OE standardy. 
Aktuální rozšíření sortimentu pokrývá celou řadu 
aplikací VAG, včetně nejnovějších motorů TSI & TFSI.

KÓd aUTO KellY UKÁZKa aPliKace Oe čÍSla mOc BeZ dPH

DE DOX-1700 AUDI A6 2.8 FSI / 3.0 TFSI / 3.2 FSI (04-11) / Q7 3.0 TFSI (10-15) 4L0906262J / 06A906262DM /06E906262J 
06E906265D / 06E906265E  2 475 Kč    

DE DOX-1701 SEAT MII (11-) VW UP (11-) ŠKODA CITIGO (11-) 
AUDI A4 3.2 FSI (05-08)

03C906262AT / 03C906262P 04C906262 
04C906262D / 4L0906262H / 06E906262H  2 400 Kč

DE DOX-1702 AUDI A3 1.6 (03-12) SEAT IBIZA V 1.4 (08-) 
ŠKODA OCTAVIA 1.6 (04-13) VW POLO 1.4 (06-09)

03C906262AA / 03C906262AC 
03C906262AE 

03C906262M / 03C906262Q / 03C906262R
 2 475 Kč

DE DOX-1703 AUDI A3 1.4 TFSI (07-13) SEAT LEON 1.4 TSI (07-12) 
ŠKODA FABIA 1.4 TSI (07-14) VW GOLF VI 1.4 TSI (09-13) 03C906262BF / 03C906262T  2 775 Kč

DE DOX-1704 AUDI A1 1.2 TFSI (12-) SEAT IBIZA V 1.2 TSI (10-) 
ŠKODA FABIA 1.2 TSI (10-14) VW GOLF VI 1.2 TSI (08-12) 03F906262A / 03F906262C  2 990 Kč

DE DOX-1707 AUDI A3 1.4 TSI (12-) SEAT LEON 1.4 TSI (13-) 
ŠKODA ROOMSTER 1.2 TSI (10-15) VW GOLF VII 1.2 TSI (12-) 03E906262B / 03E906262C / 04E906262  2 990 Kč

Výběr z nabídky lambda sond DENSO: 

… a dalších 445 lambda sond DENSO na www.autokelly.cz.

DOX-1700 DOX-1701 DOX-1702 DOX-1703 DOX-1704 DOX-1707
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Autoservis AKAS Michal Hor-
ňák v  Českém Dubu je jeden 
z  menších, ale stále se rozvíje-
jících autoservisů, které těží ze 
spolupráce s  Auto Kelly. Svým 
zákazníkům nabízí služby tak, 
jak je oni vyžadují a není pro ně 
problém se zákazníkovi přizpů-
sobit například v otevírací době. 
S  vedoucím servisu, panem Ji-
řím Beldou, jsme si popovídali 
i  o  tom, jak aktivně pracují se 
službou Moje Garáž. 

Jste autoservis na malém městě, jak se 
Vám daří získat a udržet zákazníka? 
Dost zákazníků za námi přišlo z  našich 
předchozích působišť a nové zákazníky si 
snažíme získat férovým přístupem a kva-
litními službami. Daří se nám to i  díky 
Auto Kelly, díky nimž jsme jednoznačně 
viditelnější a zákazníci nás tak víc vníma-
jí, že patříme do nějaké větší sítě a  vidí 
nás, že jsme spojeni s touto dnes už zná-
mou značkou. 

Je zde velká konkurence, nebo je to z to-
hoto pohledu na malém městě pro Vás 
lepší? 
Konkurence je všude a  tady v  Českém 
Dubu jsou ještě dva velké autoservisy 
a množství garážníků a ti všichni pro nás 
představují svým způsobem konkuren-
ci. Máme ale hodně stálých zákazníků 
a  i  díky nim se k  nám postupně dostá-
vají noví a  noví. Zde v  okolí je množství 

Zákazníkovi se m usíme přizpůsobit

menších i  větších f irem a  fabrik, a  tak 
máme i  množství zákazníků, kteří nám 
sem ráno přivezou auto a  odpoledne, 
když jdou z práce, jej mají opravené. Od 
nás to pak ale chce tady být od rána od 
šesti, protože to začíná pracovní směna 
v  okolních továrnách. Přizpůsobili jsme 
se tomu a když nás o to zákazník požá-
dá, jsme tady. 

Vaším typickým zákazníkem je soukro-
má osoba a nebo firemní zákazníci? 
U nás rozhodně převládají soukromé oso-

by. Několikrát jsme se setkali s prakti-
kami některých f irem, které tlačily 

nesmyslně na cenu a nakonec 
měly problém se splatností 

faktury. Soukromá osoba 
k nám přijde s problé-

mem, my posoudí-
me, o  co se jedná, 

odhadneme výši 
opravy a  zákaz-
ník ví, na čem 
je. Následně 
mu auto opra-
víme, on za-
platí a  odjíždí. 
Všechno fun-
guje. U  f irem 
pak často bo-
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hužel bylo dohadování, že faktura byla 
dlouho po splatnosti a my si vyslechli, že 
jim také někdo nezaplatil. 

V  čem spatřujete hlavní výhody spoje-
nectví s auto Kelly? 
Auto Kelly má sortiment zboží, který nám 
vyhovuje a  pro nás osobně nabízí Auto 
Kelly množství výhod od pomoci při vy-
bavení díly, přes IT systémy po školení. 
Jako jednotlivci bychom na tyhle výhody 
těžko někde dosáhli a  některé věci by-
chom si těžko zajistili. Podstatná je pro 
nás dodávka dílů, která je pro nás dva-
krát denně z pobočky v Liberci. Většinou 
se nám podaří mít díl hned druhý den, 
výjimečně musíme čekat dva dny. Dobře 
funguje záruka na díly a na to slyší i naši 
zákazníci. Vědí, že když se jim nějaký díl 
pokazí, já pak vyřídím záruku s Auto Kelly 
a zákazník má nový díl. 

auto Kelly nabízí i službu „moje Garáž“. 
Využíváte ji a má pro Vás smysl? 
Určitě ji využíváme a  přijde nám to jako 
jednoznačný přínos. Jsme ohledně jejího 
postupného zprovozňování a  vylepšení 
i v kontaktu s lidmi od Auto Kelly. Ti nám 
naslouchají, postupně se některé funkce 
přidávají a  aplikace se stále vylepšuje 
a  upravuje. Pro nás to má výhodu, že si 

do aplikace jednou zadám auto zákazní-
ka a pak už si ho vždy najdu podle jména 
nebo podle SPZ. Hned vidím, jaké díly 
můžu objednat, zadávám počet ujetých 
kilometrů a  aplikace mi například hlídá 
termíny STK. Pak pošleme zákazníkovi 
sms, která upozorní na blížící se termín. 
Zákazník pak k nám přijede a my mu STK 
zajistíme. Na to naši zákazníci slyší. Ap-
likace nabízí i  rozšíření například na tisk 
faktury přímo podle zakázkového listu. 
Do zakázkového listu můžeme zazname-
nat všechny díly, které jsme zákazníkovi 
vyměnili, práci a například přidat i slevu, 
kterou od nás zákazník dostal. Celkově 
to posunulo úroveň o dost výše. Myslím, 
že konkurence nic podobně propracova-
ného nenabízí. 

Pociťujete probíhající marketingové 
akce auto Kelly? 
Určitě ano. Je to samozřejmě závislé na 
tom, o jakého klienta se jedná. Dost čas-
to k  nám přijedou s  tím, že něco slyše-
li v  rádiu a  nebo něco viděli v  letáku ve 
schránce. Pak k nám takový zákazník při-

jde a nechá si auto opravit nebo zkontro-
lovat. To je pro nás rozhodně pozitivum. 

máte za sebou na zdi velké množství 
osvědčení o školení od auto Kelly. Jsou 
pro Vás tyhle akce přínosné? 
Podle mě je to jednoznačně přínosné. 
Za mnou na zdi ještě nejsou pověšena 
všechna osvědčení. Máme jich absolvo-
vaných víc a  navštěvujeme školení do-
cela často. Má to pro nás velký přínos. 
Musíme ale vybalancovat čas, který tomu 
můžeme věnovat, protože o  to méně 
času pak můžeme pracovat na dílně na 
zakázkách. Velký přínos pro nás měla na-
příklad školení na klimatizace a  servisní 
knížky, takže teď můžeme dělat garanč-
ní prohlídky i  na nová auta, a  to se nám 
osvědčilo. 

mluvíte o  garančních prohlídkách a  já 
se musím zeptat, jestli se Vám daří pře-
svědčovat zákazníky, aby na garanč-
ní prohlídky aut v  záruce chodili právě 
k Vám? 
Nikoho nenutíme, ale zákazníci na to ča-
sem postupně přicházejí, že je to pro ně 

cenově výhodnější dělat garanční pro-
hlídky u nás. Dnes to jsou hlavně Škodov-
ky, ale přibývají i jiná auta. Před opravou 
a i během opravy auta fotíme, aby zákaz-
ník měl jistotu, co se na nich dělalo. 

Ve zdejších prostorách jste zhruba tři 
roky a je zde ještě prostor pro rozšíření 
kapacit servisu. Pomáhá Vám v tom ně-
jak auto Kelly? 
Máme v  plánu postupně dílnu zvětšovat 
a zlepšit i vybavení a prostory pro zákaz-
níky. Postupně se ke všemu dostáváme 
a  máme vizi, kam chceme servis posu-
nout. Díky Auto Kelly se nám daří rych-
leji vybavovat dílnu a využívat bonusový 
systém. Máme od Auto Kelly například 
tři hevery na dílně, plničku klimatizace 
a komplet pneuservis. 

V prostorách firmy je vidět, že se věnu-
jete i  jednostopým vozidlům. Jsou mo-
torky Vaším koníčkem? 
Je to jednoznačně jen koníček. Věnuje-
me se tomu ve volném čase a máme par-
tu, která jezdí na výlety, na dovolené na 
motorkách i do zahraničí a  je to pro nás 
zábava. Nechceme se ale motorkám vě-
novat v práci. Na to prostě není čas a ka-
pacita. Tu nám zcela vyplňuje práce na 
autech našich zákazníků. 

děkuji za rozhovor a  přeji, ať se Vám 
dále ve vašem podnikání daří.

Základní 
informace 

o autoservisu 
AkAs micHal 

HOrňÁK 

Od kdy působí 
autoservis v místě: 
od srpna 2014
Počet zaměstnanců: 2
Hlavní zaměření autoservisu: 
všeobecný autoservis osobních vozů
Značka služebních aut: Opel, Iveco, VW
motto servisu: 
I na nejdokonalejší věci se projeví čas.
Počátek spolupráce s auto Kelly: 
cca 9 let
Nejprodávanější díl sortimentu 
auto Kelly: 
podvozkové díly
Provozní doba: 
Po-Pá, 6:30 – 17:00

ROZHOVOR
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Od jednotlivých dílů po celková 
řešení... Důvěřujte značce 
Gates... odborníkovi na díly 
k okamžitému použití! 

DÍLY K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ V 
ORIGINÁLNÍ KVALITĚ OD 
SPECIALISTY NA HNACÍ SYSTÉMY
Jako výrobce prémiových hnacích 
řemenů dodává společnost Gates veškeré 
díly pro kompletní opravu rozvodových 
řemenů a řemenů pro přídavné pohony. 
Od pásů po kovové prvky. Od jednotlivých 
dílů po kompletní sady. Přesvědčte se o 
schopnostech odborníků ze společnosti 
Gates www.gatestechzone.com

VÁŠ PRÉMIOVÝ PARTNER PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Homogenní směsi obložení brzdových destiček jsou základem robustnosti a stability.

Prototypování 
v laboratoři Bosch
Znalost požadavků kladených na  brzdo-
vé destičky je nezbytným předpokladem 
pro úspěšný vývoj. Prototypování usiluje 
o  nalezení optimálního řešení pro bez-
pečnost, komfort a  účinnost. Bezpečné 
brzdové destičky mají jak vysokou pev-
nost, tak vysokou stabilitu koeficien-
tu tření. Nízká hladina hluku, minimální 
vibrace a  bezpečný pocit na  brzdovém 
pedálu znamenají, že brzdové destičky 
budou vysoce komfortní.
Aby se také zajistila ekonomická účin-
nost, musí se minimalizovat opotřebení 
jak brzdových destiček, tak brzdových ko-
toučů. U prototypů jsou zadní nosné desky 
otryskány, potaženy potahem a jsou na ně 
nalisovány vybrané materiálové směsi 
před vytvrzením brzdových destiček. 
Pak následuje srážení hran, scorching 
a práškové lakování brzdových destiček. 
Brzdové destičky jsou uvolněny do sério-
vé výroby pouze v případě, že prototypy 
byly úspěšně otestovány.

Základ: směsi a zadní 
nosné desky
Rozhodujícím faktorem pro dosažení 
optimální kvality je homogenita jednot-
livých složek směsi obložení brzdových 
destiček. Dalším faktorem je spolehlivé 
a  bezpečné spojení mezi brzdovým ob-
ložením a zadní nosnou deskou. Z  toho-
to důvodu je zapotřebí čistý a  důkladně 
zdrsněný povrch. Pro zvýšení adheze le-
pidla na zadní nosné desce je její povrch 
upraven tryskáním, aby bylo dosaženo 
přesně definované drsnosti povrchu. Po-
tom se směs brzdového obložení nalisu-
je na  zadní nosnou desku při tlaku 250 
– 400 barů. Nový díl je následně při tep-
lotě 230 °C vytvrzen ve vytvrzovací peci. 

Jen ty nejlepší zvítězí
Prototypy brzdových destiček Bosch

Pro zajištění přesné montáže s brzdovým 
kotoučem instalovaným na vozidle je op-
timální povrch vytvořen obroušením nad-
měrného materiálu. 

Brzdné vlastnosti a komfort
Brzdové obložení ale musí také klouzat 
hladce, bezpečně a  s  nízkým hlukem 
na  brzdovém kotouči. Toho se dosáhne 
zkosením jeho okrajů. Optimální brzdný 
výkon i  za deště je zajištěn drážkou pro 
odvod vody, která také minimalizuje vi-
brace na  povrchu destičky. Kromě toho 
jsou brzdové destičky opracovány meto-
dou "scorching", což je speciální vysoko-
teplotní úprava při 600 °C, která slouží 
k  zajištění bezpečného a  spolehlivého 
brzdění s  novými brzdovými destičkami 
bez dřívějšího zabíhání.
Práškový nátěr zabraňuje korozi a hluku, 
které by mohly v  důsledku toho vznik-
nout. Za  účelem snížení hladiny hluku 
a pro oddělení brzdového pístu ve třme-
nu a brzdových destiček se upravují pod-
ložky na  zadní nosné desce destiček. 
V  posledním kroku prototypování jsou 

SORTIMENT AUTO KELLy

na  brzdovou destičku upevněny f ixační 
pružiny. S tímto způsobem uložení budou 
brzdové destičky pracovat bezpečně 
a bez hluku.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV PřÍKladY POUžiTÍ mOc BeZ dPH

BO 0986461769 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH Škoda Octavia, Seat Leon, Audi A4, 
Peugot 308, Citroen C4 798 Kč

BO 0986494027 Sada brzdových destiček BOSCH Citroen C3. Peugot 208 1 060 Kč

BO 0986424797 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH Škoda Superb, VW Passat, Seat Altea, 1 340 Kč

BO 0986424794 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH Volvo V40, Mazda 5, Ford Focus, 1 425 Kč

Nejprodávanější položky brzdových destiček Bosch:

...a dalších více než 1 100 brzdových destiček Bosch na www.autokelly.cz.

Otryskávání zadních nosných desek

Speciální podložky

Při testech výkonnosti na brzdové zkušební 
stolici se měří koeficient tření a záběh brz-
dové destičky při různých tlacích, a tak se si-
muluje několikaleté používání ve vozidlech.
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Systémy 
Stop Start Valeo 
již v prodeji
Výrobci automobilů prodávaných v Evropě mají po-
vinnost, aby jejich motory splňovaly požadavky stále 
přísnějších norem týkajících se zplodin. Tyto normy 
vymezují povolený rozsah vypouštěných škodli-
vých látek obsažených ve zplodinách do atmosféry. 
V městském provozu automobil v průměru 35% 
doby jízdy stojí se zapnutým motorem, který vozidlo 
nepohání. Jedná se tedy obvykle o zbytečnou činnost 
motoru, který spotřebovává palivo bez jakéhokoliv 
užitku. Vypnutí motoru během této doby umožňuje 
snížit spotřebu paliva o přibližně 6%.
Inženýři Valeo vytvořili několik řešení v reakci na 
tyto nové normy, které samozřejmě zaujala výrobce 
automobilů a v současnosti má každý větší koncern 
taková řešení ve své nabídce, stále častěji již v rámci 
standardního vybavení.
Systémy Stop-Start od Valeo nabízené pod názvy Re-
Start (založené na startéru), Stars a i-Stars (založené 
na alternátoru) umožňují automatizaci procesu řízení 
činnosti motoru. Tyto systémy neplní jen základní 
úkol zapínání a vypínání motoru, ale spolupracují se 
zbylými soustavami ve vozidle, jako např. s klimati-
zací nebo řídicím systémem motoru. To znamená, že 
takový systém nevypne motor během stání, jestliže 
např. nebyla dosažena požadovaná teplota v kabině 

vozu, protože její dosažení je úzce spojeno s činností 
motoru.
Je nám velkým potěšením vám oznámit, že tyto 
systémy jsou dostupné k prodeji pro nejoblíbenější 
automobily na našich silnicích. Momentálně nabídka 
obsahuje více než 20 referencí a neustále se rozšiřu-
je. Získejte další podrobnosti u svého distributora.Výrobci automobilů prodávaných v  Evropě 

mají povinnost, aby jejich motory splňovaly 
požadavky stále přísnějších norem týkajících 
se zplodin. Tyto normy vymezují povolený 
rozsah vypouštěných škodlivých látek obsa-
žených ve zplodinách do atmosféry.
V  městském provozu automobil v  průmě-
ru 35% doby jízdy stojí se zapnutým moto-
rem, který vozidlo nepohání. Jedná se tedy 
obvykle o  zbytečnou činnost motoru, který 
spotřebovává palivo bez jakéhokoliv užitku. 
Vypnutí motoru během této doby umožňuje 
snížit spotřebu paliva o přibližně 6%.
Inženýři Valeo vytvořili několik řešení v  re-
akci na tyto nové normy, které samozřejmě 
zaujala výrobce automobilů a v současnosti 
má každý větší koncern taková řešení ve své 
nabídce, stále častěji již v rámci standardní-
ho vybavení.
Systémy Stop-Start od Valeo nabízené pod 
názvy ReStart (založené na startéru), Stars 
a  i-Stars (založené na alternátoru) umožňují 
automatizaci procesu řízení činnosti motoru. 
Tyto systémy neplní jen základní úkol zapínání 
a vypínání motoru, ale spolupracují se zbylými 
soustavami ve vozidle, jako např. s klimatizací 
nebo řídicím systémem motoru. To znamená, 
že takový systém nevypne motor během stá-
ní, jestliže např. nebyla dosažena požadovaná 
teplota v kabině vozu, protože její dosažení je 
úzce spojeno s činností motoru.
Je nám velkým potěšením vám oznámit, že 
tyto systémy jsou dostupné k prodeji pro nej-
oblíbenější automobily na našich silnicích. 
Momentálně nabídka obsahuje více než 20 
referencí a  neustále se rozšiřuje. Získejte 
další podrobnosti u svého distributora.

Systémy
Stop Start Valeo
již v prodeji

TECHNICKÉ INFORMACE

KÓd aUTO KellY PoPIs UKÁZKa aPliKace Oe čÍSla mOc BeZ dPH

VA 438254 Startér (start&stop systém) VALEO VOLKSWAGEN Golf 1.6 Diesel 
11/2009->11/2012 (ReStart system) 02Z911023S  11 877 Kč

VA 438257 Startér (start&stop systém) VALEO VOLKSWAGEN Golf 2.0 Diesel 
7/2009->/ (ReStart system) 02M911024G 10 527 Kč

VA 439902 Alternátor (start&stop systém) VALEO MERCEDES Classe B 1.5 Petrol/Fuel 
4/2008->9/2011 (Stars System) 2661500101 16 347 Kč

Výběr z nabídky Stop-Start systémů Valeo:

… a dalších 22 Stop-Start produktů Valeo na www.autokelly.cz.

Systémy 
Stop Start Valeo 
již v prodeji
Výrobci automobilů prodávaných v Evropě mají po-
vinnost, aby jejich motory splňovaly požadavky stále 
přísnějších norem týkajících se zplodin. Tyto normy 
vymezují povolený rozsah vypouštěných škodli-
vých látek obsažených ve zplodinách do atmosféry. 
V městském provozu automobil v průměru 35% 
doby jízdy stojí se zapnutým motorem, který vozidlo 
nepohání. Jedná se tedy obvykle o zbytečnou činnost 
motoru, který spotřebovává palivo bez jakéhokoliv 
užitku. Vypnutí motoru během této doby umožňuje 
snížit spotřebu paliva o přibližně 6%.
Inženýři Valeo vytvořili několik řešení v reakci na 
tyto nové normy, které samozřejmě zaujala výrobce 
automobilů a v současnosti má každý větší koncern 
taková řešení ve své nabídce, stále častěji již v rámci 
standardního vybavení.
Systémy Stop-Start od Valeo nabízené pod názvy Re-
Start (založené na startéru), Stars a i-Stars (založené 
na alternátoru) umožňují automatizaci procesu řízení 
činnosti motoru. Tyto systémy neplní jen základní 
úkol zapínání a vypínání motoru, ale spolupracují se 
zbylými soustavami ve vozidle, jako např. s klimati-
zací nebo řídicím systémem motoru. To znamená, že 
takový systém nevypne motor během stání, jestliže 
např. nebyla dosažena požadovaná teplota v kabině 

vozu, protože její dosažení je úzce spojeno s činností 
motoru.
Je nám velkým potěšením vám oznámit, že tyto 
systémy jsou dostupné k prodeji pro nejoblíbenější 
automobily na našich silnicích. Momentálně nabídka 
obsahuje více než 20 referencí a neustále se rozšiřu-
je. Získejte další podrobnosti u svého distributora.

Požadavky na světové výrobce 
vozidel pro snížení hmotnos-
ti vozidel, nákladů a  emisí 
uhlovodíků jsou všudypří-
tomné. Na druhé straně tím 
vzniká větší a větší tlak na 
výrobce dílů a systémů při 
vývoji nových technologií 
pro úsporu paliva nebo 
zlepšení stávajících tech-
nologií. Lídrem v této oblasti 
je společnost ZF Group vlast-
něná společností TRW. Sortiment 
systémů řízení značky TRW sa-
mozřejmě nechybí ani v  nabídce 
Auto Kelly.

Společnost TRW  investuje přibližně pět 
procent svého obratu do výzkumu a  vý-
voje (v poslední době 1,4 miliardy €). Tím 
zajišťuje, aby svým zákazníkům dodávala 
co nejaktuálnější technologie a  vydává 
se na dlouhou cestu k tomu, aby zajistila 
větší bezpečnost na silnicích. 
Jednoduchý způsob, jak snížit spotřebu 
paliva v  této oblasti, je odpojení kon-
venčního servořízení od motoru, když 
ho není potřeba. S  konvenčním hydrau-
lickým systémem posilovače řízení je 
čerpadlo posilovače řízení poháněno 

TrW aftermarket stále 
zdokonaluje systémy řízení

cally Power Hydraulic Steering (EPHS) 
(elektricky poháněné hydraulické říze-
ní ). Aktuální typy tohoto systému vyža-
dují pouze 25 procent energie oproti 
konvenčním systémům.
EPHS je u  společnosti ZF TRW elektric-
ky asistovaným systémem řízení, který 
v  sobě spojuje výhody elektronicky ří-
zeného řízení s  robustním hydraulickým 
ovládáním. U  EPHS společnosti ZF TRW 
je Motor Pump Unit (MPU) ( jednotka kom-
paktního motoru čerpadla) spojena s kon-
venční převodkou pro hřebenové řízení.

aplikace s maximální silou na hřebenové 
tyči 18 kN (GenC). To rozšiřuje výhody 

elektrického řízení i  do větších 
vozidel, včetně SUV a  dodávek. 
Z hlediska softwarového přizpůso-

bení přináší EPHS řadu výhod pro 
pocity z  řízení, jako je funkce proporci-

onálního ovládání s rychlostí jízdy a obec-
ně přizpůsobitelné vlastnosti řízení.

Elektricky poháněné 
řízení (EPS)

Dalším krokem ve vývoji řízení 
jsou kompletní elektrické sys-
témy. Obyčejně jsou známy jako 

systémy Electric Power Steering 
(EPS) (elektrický posilovač ří-
zení), které nabízejí ještě větší 
potenciál úspory spotřeby pa-
liva. Kromě toho hrají význam-
nou roli v  ochraně životního 
prostředí vzhledem k nepoužití 
hydraulické kapaliny. 

Jedním z  produktů v  této 
řadě EPS je elektrický 

TECHNICKÉ INFORMACE

motorem přes klínový nebo žebrovaný 
řemen. To znamená, že čerpadlo pracuje 
nepřetržitě, i když řidič nepoužívá řízení; 
tím se vynakládá zbytečně mnoho ener-
gie a paliva.

Systémy elektricky 
poháněného hydraulického 
řízení (EPHS)
Základem ve vývoji řízení byla revoluční 
náhrada řemenem poháněného čerpa-
dla posilovače řízení elektrickým poho-
nem. Tento systém se nazývá Electri-

Stejně jako u  jiných řešení elektrického 
řízení je také systém EPHS nezávislý na 
spalovacím motoru. Tento systém vy-
žaduje relativně nízké náklady na vývoj 
aplikací a je ideálním řešením pro platfor-
my hybridních elektromobilů.
V porovnání s tradičním hydraulickým po-
silovačem řízení nabízejí systémy EPHS 
úsporu paliva až 0,3 l/100 km a  snížení 
emisí oxidu uhličitého přibližně o 7 g/km.
Společnost ZF TRW nabízí různé funkční 
a výkonové úrovně EPHS, které pokrývají 
aplikace od segmentu A/B (GenB), až po 

systém servořízení s pohonem ve sloupku 
řízení (Column Drive EPS). 
Systém Column Drive EPS společnosti 
ZF TRW byl původně navržen pro seg-
ment malých vozidel a  rozvinul se do ro-
diny modulárních a škálovatelných řešení 
podporujících pohon hřebenového říze-
ní silou od 4,0 kN až po 10 kN. Jednou 
z  hlavních výhod systému Column Drive 
EPS (pohonu ve sloupku řízení ) je chyt-
ré řešení této jednotky, která může být 
přizpůsobena pro širokou škálu aplikací 
u  vozidel a  zároveň snižuje náklady na 
životní cyklus.
Modulární a  škálovatelná architektura 
umožňuje velkou svobodu při konstrukci 
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a přizpůsobení designu pro širokou škálu 
aplikací u vozidel při současném snížení 
nákladů na životní cyklus. Poloha v  pro-
storu pro cestující umožňuje snížení po-
žadavků na teplotní a těsnicí odolnost ve 
srovnání se systémy umístěnými v  pro-
storu pod kapotou. Používá se ve více 
než 26 milionech osobních automobilů 
ve všech regionech světa. Technologie 
Column Drive EPS společnosti ZF TRW 
přináší nákladově efektivní a  úsporné 
systémy řízení, které jsou plně schopné 
vyhovět požadavkům 5* NCAP. Poskytuje 
ve své třídě dynamiku řízení a inteligent-
ní ovládání pro rychle se rozvíjející oblas-
ti systémů pro podporu řízení (DAS) a pro 
automatizované řízení.

Rack/Belt Drive EPS (pohon 
hřeben/řemen)
Pro segment větších a  prémiových vo-
zidel je systém řemenového pohonu EPS 
společnosti ZF TRW (označovaný také jako 
Rack Drive) řešením, které integruje bez-
kartáčkový motor, ozubený řemen a sesta-
vu kulové matice s řemenicí a ložiskem do 
jedné jednotky. Tato sestava má nižší se-
trvačnost a  tření pro vysoce výkonné ap-
likace, jakož i velmi přímé pocity při řízení 
s  vynikající odezvou. Stejně jako u  tech-
nologie Column Drive EPS (pohonu ve 
sloupku řízení) byl také systém Belt Drive 
(řemenový pohon) společnosti ZF TRW 
navržen jako modulární a  škálovatelná 
konstrukce nabízející velkou volnost tva-
rů a přizpůsobené konstrukce pro širokou 
škálu aplikací u vozidel. Jeho Electric Po-
wer Pack (EPP) (elektrická výkonová sada) 
s  integrovaným motorem a  řídicí jednot-
kou se používá jak u  axiálních, tak u  ra-
diálních variant. Každá z  nich pak může 
být flexibilně tvarově přizpůsobena k tva-
ru převodky řízení v  konfiguracích typu  
"in-board" a "out-board".

Technologie Belt Drive (řemenový pohon) 
je zvláště vhodná pro vozidla segmentu 
European D (USA Midsize) a vyšších. Sys-
témy Belt Drive společnosti ZF TRW pracují 
s přímým pohonem s napětím 12 V a na hře-
benové tyči se silou až 18 kN. Systém sdílí 

a systém Active Kinematics Control (AKC) 
(aktivní řízení kinematiky) společnosti ZF 
na zadní nápravě. To umožňuje výrazně 
zvýšit jízdní komfort a  především bez-
pečnost při řízení, pokud jsou dobře za-
vedené a  osvědčené systémy dokonale 
sladěny pro vzájemnou spolupráci.
Při nízkých rychlostech řídí systém AKC 
zadní kola v  opačném směru k  úhlu na-
točení předních kol. Tím se snižuje polo-
měr otáčení vozu a přispívá to ke zlepše-
ní komfortu pro řidiče.
Při vyšších rychlostech se přední a zadní 
kola řídí ve stejném směru, což přispívá ke 
zlepšení stability vozidla. Když se všech-
na kola nasměrují do stejného směru, 
bude sníženo otáčení vozidla kolem svislé 
osy a zajistí se tím bezpečnější jízda.
Vozidlo zůstává stabilní dokonce i během 
manévrů spojených se změnou jízdního 
pruhu na vlhkém povrchu. Spojení dvou 
systémů řízení by také mohlo být hybnou 
silou pro automatizované funkce vozidla. 

Prototyp demonstruje účinnou koncep-
ci řízení typu "steer by-wire" (řízení po 

drátě). Ta by mohla být použita pro 
ovládání autonomního předjíždění 

a  manévry spojené se změnou 
jízdního pruhu s  ještě větší 

přesností.

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV POlOžKY PřÍKlad POUžiTÍ: mOc BeZ dPH VraTNÁ ZÁlOHa

TR JER116 Elektrické čerpadlo, 
řízení TRW - výměnný díl FORD / GALAXy  [05/06-06/15] 13 115 Kč 5 600 Kč

TR JPR833 Hydraulické čerpadlo, 
řízení TRW - výměnný díl

MERCEDES-BENZ / SPRINTER 3-t 
[06/06-] 5 100 Kč 3 080 Kč

TR JRP289 Hydraulické řízení TRW 
- výměnný díl ŠKODA / FABIA  [08/99-03/08] 9 713 Kč 5 600 Kč

TR JRM502 Manuální řízení TRW 
- výměnný díl FORD / FIESTA VI [06/08-] 7 758 Kč 2 100 Kč

TR JCR114 Sloupek řízení TRW 
- výměnný díl RENAULT / MEGANE II [11/02-01/11] 24 738 Kč 10 080 Kč

Výběr z nabídky TRW systémů řízení: 

Kompletní nabídku dílů TRW, více jak 1 000 položek, naleznete na www.autokelly.cz

"mechatronické jádro" 
(systémová architektura, 
bezpečnost, senzory, motor, 
řídicí jednotka a  softwarové 
designy) i  se sourozeneckým 
systémem Column Drive EPS. Sys-
témy EPS nabízí bez pohonu motorem 
vozidla úsporu paliva ve výši až 0,33 
l/100 km s  odpovídajícím snížením emisí 
oxidu uhličitého ve výši přibližně 8 g/km.
Společnost ZF TRW pokračuje v  této 
oblasti v  dalším vývoji. Nový prototyp, 
který kombinuje technologie od společ-
ností ZF a TRW, by mohl přispět ke zlep-
šení bezpečnosti, jakož i  výkonových 
schopností u  částečně i  plně automati-
zovaných vozidel. 
Testovací vozidlo používá ke zlep-
šení kontroly nad vozidlem nové 
EPS společnosti TRW s  dvoji-
tým pastorkem na 
přední nápravě 
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Nedávná studie evropského trhu 
servisních služeb, která byla za-
měřená na porovnání činností 
prováděných samotnými majiteli 
vozidel a činností svěřovaných díl-
nám ukázala, že téměř 85 % řidičů 
vozidel potřebuje pomoc servisu. 
Ukázalo se také, že pokud jde 
o servis baterie, až osm z deseti ři-
dičů důvěřuje doporučením svého 
mechanika.

Řidiči potřebují pomoc nejen při výmě-
ně baterie nebo ve chvíli, kdy přestane 
fungovat, ale stále častěji očekávají pro-
fesionální servis, poradenství a odborné 
znalosti po celou dobu životnosti baterie.
Proto společnost Johnson Controls, vý-
robce baterií VARTA, ve spolupráci se 
svými distributory již po více než rok na-
bízí dílnám vstup do Programu bezplatné-
ho testování baterií. 
Pravidelné testování stavu baterií vozi-
del poskytuje řidičům záruku mobility na 
silnicích a zároveň pomáhá dílnám zvýšit 
prodeje. Kontrolou baterie každého vozi-
dla, které navštíví dílnu lze identif ikovat 
kusy ve špatném stavu ještě dříve, než 
způsobí problémy. Dílny poskytují zákaz-
níkům prostřednictvím této diagnostiky 
bezproblémovou jízdu a  zbavují je zby-
tečných nákladů a potíží, které se mohou 
objevit v  důsledku nečekané poruchy 
baterie.
Preventivní opatření a  profesionální 
servis zvětšují loajalitu řidičů a zvyšují je-
jich ochotu vrátit se do dané dílny.

Servis baterií přináší nové možnosti 
pro rozvoj dílen

do programu preven-
tivního testování se již 
zapojilo více než 200 
auto Kelly autoservi-
sů. Na základě pane-
lového výzkumu pro-
vedeného ve vybrané 

skupině dílen bylo 
zjištěno, že 26 % tes-
tovaných baterií vozi-

del, které navštívily díl-
ny, bylo ve špatném stavu a vyžadovalo 
okamžitou výměnu. Přičemž výměna až  
20 % baterií byla provedena v  dílnách, 
ve kterých byly baterie kontrolovány.

Otestovali jste baterii, 
a co dál?
Baterie je velmi důležitou součástí vozi-
dla, a tak je potřeba, aby se jí během běž-
ných servisních úkonů věnovalo několik 
minut navíc. K tomuto účelu je nezbytné 
mít k dispozici diagnostický přístroj. 
Nejoblíbenější z nich je elektronický tes-
ter s tiskárnou, která umožňuje určit úro-
veň nabití baterie SOC (state of charge) 
a  její stav SOH (state of health). Na trhu 
existuje mnoho zařízení tohoto typu, ale 
princip jejich fungování je stejný – za-
kládá se na metodě vodivosti, tj. měření 
vnitřního odporu. Pokud návod k vozidlu 
nebo testeru neuvádí jinak, připojíme ka-
bel testeru přímo ke svorkám na pólech 
baterie a postupujeme v souladu s poky-
ny na displeji zařízení. Prostřednictvím 
tlačítek na přístroji zadáme informace 

o  testované baterii a zahájíme test. Nej-
oblíbenější testery umožňují provádět 
diagnostiku baterie při vypnutém mo-
toru, posouzení jejího stavu v  okamžiku 
startování motoru a  ověření správného 
dobíjecího napětí. Zaznamenaný výsle-
dek měření je pro zákazníka vytištěn na 
kontrolním lístku 
-  ale co dál?
Chcete-li zajis-
tit, že informa-
ce obsažené 
ve zprávě jsou 
správné, sto-

TECHNICKÉ INFORMACE

Zkoušečka elektrické vodivosti Midtronics 
řady MDX-335P je zařízením ke zkoušení 
12V olověných baterií, a to jak konvenčních 
tak AGM a gelových, startovacích a nabíje-
cích systémů osobních a dodávkových vo-
zidel. Zkoušečka kontroluje a diagnostikuje 
stav baterie, startéru a  alternátoru. Verze 
s tiskárnou.

Každý z  vás si jistě dovede představit 
situaci, kdy se v  řídicí jednotce motoru 
vyskytuje závada, jejíž řešení se zdá být 
úplně snadné: vyměníme vadné kompo-
nenty a bude hotovo. 
Ale co když jsme všechny komponenty 
vyměnili, závady smazali, udělali testova-
cí jízdu a chyba se znovu objevuje? často 
se totiž stává, že jen výměna kompo-
nent nestačí, protože starý software ří-
dicí jednotky si s touto výměnou neumí 
poradit, nebo se zkrátka objevuje vý-
vojová/výrobní vada. Jediným řešením 
je pak aktualizace softwaru (SW) řídicí 
jednotky. 

Co je to SW aktualizace?
výrobce vozidel SW neustále testuje 
a vyvíjí, a tak jde každá řídicí jednotka do 
provozu s určitou verzí softwaru, vyvinu-
tou v  dané době.  Jednotlivé verze jsou 
pečlivě číslovány včetně popisu změn 
mezi jednotlivými verzemi. Pod pojmem 
aktualizace softwaru řídicí jednotky je 
možné si představit přechod z nižší soft-
warové verze na verzi vyšší. Tím se od-
straní například chybové hlášení, které 
se na některých vozidlech projevuje, byť 
jsou jeho komponenty v pořádku.

Kdy aktualizovat?
Otázkou je, kdy je vhodné řídicí jednot-
ku aktualizovat. Každý autoservis by měl 
dnes mít minimálně přístup k nejnovějším 
souborům, se kterými je možné pracovat. 
Dále je nutné mít hardwarové vybavení, 
pomocí kterého jde soubor spolehlivě do 
jednotky zapsat. Právě adapter Super-
VaG multiplex 7i od společnosti HR Car-
soft s.r.o. podporuje funkci  aktualizace 
řídicích jednotek.
V  praxi je pak možné řešit problém na 

diagnostický seriál, 10. díl
Aktualizace softwaru řídicích jednotek motoru

řídicí jednotce motoru, která hlásí závadu 
například na lambda sondách. Správný po-
stup je ten, že se nejdříve řídicí jednotka 
pomocí sériové diagnostiky identifikuje 
a následně poté se zjistí, zda je aktualiza-
ce dostupná. Pokud ano, tak se software 
přehraje a dále se kontrolují komponenty, 
které se v paměti závad vyskytují.

Aktualizace v praxi
Častým problémem, který řeší aktualizace 
softwaru, se objevuje například na vozi-
dlech Škoda Fabia první generace. Právě 
zde si uvedeme konkrétní příklad vozidla 
Škoda Fabia první generace, která byla 
vyrobena v roce 2001. Jednalo se o motor 

TECHNICKÉ INFORMACE

Aktualizace jsou dostupné u těchto jednotek:
• VAG SIMOS 3PA, 3PB, 3PD, 3PG, 3PE
• VAG EDC17CP14 (KWP2000)
• VAG EDC17C46 (UDS)
• VAG EDC17CP44 (UDS)
• EDC17C64 (UDS) například OcTaVia iii, 
 goLf VII
Postup už nemůže být jednodušší. Pro aktuali-
zaci softwaru v řídicí jednotce je v diagnostice 
SuperVAG vytvořena zvláštní ikona, respek-
tive předprogramovaná funkce „Zápis aktua-
liazce”. Stačí pouze kliknout na danou ikonu, 
vybrat aktualizovaný soubor a je hotovo. Spo-
lečnost Hr carsoft poskytuje svým zákazní-
kům posouzení datových souborů a případně 
poskytnutí potřebných aktualizací. 

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV

Typ řídicí jednotky Simos 3PA

Původní software 047906033H__5501

Nový software 047906033C-SJ4C 1

Objednací číslo před aktualizací 047906033H

Objednací číslo po aktualizaci 047906033C

Popis aktualizace 1,4/50 kW  EU 4 => všeobecně řeší chyby na lambda 
sondách 

Desátý díl diagnostického seriálu 
je věnován speciální funkci „aktua-
lizace softwaru řídicí jednotky mo-
toru”– zdánlivě nepotřebné funkci, 
bez které ve však profesionální au-
toservis neobejde. 

1,4 mPi, na kterém byl problém s neustá-
lým hlášením o vadě lambda sond. V ser-
visu tedy vyměnili všechny lambda sondy, 
dokonce i katalyzátor, ale závada se pro-
jevovala dále. Následně se tedy zjistilo, že 
je možné pro toto vozidlo sehnat novější 
verzi softwaru do řídicí jednotky motoru. 
Následující výpis ukazuje původní soft-
ware v jednotce motoru a jeho aktualizaci. 
Po přehrání softwaru se již závada neob-
jevovala a servis předal auto v naprostém 
pořádku do provozu. 

 
Aktualizací to ale 
teprve začíná!
Pokud vlastníte diagnostický nástroj Super-
VAG, tak je možné využít licenci FLASH, která 
umožňuje mimo aktualizaci SW také práci s da-
tovými soubory, jejich čtení a  zápis. To vám 
umožní využití širokého spektra funkcí na-
příklad pro navýšení výkonu a  optimalizace 
spotřeby. Nově teď také snadné úpravy pro 
Octavii iii, Golfu Vi apod. 
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Baterie VARTA® Powersports jsou zkonstruovány tak, aby napájely pokročilé motocyklové systémy 
od elektronicky řízeného zážehu až po vstřikování paliva. Freshpack poskytuje přesné množství 
kyseliny a umožňuje snadné naplnění baterie, tak aby byla během chvilky připravena k použití. Řada 
Powersports poskytuje dostatečné množství energie pro vynikající výkon, který si můžete užívat 
dlouhá léta.

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

Technologie, která rozbuší vaše srdce. 
Kdo se zasloužil o její úspěšný start ?

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

It all starts with

jí za to věnovat pozornost podmínkám, 
ve kterých je testování prováděno. Je 
pravda, že návody diagnostických pří-
strojů nepopisují moment, ve kterém lze 
provést ideální zkoušku, ale v  dílnách 
se často setkáváme se situacemi, které 
velmi negativně ovlivňují výsledky, mimo 
jiné: časté startování motoru vozidla za 
účelem manévrování po parkovišti, než 
se vozidlo nakonec objeví na pracovním 
stanovišti nebo poslouchání rádia vozi-
dla během servisních úkonů. Provedení 
zkoušky baterie v  takových podmínkách 
může mít za následek zavádějící informa-
ce o jejím stavu.

Ale zpátky k interpretaci 
výsledků: 
1. „dobrá” – toto je informace o  velmi 
dobrém výsledku, baterii lze dál používat 
bez problémů, nicméně před dalším zim-
ním nebo letním obdobím se doporučuje 
provést další kontrolu. Nezapomeňte, že 
pouze systematický přístup ke kontrole 
zabrání na silnici případným problémům 
způsobených baterií.

2. „vyměnit” – toto je informace o velmi 
negativním výsledku, která znamená, že 
test byl proveden v době, kdy je baterie 
v  kritickém stavu. V  závislosti na druhu 
baterie se bude třeba vypořádat s těmito 
problémy. 
- olověná mřížka, která je nejdůležitější 
částí je silně zkorodovaná, což značně 
snižuje její účinnost. 
- činná hmota na olověné mřížce také 
podléhá opotřebení a její podstatná část 
již nepřiléhá ke mřížce, a  neúčastní se 
v  plném rozsahu chemických procesů, 
což způsobuje výraznou ztrátu parametrů 
baterie (kapacity a startovacího výkonu). 
- desky baterie jsou zasulfatované, a  to 
zvyšuje vnitřní odpor. V takovém případě 
je ztížen jak výdej elektrického náboje 
(např. během startování motoru), tak jeho 
přijímání (z alternátoru). 
V takových situacích se doporučuje oka-
mžitě vyměnit baterii a před její instalací 
zkontrolovat stav startéru a alternátoru.

3. „dobrá/nabít” – toto je informace 
o  tom, že začíná klesat kapacita bate-
rie nebo baterie je částečně vybitá. Po-
kud dojde ke sníže kapacity baterie, 
doporučuje se sledování jejího stavu 
v  intervalech cca 1-2 měsíců nebo její 
výměna. V  případě neúplného nabití se 
doporučuje baterii dobít do plných znaků 
tj. 12,6V a  poté znovu provést diagnos-
tickou zkoušku. Nabíjení však také není 
jednoduchou záležitostí… Pokud chceme 
nabíjet baterii, je třeba dodržovat nejen 

pokyny výrobce usměrňovače, ale také 
pokyny výrobce vozidla – pokud se roz-
hodneme nabíjet baterii bez demontáže. 
Nezapomeňte, že je třeba zjistit, co je 
skutečnou příčinou nedostatečného na-
bíjení baterie.
Nejčastějším způsobem je nabíjení ba-
terie mimo vozidlo. V  takovém případě 
je prvním úkonem odpojení baterie od 
elektroinstalace. Svorky odpojujeme 
v  tomto pořadí: nejdříve mínus, potom 
plus a  připojujeme je v  obráceném po-
řadí. Vyndávání baterie z  vozidla a  její 
nabíjení se musí provádět v  místnos-
ti, ve které je zajištěno vhodné větrání 
a bezpečnostní podmínky. Tento způsob 
nabíjení se nejčastěji používá u  rela-
tivně starších vozidel, u  kterých po vy-
jmutí baterie nedojde k  zablokovanání 
elektronického systému vozidla. Baterii 
odpojenou od elektroinstalace není nut-
né přenášet. Lze ji nabíjet ve vozidle, 
ale kapota/maska vozidla musí po celou 
dobu nabíjení zůstat otevřené. 

4. interpretace výsledků kontroly bate-
rie během spouštění motoru – je doplně-
ním základního testu baterie a kontroluje 
se při něm pokles napětí baterie během 
startování. Výsledky nad 9,5 V  během 
startování dovolují používat baterií dál 
bez problémů, zatímco hodnoty pod 9,5 
V mohou být příznakem blížících se pro-
blémů. Úroveň, na kterou klesne napětí 
nezávisí pouze na baterii – zde je třeba 
věnovat pozornost stavu startéru a  dal-
ších součástí motorů, které vytvářejí bě-

hem startování odpor. Pokud případné 
problémy nebudou odstraněny, bude to 
mít nepříznivý vliv na baterii.

5. interpretace výsledků kontroly dobí-
jení baterie – je také jedním z  velmi dů-
ležitých bodů zprávy. Nezapomeňte, že 
baterie je pouze úložištěm energie, proto 
se musí její úbytek průběžně doplňovat 
– tento úkol plní alternátor. Doporučuje 
se, aby úroveň dobíjení alternátorem byla 
v rozsahu 14,1 V až 14,6 V. Aby se zajistilo, 
že hladinu nabíjení měříme správně, pro-
vádíme měření se zapnutými potkávacími 
světly a  přívodu vzduchu na úrovni 2 ( je 
důležité, aby byly během zkoušky zapnuta 
všechna elektrická zařízení, která se po-
užívají během jízdy). Hodnoty menší než 
14,1 V způsobují v důsledku nedostatečné 
nabíjení baterie a hodnoty vyšší než 14,6 
V její přebíjení – v důsledku čehož dochází 
k jejímu poškození, proto je v tomto přípa-
dě důležité pečlivě zkontrolovat alterná-
tor a regulátor napětí. Je třeba pozname-
nat, že pokud uživatel vozidla jezdí krátké 
úseky, doporučuje se, aby byla úroveň na-
bíjení blíže hodnot 14,4 V až 14,6 V. Výše 
uvedené pravidlo má své výjimky, zejmé-
na v případě pokročilých vozidel a vozidel 
vybavených systémem Start-Stop. Zde je 
vhodné seznámit se s příslušnými pokyny 
výrobce vozidla.
Podtrženo, sečteno… jednoduchá dia-
gnostická zkouška baterie umožňuje ne-
jen posoudit samotnou baterii, ale mno-
hem více aspektů, které mají vliv na její 
fungování a životnost. 

TECHNICKÉ INFORMACE
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              Mohli bychom vás nechat hádat, které                     

z těchto řídících mechanismů a hydraulických

čerpadel jsou nové a které jsou repasované,

ale hádat vás nenecháme...

... protože pokud jste si jen na chvíli

mysleli, že některé z nich by mohly být

nové, znamená to, že jsme odvedli

dobrou práci.

Řešení top kvality pro aftermarket

TECHNICKÉ INFORMACE

Společnost Valeo je globálním do-
davatelem automobilových kom-
ponentů výrobcům automobilů na 
celém světě – od Asie přes Evro-
pu, až po USA. Všechny velké au-
tomobilky používají komponenty 
společnosti Valeo ve svém výrob-
ním procesu. Jedním z  hlavních 
produktů dodávaných společností 
Valeo jsou díly hnacího systému – 
spojky, dvouhmotové setrvačníky 
a hydraulické díly ovládání spojky. 

Za léta spolupráce se vyvinulo velice silné 
pouto mezi francouzskými automobilkami 
a společností Valeo. Hlavní důvody tohoto 

Společnost Valeo je prémiovým 
výrobcem spojek

partnerství ale nejsou spojeny pouze s pů-
vodem obou partnerů, kteří tvoří silné pi-
líře francouzského průmyslu. Dnes si totiž 
všechny velké automobilové společnosti 
na globálních trzích vybírají své dodavatele 
podle důležitých faktorů spojených se spo-
lehlivostí a kvalitou nabízených produktů. 
Hlavním komponentem spojky, odpověd-
ným za zapínání a  vypínání přenosu toči-
vého momentu, je spojková lamela. Kvalita 
jejího obložení hraje klíčovou roli z hledis-
ka chování spojky ( její hladké zapínání) 
a  spolehlivosti spojky (větší počet ujetých 
kilometrů bez výměny spojky). Společnost 
Valeo je nesporným lídrem v produkci spoj-
kového obložení pro všechny komponenty 
dodávané do prvovýbavy, tedy i pro spojky 
konkurenčních výrobců. Společnost Valeo 
používá stejnou nejvyšší kvalitu materiálu 
obložení spojkové lamely nejen pro dodáv-

ky do prvovýbavy, ale i  pro produkty ur-
čené pro trh s náhradními díly. Protože 

společnost Valeo nedodává na trh 
spojky s repasovanými díly, můžete 
si být jisti, že získáte vždy výhody 
nejvyšší kvality produktu.

Dalším klíčovým komponentem spojky je 
její membránová pružina. Tento díl spojky 
je v přímém a trvalém kontaktu s vypínacím 
ložiskem a  díky svému překlápění zapíná 
a vypíná spojku. Zakoupením spojky od do-
davatele, který nenabízí repasované výrobky, 
se zajistí, že vyměněná spojka bude vybavena 
novou membránovou pružinou, která se v mi-
nulosti neopotřebovala. Toto je klíčovým as-
pektem z  hlediska dlouhodobé funkceschop-
nosti spojky. 
Oprava spojky je časově náročná a vyžadu-
je hodně úsilí. Pokud chcete provést správ-
nou výměnu již na poprvé, používejte pou-
ze nejspolehlivějšími komponenty. Vedle 
svých dodávek do prvovýbavy nabízí spo-
lečnost Valeo také díly pro trh s náhradními 
díly bez všech kompromisů v  kvalitě, což 
repasované spojky pro osobní automobily 
nenabízejí. Využijte nabídky společnosti 
Valeo a  důvěřujte jim stejně jako Renault, 
Peugeot a Citröen. S úplnou nabídkou pro-
duktů spojek je značka Valeo vynikající vol-
bou pro montáž v každém automobilu! 

Převzato od firmy Valeo

OBJedNacÍ KÓd NÁZeV APLIkAcE mOc BeZ dPH

SP 826326 3 dílná spojková sada VALEO Škoda Octavia 1.2TSI 77 kW 4 108 Kč

SP 821303 2 dílná spojková sada VALEO Opel Astra H 1.6 77 kW 3 277 Kč

SP 826681 3 dílná spojková sada VALEO škoda Roomster 1.9 74 kW 5 708 Kč

SP 826461 2 dílná spojková sada VALEO Volkswagen Golf IV 1.6 77 kW 6 218 Kč

Výběr z nabídky spojek Valeo:

...a dalších více jak 3 000 položek na www.autokelly.cz.

Nový kryt spojky s membránovou pružinou Spojková lamela s materiálem třecího obložení v kvalitě pro prvovýbavu
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Světový šampionát v rally (World 
Rally Championship) se v  roce 
2017 dočkal radikálních změn 
technických předpisů, které vý-
robcům umožnily nasadit nové 
a  o  dost atraktivnější speciály 
WRC, které by se měly více při-
blížit před třiceti lety zakázaným 
monstrům skupiny B. Cílem je 
ještě více zatraktivnit šampionát, 
který se může v  popularitě rych-
le dotáhnout na poněkud nud-
nou a sterilní Formuli 1. Podaří se 
to? Na to již částečně odpověděl 
úvodní podnik sezony, kterým 
bylo slavné Rallye Monte Carlo. 

Jak to bylo s kategorií „B“
Před třiceti lety v  roce 1986 vrcholila slavná 
éra rallysportu, která byla spjatá s monstrózní-
mi speciály skupiny B. Předpisy pro takzvaná 
„béčka“ totiž daly výrobcům velkou volnost ve 
stavbě speciálů pro závodní tratě a na rychlost-
ních zkouškách se tak mohla objevit monstra 
s  pohonem čtyř kol, hmotností kolem jedné 
tuny a výkonem často více než 500 koní. Bylo 
to dáno silnými přeplňovanými motory a hlav-
ně možností postavit soutěžní automobil prak-
ticky jen jako siluetu na lehkém rámu z tenkých 
trubek a tento rám zabalit do karoserie z lehké-
ho laminátu. Je to samozřejmě trochu zjedno-
dušený pohled, ale pro vysvětlení obrovského 
výkonu a hlavně poměru výkon / váha to úpl-
ně stačí. Rally se v roce 1986 podle mnohých 
dostalo někam na vrchol tehdejších možností 
člověka, který musel být schopný uřídit tato 
přemotorovaná monstra, která často zrychlo-
vala z 0 na 100 km/h za méně než tři vteřiny. 
To vše za použití technologií a  elektroniky 
poplatné roku 1986. Řidiči nepomáhaly žádné 

Sledujeme revoluci ve WRC? 

elektronické asistenty, žádné kontroly trakce 
a řidič se nemohl spolehnout ani na sekvenční 
elektro-hydraulické převodovky. Na rychlostní 
zkoušce tak bylo pouze neskutečně výkonné 
mechanické závodní auto a  řidič se spolu-
jezdcem odkázaný jeden na druhého. Bohu-
žel rok 1986 přinesl pokračování tragickým 
nehodám z  předchozí sezony a  mezinárodní 
automobilová federace FIA rozhodla, že se vý-
kon a rychlost soutěžních automobilů dostala 
mimo bezpečný rámec a pro rok 1987 skupinu 
B zakázala. 

WRC opět nabírá dech
Následoval jistý úpadek rallysportu, který při-
nesla nová skupina A, již představovaly auta 
s polovičním výkonem oproti „béčkům“ a hlav-
ně auta vycházející dost podstatně ze série. 
Časem se naštěstí i automobily skupiny A na-
učily jezdit rychle a hlavně s příchodem nových 

předpisů pro skupinu WRC se před koncem 
tisíciletí rallysport opět vrátil na výsluní v popu-
laritě u diváků a médií na celém světě. Mohlo 
za to pestré startovní pole atraktivních speci-
álů WRC, které opět na trati předváděly jízdu, 
která byla vzrušující jak pro diváky u trati, tak 
u  televizních obrazovek. Ve vývoji kategorie 
WRC se časem bohužel poměrně negativně 
projevily zásahy do pravidel od mezinárodní 
automobilové federace FIA, která ve snaze jít 
s dobou, jíž v automobilovém průmyslu před-
stavovala éra ekologicky motivovaného down-
sizingu, nařídila pro speciály WRC nové přepl-
ňované motory o objemu 1,6 litru. Automobily 
WRC se tak v  mistrovství světa musely opět 
trochu zmenšit na úroveň kategorie městských 
mini vozů jako třeba Ford Fiesta, Citroën DS3 či 
Volkswagen Polo a ubrat něco ze svého výko-
nu. Výkony motorů byly navíc poměrně radikál-
ně svázány velikostí restriktoru o průměru 33 
milimetrů, který do motoru pouštěl jen omeze-
né množství vzduchu. To znamenalo nominální 
výkon motorů 1,6 turbo ve vozech WRC někde 
na úrovni 300-320 koní. Nebylo to úplně málo 
výkonu, ale něco tomu přeci jen chybělo. 

Přichází změna
Pro rok 2017 FIA připravila nové technické 
předpisy, na jejichž sestavení pracovali někteří 
bývalí soutěžní jezdci a bylo jednáno i se zá-
stupci týmů přítomných v  mistrovství světa 
v  rally a  s  promotérem šampionátu. Všichni 
měli snahu udělat WRC ještě o  trochu více 
atraktivnější, než tomu bylo doposud. Jakousi 
pomyslnou metou byla právě na začátku zmi-
ňovaná skupina „B“, která je stále pro většinu 
fanoušků nepřekonatelným vrcholem popula-
rity rallysportu. Tehdejší auta byla brutální ne-
jen výkonem, ale i vzhledem a zvukem, což vše 

dohromady tvoří vjem a zážitek pro diváka. To 
vše bylo třeba u nových vozů WRC pro sezonu 
2017 zlepšit. 

Ke slovu přichází 
aerodynamika
Pokud se na nová „wéercéčka“ podíváme, tak 
nás na první pohled trkne to, že auta jsou op-
ticky mnohem širší. Maximální přípustná šíře 
auta se totiž skutečně zvětšila o 55 milimetrů 
a výrobci toho okamžitě využili. Zvýšení šířky 
vozu znamená nejen lepší jízdní vlastnosti, ale 
i více místa pro přídavné aerodynamické prvky 
zlepšující chování vozu na trati a v neposlední 
řadě také více prostoru pro materiály a výztu-
hy, které chrání posádku před bočním nára-
zem. I to totiž bylo v zadání FIA. Boční dveře 
WRC jsou tak například vyplněné speciální pě-
nou o tloušťce až 240 milimetrů, která má pohl-
tit energii při případném bočním nárazu, a spo-
lu s jinou pozicí řidiče a spolujezdce, kteří teď 
sedí více ve středu vozu, má zajistit větší šance 
posádce při nejnebezpečnějším bočním nára-
zu. Nové vozy WRC mají také na první pohled 
doslova brutální aerodynamické prvky na pří-
di i velké křídlo na zádi, které je nově možno 
umístit až 50 mm nad horní hranu střechy. In-
ženýři v továrních týmech tyto možnosti využili 
a aerodynamice nových WRC byla věnována 
velká pozornost ve větrných tunelech i při sa-
motném testování. Prakticky na všech nových 
WRC všech značek se tak objevují mohutné 
spoilery s  přítlačnými křidélky vpředu a  vel-
ká a dosti složitě tvarováná karbonová křídla 
vzadu. K tomu nechybí velké difuzory v zadní 
části vozu a třeba v případě Toyoty yaris WRC 
i  aerodynamicky hodně výrazně tvarované 
prahy či zpětná zrcátka, připomínající formuli 1 
nebo minimálně speciály DTM. Nová WRC teď 
byť jen na pohled vypadají o mnoho brutálněji 
a agresivněji, a  to právě bylo jedním z účelů 
změn pro rok 2017.  

Jen na vzhled se nejezdí
Bez toho, aby se udály změny na motoru 
a transmisích, by byla jen změna vzhledu no-
vých WRC málo. Všichni se shodovali v  tom, 
že větší atraktivitu u nových WRC musí přinést 
také zvýšení výkonu motoru. Stávající motory 
1,6 turbo nebyly se svými cca 320 koňmi určitě 
na svém výkonovém maximu a jako nejjedno-
dušší se nabízela změna velikosti restriktoru 
na sání vzduchu do motoru z 33 na 36 milimet-
rů. Při plnícím tlaku turba 2,5 baru to znamená, 
že výkon motoru se dostane na teoretickou 
úroveň 380-400 koní a kroutící moment zůsta-
ne na hodnotě kolem 400 Nm. Výrobci motory 
patřičně upravili dle těchto nových možností 
a získali tak kýžený výkon. Rychlejší a výkon-
nější vozy WRC ale také potřebují rychlejší 
a preciznější řazení, a proto bylo povoleno po-
užití elektro-hydraulické sekvenční převodov-
ky, která je ovládaná rovnou pádly na volantu. 
Bylo také umožněno, aby se do transmisí mohl 
vrátit jeden aktivní diferenciál, který dokáže 

v závislosti na podmínkách rychle měnit rozlo-
žení výkonu mezi přední a zadní nápravou. To 
vše je řízeno počítačem a ovládáno hydraulic-
ky. Pro jezdce je to obrovský posun k lepším 
jízdním vlastnostem. Snížena také byla mini-
mální hmotnost, jakou musel vůz WRC včet-
ně náplní mít, a to na hodnotu 1 175,- Kg, což 
znamená snížení hmotnosti vozu o 25 kilogra-
mů. Na první pohled se to může zdát málo, ale 
nové vozy WRC jsou větší a mají daleko více 
aerodynamických prvků, které taky něco váží, 
a přitom mohla být ještě snížena hmotnost. Vý-
sledkem je, že nové WRC nejen mnohem bru-
tálněji vypadají, ale jsou také o dost rychlejší 
než stávající a mají také mnohem atraktivnější 
zvukový projev, což oceňují zejména diváci 
u  rychlostních zkoušek. Všechny teoretické 
kroky, které měly učinit nová WRC atraktivněj-
ší, tedy vyšly. 

Atraktivita potvrzena v praxi
Všichni netrpělivě očekávali start slavné Rallye 
Monte Carlo, kde se mělo potvrdit to, že při-
chází nová éra WRC. S napětím se očekávalo, 

jak budou nová auta působit, jaké budou 
mít výkony a  jakou spolehlivost. 

Na start 85. Rallye Monte 
Carlo to přitáhlo nebý-

REPORTÁŽ REPORTÁŽ
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Všechny správné díly 
v jedné krabici

Install con dence

Kompletní oprava pro plnou spokojenost zákazníka

Sady SKF pro rozvodový řemen s vodní pumpou splňují nebo převyšují OE speci kace
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V případech, kde je vodní pumpa poháněna rozvodovým řemenem, se považuje za 
správnou praxi vyměnit při výměně rozvodů i vodní pumpu. Pokud se totiž pumpa 
porouchá po výměně rozvodů, velkou část nákladů na práci bude muset zákazník zaplatit 
znovu. 

Když znají všechna fakta, tak si zákazníci většinou zvolí kompletní opravu, než aby později 
riskovali další možné náklady a potenciální poruchu.

Pro efektivní a kompletní opravu, která splňuje nebo dokonce převyšuje OE specikace,
žádejte SKF sadu rozvodového řemene s vodní pumpou - k dispozici v síti autorizovaných
distributorů SKF v síti autorizovaných distributorů SKF.

REPORTÁŽ

valé množství novinářů a i extrémní množství 
fanoušků, o nichž si třeba velká cena formule 
1 v  Monaku může nechat jen zdát. Hned od 
počátku bylo jasné, že nová auta jsou rychlejší, 
hlučnější a atraktivnější, než ta současná. Dle 
výsledků Rallye Monte Carlo nelze usuzovat 
o  celé nadcházející sezoně, ale přesto se na 
ně díky vyrovnanosti a pestrosti dívalo dobře. 
Prakticky až do konce soutěže bylo o co bo-
jovat, žádná ze značek se neukázala výrazně 
dominantnější nebo naopak výrazně horší než 
ostatní. A to je dobře. Porovnejme si dramatic-
ké výsledky a záběry z trati z Rallye Monte Car-
lo například s nudou a šedí, kterou předváděla 
formule 1 v sezoně 2016.

Jaká bude sezona 2017
Na tuhle otázku je v tuto chvíli těžká odpověď, 
mnoho indicií však naznačuje, že sezona 2017 
bude pro WRC zlomová a velmi atraktivní. Je 
k tomu hned několik důvodů. Nejdůležitějším 
je výše popsaná změna technických předpisů, 
která přinesla krásná a atraktivnější nová WRC. 
Dalším podstatným faktorem je, že ze seriálu 
WRC po nafouklé bublině s názvem dieselga-
te odešel nejsilnější tovární tým Volkswagen, 
který vedení koncernu stáhlo v reakci na probí-
hající kauzu. To přineslo na konec roku obrov-
skou příležitost pro týmy k ulovení špičkových 
jezdců z  týmu VW. Čtyřnásobný mistr světa 
v  rally a bezpochyby nejlepší jezdec součas-
nosti Francouz Sebastian Ogier přestoupil do 
týmu M-Sport, který připravuje Fordy Fiesta 
WRC. Britský tým byl však proti mnohem sil-
nějším továrním týmům trochu popelkou a od 
Ogiera to byl trochu risk, možná trochu kalkul. 
Každopádně se nejsilnější jezdec spojil ales-
poň s papírově nejslabším týmem. Divák jásá, 
protože to může přinést drama a potvrzuje to 
i výsledek z Rallye Monte Carlo, kdy Sebastian 
Ogier dokázal první soutěž s  novým vozem 
Ford Fiesta WRC vyhrát. Do WRC se také po 
dvaceti letech vrátila značka Toyota, která na 
přelomu tisíciletí patřila k těm nejlepším v rally 

a získávala vavříny a slávu s vozy Toyota Celica 
GT4 nebo Toyota Corolla WRC. Teď je tým po 
dvou dekádách zpět, má silné finanční záze-
mí, realistické očekávání vedení, tým vedený 
čtyřnásobným mistrem světa v  rally Tommi  
Mäkinenem a k tomu se jim podařilo ulovit sil-
ného jezdce, který doposud oblékal barvy zru-
šeného týmu Volkswagen. Tím jezdcem je Jari 
Matti Latvala, který se hned při premiéře nové 
Toyoty yaris WRC blýskl druhým místem na 
slavné Rallye Monte Carlo. Opětovný vstup do 
rally jako z čítanky a divák znovu jásá. Pozitivní 
je rozhodně i to, že nové auto podle specifikací 
2017 se evidentně povedlo také týmu Hyundai 
Motorsport, protože Thierry Neuville dokázal 
téměř celou soutěž udávat tempo, držel první 
příčku, ze které jej ale vyřadila až vlastní chy-
ba, kdy poškodil zavěšení kola. Nové Hyundai 
i20 WRC 2017 ale prokázalo, že je dobře navr-
žené a bude se jednat o konkurence schopný 
závodní speciál. Největší problémy na Rallye 
Monte Carlo tak měl paradoxně téměř domácí 
tovární tým Citroën, který přivezl dvě nové C3 
WRC. Bohužel o nějaký kvalitnější výsledek se 
připravili sami jezdci týmu Citroën, kteří chy-
bovali a  nabrali velkou časovou ztrátu nebo 
odstoupili. I  zde se ale dá očekávat, že nový 

Citroën C3 WRC je plně konkurenceschopný 
a  v  některé z  dalších soutěží jej uvidíme na 
stupních vítězů. 

Jak to bude s VW 
a co na to Škoda?
Nejspíše v první polovině sezony 2017 bychom 
se měli dozvědět, jestli se podaří do hry vrátit 
již hotové a na sezonu připravené Volkswage-
ny Polo WRC. Tovární tým VW Motorsport sice 
zanikl, ale auta, která celý rok poctivě testova-
la, jsou technicky dokončená a je možné je za 
určitých okolností nasadit třeba v soukromém 
týmu. Chybí k  tomu ale administrativní úkon 
zvaný homologace, a tu musí iniciovat koncern 
Volkswagen, který se k tomu zatím moc nemá. 
Na tom, jestli se to podaří, nebo ne, bude do 
jisté míry záviset osud Andrease Mikkelsena, 

špičkového norského závodníka, který posled-
ní roky působil v týmu VW. Mikkelsen přes svo-
je nesporné kvality momentálně nemá angaž-
má v žádném z továrních týmů, protože ty již 
mají své soupisky jezdců uzavřené. Mikkelsen 
tak alespoň při Rallye Monte Carlo využil příle-
žitosti, kterou mu dal tovární tým Škoda Motor-
sport s vozem Škoda Fabia R5. Ten sice patří 
o kategorii níže, než vozy WRC, přesto se s ním 
Mikkelsen při Rallye Monte Carlo neztratil a do-
kázal vybojovat skvělé sedmé místo absolutně 
v silné konkurenci a první místo ve třídě WRC2. 
Škoda tak dokonale navázala na oslavu 40 let 
od doby, kdy v roce 1977 na Rallye Monte Carlo 
předvedly husarský kousek legendární vozy 
Škoda 130 RS a  také tehdy dokázaly v mno-
hem silnější konkurenci dojet na prvním místě 
ve své třídě. 
Sezona mistrovství světa v  rally WRC 2017, 
která se rozběhla při Rallye Monte Carlo a čítá 
celkem třináct soutěží, tedy nebude rozhodně 
nudnou podívanou a vyplatí se ji sledovat. Je 
možné, že budeme sledovat přelomový rok 
v celém rallysportu. 

Text: Petr Eliáš
Foto: Martin Husár
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KOmPleTNÍ SOrTimeNT VYBaVeNÍ aUTOSerViSů 
a dÍleN Na WWW.aUTOKellY.cZ, SeKce VYBaVeNÍ SerViSů

VyBAVENÍ AUTOSERVISů

►	Ruční
►	Elektrické
►	Akumulátorové
►	Pneumatické
►	Zahrada

speciální nářadí a přípravky

►	Podvozek,	brzdy,	pohon	kol
►	Výfukové	potrubí
►	Rozvody
►	Videoskopy
►	Palivová	soustava
►	Motor	a	převodovka
►	Chladící	soustava
►	Karoserie

►	Zouvací	zařízení
►	Vyvažovací	zařízení
►	Huštění	a	tlak	pneu
►	Myčky	na	kola
►	Drobné	vybavení
►	TPMS

►	Pro	osobní	automobily
►	Pro	nákladní	vozy
►	Pro	motocykly
►	Pro	stavební	a	zemědělské	stroje
►	Osciloskopy
►	TPMS

►	Plničky	klimatizací
►	Příslušenství	pro	plnění	a	servis
►	Náplně	klimatizací
►	Desinfekce	klimatizace
►	Detekce	úniku	chladiva
►	Opravy

►	Pevné	zvedáky
►	Přenosné	zvedáky
►	Jeřáby
►	Speciální	zvedáky
►	Manipulátory
►	Podpěry,	nájezdy	a	příslušenství
►	Hydraulika

►	Geometrie
►	Nabíjecí	a	startovací	technika
►	Diesel	program
►	Regloskopy
►	Emisní	stanice
►	Testery	brzd	a	tlumičů
►	Videoskopy
►	Drobné	vybavení

►	Svářecí,	ohřívací	a	letovací	technika
►	Rovnání	karoserie
►	Práce	s	autokapalinami
►	Dílenský	nábytek	a	organizéry
►	Navíječe	(voda,	vzduch,	elektro)
►	Pracovní	lampy	a	svítidla
►	Chlazení,	větrání,	vytápění

►	Mycí	a	čisticí	chemie
►	Vysokotlaká	mycí	zařízení
►	Vysavače	a	extraktory
►	Mycí	stoly	a	ultrazvukové	myčky
►	Utírání	a	stírání
►	Sorbenty	a	úklidové	textilie

►	Pracovní	oděvy
►	Pracovní	rukavice
►	Pracovní	obuv
►	Ochrana	zraku	a	sluchu
►	Ochrana	dýchacích	cest
►	Hygiena	a	péče	o	ruce
►	Ochranné	povlaky
►	Pracovní	rohože,	podložky	a	povrchy
►	Dílenské	lékárničky

►	Autochemie
►	Řezivo,	brusivo,	vrtáky
►	Spojovací	materiál
►	Elektroinstalační	materiál
►	Lepící	a	izolační	pásky
►	Hadice,	těsnění,	průchodky

►	Technická	dokumentace
►	E-shop
►	Promo	vozy
►	Tréninkové	centrum
►	Systém	vzdělávání
►	Profi	Diesel	Centra
►	Servis	garážové	techniky

nářadí pneuservis a stlačený vzduch

klimatizace, chlazenídiagnostika zvedáky, manipulátory, hydraulika

vybavení dílnytestování, měření, nabíjení mytí a čištění

spotřební materiálochranné pracovní pomůcky a prostředky podpora

Značka Ferodo je registrovanou ochrannou známkou společnosti 

Prohlédněte si naše video o Eco-Friction® 
na www.ferodo.cz

  Ekologická brzdová technologie
  Nízký a nulový obsah mědi ve směsi
  5 let výzkumu a vývoje
  Excelentní brzdný výkon
  Oceněná vítězná technologie
  OE díl pro nový Mercedes-Benz třídy C

PŘIPRAVENO DNES, 
URČENO NOVÝM VÝZVÁM ZÍTŘKAVybavení autoservisů



březen / 2017Info Auto Kelly74 Info Auto Kelly 75březen / 2017

PŘEHLED SORTIMENTU PŘEHLED SORTIMENTU
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PŘEHLED SORTIMENTUPŘEHLED SORTIMENTU
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DUŠEVNÍ KLID,
AŤ ZVOLÍTE JAKOUKOLI CESTU

ULEHČETE SI ŽIVOT, ZVOLTE

3 letá záruka na díly MOOG
V každé etapě výroby, zkoušení a montáže  si jsme jisti 
OEM kvalitou našich výrobků. Důvěřujeme naší kvalitě a vy 
můžete také. Proto - jako první na trhu - nabízíme 3letou 
záruku na všechny podvozkové díly a kolová ložiska MOOG 
pro osobní vozidla.

Proto je tak snadné důvěřovat dílům MOOG. 

www.moogprodukty.cz

moog-peaceofmind-CZ-210x297.indd   1 4/10/16   11:37

Je dobře, když naše náhradní díly splňují vaše požadavky. Ještě lepší je, když naše nabídka služeb 
překoná vaše očekávání. Snažíme se vám co nejvíce usnadnit práci a to je jeden z důvodů, proč 
naše opravné sady obsahují vše, co potřebujete pro perfektní servis. Nejlépe se přesvědčíte sami!

Potřebujete více informací? Jsme zde:
www.schaeffler-aftermarket.cz
www.repxpert.cz

EXPERT PRO MOTORY 
V KVALITĚ PRO 
PRVOVÝBAVU

Proto, že nabízíme mnohem více, než jen špičkovou kvalitu.
PERFEKTNÍ:

INA_Ad_Image_OneSales_210x297_ver_A_CZ.indd   1 19.05.2016   13:29:07
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Město Adresa Telefon E-mail Otevírací doba

Centrála Auto Kelly

  Praha 9 - Vysočany Ocelářská 16 840 808 808 autokelly@autokelly.cz

Centrální sklad s pobočkou

Praha Východ - Strančice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 vydej-cs@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

Pobočky Auto Kelly

1  Praha 4  K dolům 901/14 266 311 122 praha4@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

2  Praha 5 Mládí 824 251 625 540 praha5@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

3  Praha 9 - Vysočany Ocelářská 16 266 100 630 praha9@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

4  Praha 11  Kulhavého 669 271 750 872 praha11@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

5  Praha 6  Podbabská 81 233 320 693 praha6@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 

6  Praha 8  Pražská 238 284 688 760 praha8@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

7  Benešov Křižíkova 766 317 700 740 benesov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

8  Beroun (Počaply)   Plzeňská 67 311 514 846 beroun@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

9  Blansko Na Řadech 2 516 434 200 blansko@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

10  Brandýs n. L. Karla Lípy 1678 725 574 915 brandys@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

11  Brno - Slatina Řípská 1407/2B 548 213 707 brno@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

12  Brno - Lesná Loosova 1C 548 210 939 brnosever@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

13  Bruntál Dr.E.Beneše 38 554 718 440 bruntal@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

14  Česká Lípa Žitavská 3112 487 522 574 ceskalipa@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

15  České Budějovice České Vrbné 2392 387 420 372 budejovice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

16  Český Krumlov Budějovická 179 380 731 430 krumlov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

17  Děčín Ústecká 860 412 516 415 decin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

18  Domažlice Masarykova 415 379 482 828 domazlice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

19  Frýdek - Místek Ostravská 264 – Sviadnov 558 639 872 frydek-mistek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

20  Havířov Těšínská 1/992 596 410 660 havirov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

21  Havlíčkův Brod Humpolecká 1576 569 444 999 havlbrod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

22  Hodonín Velkomoravská 83 518 323 393 hodonin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

23  Hradec Králové Jana Masaryka 1920/27 495 530 520 hradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

24  Hranice  Nádražní 399 724 670 048 hranice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00   So 8.00–12.00

25  Cheb Truhlářská 14 354 595 770 cheb@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00       So 8.00–13.00

26  Chomutov Obchodní zóna 268 - Otvice 474 699 370 chomutov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

27  Jablonec n. Nisou Palackého 3520 483 306 306 jablonec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

28  Jičín Holín 66 493 539 569 jicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

29  Jihlava Kainarova 4496 567 210 106 jihlava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

30  Jindřichův Hradec Jarošovská 753/II 384 364 220 jindrichuvhradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

31  Karlovy Vary Dolní Kamenná 1027/9 353 228 999 kv@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–20.00 Ne 8.00–20.00

32  Kladno Železničářů 2450 312 525 719 kladno@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

33  Klatovy Tyršova 45 376 323 510 klatovy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

34  Kolín Havlíčkova 863 321 621 132 kolin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

35  Liberec Dr. Milady Horákové 119/103 485 130 860 liberec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

36  Litoměřice Na Vinici 948/13 416 533 732 litomerice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

37  Louny Rybalkova 2952 415 655 555 louny@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

38  Mariánské lázně Chebská 602/20 354 426 127 mlazne@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

39  Mělník Mladoboleslavská 3561 315 601 901 melnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

40  Milevsko Čs. Legií 65 384 389 185 milevsko@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00                  So 8.00–11.00

41  Mladá Boleslav Průmyslová 862 326 736 111 boleslav@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

42  Most Velebudická 1247 476 100 771 most@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

39  Náchod Běloveská 944 491 453 333 nachod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–12.00

44  Nepomuk Kozlovická 538 371 596 426 nepomuk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–13.00

45  Nový Jičín Hřbitovní 3 556 720 659 novyjicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–13.00

46  Nymburk Boleslavská třída 287 325 538 088 nymburk@autokelly.cz Po–Pá: 8.00–18.00 So 8.00–13.00

47  Olomouc Kafkova 1227/6 585 202 277 olomouc@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

48  Opava Těšínská 64 553 652 822 opava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

49  Ostrava Výškovická 3123/46 596 781 406 ostrava@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

50  Pardubice Pražská 875 466 335 100 pardubice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

51  Pelhřimov      Nádražní 1112 565 333 050 pelhrimov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

52  Písek Pražská 434 382 271 486 pisek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

53  Plzeň U Letiště 6, OC Borská Pole 377 225 828 plzen@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–15.00       Ne 8.00–15.00

54  Plzeň 2 Úněšovská 2013/10 377 422 812 plzen2@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

55  Podbořany Šumavská 992 415 210 350 podborany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–11.30

51  Přerov Polní 3258/17 585 311 042 prerov@autokelly.cz Po– Pá 8.00–17.00 So 8.00–13.00

51  Příbram Husova 366 318 690 962 pribram@autokelly.cz Po– Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

58  Rakovník Plzeňská 2701/II 313 511 399 rakovnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

59  Rokycany Plzeňská 1060 374 789 180 rokycany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

60  Rumburk Šluknovská 9 412 332 665 rumburk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 9.00–11.30

61  Sokolov Stará Ovčárna 46 352 324 240 sokolov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

62  Strakonice Volyňská 158 383 390 224 strakonice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

63  Strančice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 kunice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00      Ne 8.00–15.00

64  Stříbro Tř. 5. května 1477 374 622 772 stribro@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               So 8.00–11.00

65  Sušice Na Valše 151 376 522 005 susice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               So 8.00–11.00

66  Svitavy ul. Kapitána Jaroše 219/40 461 723 082 svitavy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00  So 8.00–12.00

67  Šumperk Uničovská 1794/52 583 232 332 sumperk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

68  Tábor U Čápova dvora 2871 381 276 706 tabor@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

69  Teplice Riegrova 1505 417 535 926 teplice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

70  Trutnov Za Cihelnou 170 499 828 442 trutnov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

71  Třebíč Žďárského 194 568 420 119 trebic@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

72  Třinec Oldřichovice 935 558 339 418 trinec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

73  Uherské Hradiště Tovární 2011 572 542 451 uh.hradiste@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

74  Ústí nad Labem Masarykova 750/316 475 221 619 usti@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

75  Ústí nad Orlicí Moravská 1376 465 320 733 ustino@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00       So 8.00–12.00

76  Vrchlabí Lánovská 1250 499 629 209 vrchlabi@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00

77  Vsetín Generála Klapálka 790 571 410 111 vsetín@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

78  Vyškov Brněnská 455/39 517 333 400 vyskov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

79  Zlín Broučkova 5458 577 200 120 zlin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

80  Znojmo
Dukelských bojovníků 163 
(v areálu bývalé Hypernovy) 515 222 294 znojmo@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

81  Žďár nad Sázavou
Brněnská 1144/28  – nákupní park 
Žďár 566 520 234 zdar@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

Regionální zastoupení Auto Kelly

1  Nový Bor B. Egermanna 831 487 722 004 autokelly.nb@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00      So 9.00–12.00

2  Žatec Masarykova 1956 415 710 949 igor.smekal@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00      So 9.00–12.00
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ODBORNÁ
             školení

workshopy&
BŘEZEN 2017

termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

1 středa
OSTRAVA ZISK AUTOSERVISU A ŘEČ ČÍSEL ZR SK RA40 OS P řízení autoservisu

1 středa
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 2 ZR SK DE12 PR P diagnostik

1 středa
PRAHA WORKSHOP - BRZDY ZR WS PD45 PR P podvozku

2 čtvrtek
NOVÝ JIČÍN

ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY
RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 NJ P řízení autoservisu

7 úterý
PRAHA

COMMON RAIL 1 - PRINCIPY
A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR P diesel

7 úterý
PRAHA TESTOVÁNÍ A DOBÍJENÍ AUTOBATERIÍ ZR SK DE34 PR P diagnostik

7 úterý
PRAHA WORKSHOP - KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR P klimatizace

a airbagy

8 středa
PRAHA

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR1 P podvozku

8 středa
PRAHA WORKSHOP - PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR podvozku

8 středa
KOSTELEC NAD ORLICÍ BRZDY FERODO ZR SK PR FED01 KO1 s podvozku

9 čtvrtek
PŘEROV

COMMON RAIL 1 - PRINCIPY A POSTUPY 
OPRAV ZR SK DS01 PE P diesel

9 čtvrtek
BRNO

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 BR E podvozku

14 úterý
PRAHA AIRBAGY ZR SK KA11 PR2 E klimatizace

a airbagy

14 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR4 S klimatizace

a airbagy

15 středa
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 3 ZR SK DE13 PR S diagnostik

15 středa
PRAHA AUTOSKLA ZR SK KA13 PR P klimatizace

a airbagy

16 čtvrtek
BRNO AIRBAGY ZR SK KA11 BR P klimatizace

a airbagy

22 středa
PRAHA

PŘÍČINY POŠKOZENÍ A PŘEDCHÁZENÍ
REKLAMACÍ TURBODMYCHADEL ZR SK MM40 PR E motorář

23 čtvrtek
OSTRAVA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 OS1 P klimatizace

a airbagy

28 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR2 S klimatizace

a airbagy

29 středa
PRAHA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR W diesel

30 čtvrtek
BRNO PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 BR S klimatizace

a airbagy
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termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

3–5 po až st
PRAHA

MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU BOSCH 
MOTRONIC ME7, MED7 a MED9 ZR SK MM-B20 PR S motorář

5 středa
PRAHA

ZLEPŠENÍ KVALITY PRÁCE A SLUŽEB
V AUTOSERVISU ZR SK RA38 PR S řízení autoservisu

11 čtvrtek
BRNO ZISK AUTOSERVISU A ŘEČ ČÍSEL ZR SK RA40 BR P řízení autoservisu

Bestseller

Bestseller

Novinka p

p

p
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DUBEN 2017

termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

2 úterý
PRAHA SUPERVAG 1 ZR SK DE96  PR diagnostik

2 úterý
PRAHA WORKSHOP - PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR1 podvozku

3 středa
PRAHA

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR podvozku

3 středa
PRAHA ZISK AUTOSERVISU A ŘEČ ČÍSEL ZR SK RA40 PR řízení autoservisu

4 čtvrtek
PŘEROV

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PE podvozku

9 úterý
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 1 ZR SK DE09 PR diagnostik

9 úterý
PRAHA WORKSHOP - KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR1

klimatizace
a airbagy

10 středa
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR

klimatizace
a airbagy

10 středa
BRNO TEXA 1 ZR SK DE81 BR diagnostik

11 čtvrtek
NOVÝ JIČÍN PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 NJ

klimatizace
a airbagy

16 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR3

klimatizace
a airbagy

16 úterý
PRAHA

WORKSHOP - PLNIČKY AUTOMATICKÝCH 
PŘEVODOVEK ZR WS MM25 PR1 motorář

17 středa
BRNO KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR3

klimatizace
a airbagy

18 čtvrtek
HAVÍŘOV KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 HA

klimatizace
a airbagy

23 úterý
PRAHA OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 PR

klimatizace
a airbagy

24 středa
BRNO OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 BR

klimatizace
a airbagy

30 úterý
PRAHA TEXA 1 ZR SK DE81 PR diagnostik

30 úterý
PRAHA WORKSHOP - GEOMETRIE ZR WS PD25 PR podvozku

31 středa
PRAHA

COMMON RAIL 2 - DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ
V PRAXI ZR SK DS03 PR diesel

ws p eOBTÍŽNOST: ExpertProfesionálStandard Workshop
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Bestseller

Bestseller

KVĚTEN 2017

termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

6–7 čt až pá
PRAHA

ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
VZNĚTOVÝCH MOTORŮ ZR SK DS-B20 PR P diesel

11 úterý
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

12 středa
LIBEREC

ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA
ŠKODA V PRAXI ZR SK RA32 LB řízení autoservisu

13 čtvrtek
BRNO

ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA
ŠKODA V PRAXI ZR SK RA32 BR řízení autoservisu

18 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR2

klimatizace
a airbagy

19 středa
BRNO KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR2

klimatizace
a airbagy

25 úterý
PRAHA VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 PR diagnostik

25 úterý
PRAHA

WORKSHOP – ŘEŠENÍ MOŽNÝCH
PRÁVNÍCH PŘÍPADŮ ZR SK RA05 PR řízení autoservisu

26 středa
PRAHA

COMMON RAIL 1 - PRINCIPY
A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR1 diesel

26 středa
PRAHA

ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY
RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 PR řízení autoservisu

27 čtvrtek
BRNO VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 BR diagnostik
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p
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Novinka

Novinka

p

p

p

p

p

s

s

A3_NEW_2017_3_školení.indd   5 15.2.2017   8:54:59



Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz

Letní kapaLiny 
do ostřikovačů

•	 vynikající	čisticí	vlastnosti
•	 čistí	od	zbytků	hmyzu,	mastnot	
 a jiných nečistot
•	 zlepšují	viditelnost	v	noci	
 i za deště
•	 cenově	atraktivní
•	 příjemná	vůně	


