
Sezónní nabídka dílenského vybavení

11. 4. Olomouc
18. 4. Brno
20. 4. Ostrava
25. 4. Frýdek Místek
27. 4. Praha 4 – Kunratice
 4. 5. Třebíč
11. 5. Cheb
16. 5. Plzeň
18. 5. České Budějovice
23. 5. Ústí nad Labem
25. 5. Liberec
30. 5. Praha 9 – Vysočany
 1. 6. Praha 5 – Centrála
 6. 6. Pardubice

Speci
ál

11. dubna až 6. června, vždy mezi 13 a 19 hod.

14 míst v ČR

Slevy platí pouze pro návštěvníky ROADSHOW 
po dobu konání akce od 11. 4. – 6. 6. 2017.
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Montovačka pneumatik

Montovačka nové generace se středovým upínáním kola. Díky tomuto způsobu upnutí 
není třeba používat montážní páku. Kolo je upínáno za středový otvor, zamezí se tak 
případnému otlačení disků. Elektromotor s plynulou regulaci otáček pro co nejrychlejší 
a nejšetrnější přezutí pneumatiky. 
Dva odvalovací odtlačovací kotouče se synchronním pohybem pro snadnou demontáž 
i montáž plášťů bez nebezpečí poškození ALU disků.Vybaveno tlakovým dělem pro 
snadné huštění všech typů bezdušovýchpneumatik ovládané pedálem  
a dvojitězalomeným montážním ramenem s pneumatickým zajištěním.

– Patentovaná technologie upínaní kola.
– Středící kuželový rychloupínací adaptér.
– Úložný prostor pro závaží a příslušenství.
– Zrcátko pro snadnou orientaci při zouvání spodní patky pláště.
– Ochranný návlek na upínací stůl.
– Ochranný návlek na středící/upínací kužel.
– Centrovací upínací adaptér s dvojitou kuželovou plochou.
– Nastavitelný upínací stůl ve 3 výškách.

K této montovačce doporučujeme pomocné rameno SP PLUS94.

Akční cena
159 000 Kč

Objednací kód:
SP GA475.ELIT

Vyvažovačka kol

Profesionální automatická vyvažovačka nejvyšší kategorie, která je určena těm 
nejnáročnějším uživatelům. Je vybavena množstvím speciálních funkcí, které 
zjednodušují a urychlují celý proces vyvážení kola. Plně automatické měření 
všech dat, které jsou třeba pro výpočet nevyváženosti. Automaticky je měřena 
vzdálenost, průměr kola tak i šířka kola díky bočním měřícímu ramínku, které je 
součástí balení. Velice přesné a rychlé upnutí kola díky pneumatickému upínání. 
LED osvětlení uvnitř kola zajišťující pohodlnou a rychlou obsluhu s maximální 
přesností.

– Pneumatické upínaní kola.
– Vybaveno měřícím ramenem pro rychlé měření šířky ráfku.
– Automatické zastavení v poloze umístění závaží.
– Automatické polohování na vnitřní straně pouhým stisknutím tlačítka.
– LED osvětlení uvnitř kola.
– Laserový ukazatel pozice závaží.
– Brzda kola.
– Průmyslové PC se statickým HDD.
– Funkce rozdělení závaží a funkce EKO závaží.
– Barevný monitor 19“ s 3D interaktivním grafickým zobrazením.
– Pro měření kol až 44“.
– 4 ALU programy.

Akční cena
159 000 Kč

Objednací kód:
SP ERP280WS

Montovačka pneumatik

Automatická zouvačka s patentovaným systémem automatického zouvacího palce,
který značně usnadňuje a urychluje obsluhu. Díky pneumatickému zouvacímu 
palci není třeba používat montážní páku. Zesílený rám pro maximální tuhost 
konstrukce a upínacího stolu.Zesílené upevnění převodovky zabraňuje 
deformacím během provozu. Ideální univerzální montovačka pro kola osobních 
vozidel i dodávek. Při doplnění o boční pomocné rameno hravě zvládne i velmi 
tvrdé pneumatiky.

– Pneumatický upínací palec.
– Velký rozsah upínací rozsah stolu pro kola do velikosti až 26“  
 (vnější upnutí).
– Variabilní ovládání rychlosti otáčení.

K této montovačce doporučujeme 
pomocné rameno SP PLUS83.

Novinka

Novinka

Objednací kód:
SP GA2845ID.26

Akční cena
119 000 Kč
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Novinka



Dvourychlostní automatická montovačka pneumatik s pneumatickým montážním palcem. 
Díky montážnímu palci není potřeba používat montážní páku. Pneumatiku zachytíte  
a převléknete pomocí pneumaticky ovládaného montážní palce.  Montovačku doporučujeme 
používat spolu s pomocným ramenem pro montáž a demontáž nízkoprofilových pneumatik.

–   Upínací talíř s velkým rozsahem upnutí.
–   Dvě rychlosti otáčení.
–   Pneumaticky ovládané sklopné rameno a pneumatický palec.
–   Pneumaticky ovládaný posuv a zdvih montážní patky, zajištěný jedním tlačítkem.
–   Vnější upnutí kol o velikosti až 21“.
–   Automaticky odskok hlavy od ráfku.
–   Zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrace, mazáni, regulace tlaku).
–   Možnost připojení pomocného montážního ramene.

Akční cena
39 900 Kč

Objednací kód:
XT CHANGER A-AF

Montovačka pneumatik s pneumatickým palcem

Plně automatická  vyvažovačka kol která má součástí balení také ramínko pro 
měření šířky kola. Umožňuje statické i dynamické vyvažování včetně speciálních 
programů pro různé tvary ALU disků. Při použiti adapteru pro uchycení kol,  
je možné vyvažovat i kola motocyklů. Pro snadnou uživatelskou obsluhu je  
integrován systém samokalibrace a automatická detekce případných závad.

– 3 programy pro ALU disky.
– Pět speciálních vyvažovacích programů.
– Software pro autokalibraci.
– Nejnovější typ mikroprocesoru.
– Dynamické i statické vyvažování.
– Osvědčeny stroj.

Akční cena
25 900 Kč

Objednací kód:
XT BALANCER A

Vyvažovačka kol 

Doporučujeme rozšířit o pomocné rameno:
Objednací kód: XT CHANGER HARM 2

Montovačka TCE 4470 S441

– Provedení montovačky s nevětším rozsahem upnutí. 
– Pneumatické spouštěni montážní hlavy zjednodušuje práci a zároveň
 umožňuje přizpůsobit stroj kolům s šířkou ráfku až 15“ a průměrem  
 pro vnější upnutí 28“. 
– Ve standardní výbavě je pomocné rameno a ručně ovládaný odražeč.
 – 1-fázový pohon
 – Včetně pomocného ramene TCE 330
 – Funkce ergo control
 – Pohon s plynulým rozběhem

WDK provedení:
– Podmínkou pro získání WDK certifikátu je odzkoušeni typu přímo 
 zástupci výrobců pneumatik. 
– Udělený certifikát stvrzuje, že stroj je v dane konfiguraci
 vhodný pro montáž i těch nejsofistikovanějších pneumatik. 
– Součásti takto označeného stroje je vždy pomocné rameno a další sada  
 pomocného příslušenství speciálně pro WDK provedeni.

Akční cena
127 000 Kč

Objednací kód:
1 694 100 396

Vyvažovačka kol WBE 4440 S10

– Inovovaná řada vyvažovaček vyšší střední třidy WBE 444x disponuje
 mnoha vylepšeními.
– Automatická volba vyvažovacího programu, tedy typu kola. Odpadá
 tak časté přepínání a hledání toho správného programu.
– Bezkontaktní ultrazvukové měření šířky ráfku.
– Nový senzoricky vyvažovací systém, který společně s novým motorem
 zajisti zkrácení kompletního vyvážení do 6 vteřin a to včetně
 úplného zastavení kola.
– Pro přesné umístění závaží je k dispozici devět programů
 pro osobní vozidla a dva programy pro motocykly, k nim se
 pochopitelně přidávají programy matching a splitting. Tato
 speciální verze (S10) je vybavená světelným kruhem, který
 osvětluje ráfek z vnitřní strany – poziční laser indikuje linii,
 ve které se má umístit závaží.
– S WBE 4440 lze vyvažovat kola s průměrem až 1200 mm,
 maximální šířkou ráfku 21“, maximální hmotnosti 80 kg
 a průměrem ráfku 12“ až 30“.

Akční cena
119 000 Kč

Objednací kód:
1 694 100 481
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Kompresor 100 l

Kompresor 200 l

Kompresor 270 l

–  Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem o objemu 
100 l. Motoru je poháněný řemenem.

– Maximální pracovní tlak: 10 bar
– Výkon motoru: 2 HP
– Připojení: 230 V
– Hmotnost: 62 kg

–  Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem vzduchu 
o objemu 200 l a motorem s řemenovým pohonem.

– Maximální pracovní tlak: 10 bar
– Výkon motoru: 3 HP
– Připojení: 400 V
– Hmotnost: 102 kg
– Rozměry: 1460×640×1140 mm

–  Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem 
vzduchu o objemu 270 l a motorem s řemenovým 
pohonem.

– Maximální pracovní tlak: 10 bar
– Výkon motoru: 5,5 HP
– Připojení: 400 V
– Hmotnost: 145 kg
– Rozměry: 1600×560×1040 mm

Objednací kód: 
XT COMPRESSOR 100

Objednací kód: 
XT COMPRESSOR 200

Objednací kód: 
XT COMPRESSOR 300 

Akční cena
9 900 Kč

Akční cena
16 900 Kč

Akční cena
29 900 Kč

Pneumatický utahovák 1/2“
– Extrémně krátký! Extrémně lehký!
– Vysoce výkonný – povolovací moment 1100 Nm!
– Nový typ utahováku, o třetinu menší než běžné utahováky
– Speciální ergonomická rukojeť, dobře padne do ruky
–  Kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech.
–  Délka utahováku je pouze 113 mm.
–  Hmotnost pouze 1,3 kg.
–  Včetně oka pro zavěšení utahováku.

Akční cena
3 290 Kč

Objednací kód:
HAZ 9012M

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
2 970 Kč

Objednací kód:
HAZ 9012SPC

–  Vyšší dosažený výkon díky nově vyvinutému  
pneumatickému motoru a zvýšenému momentu  
pneumatického motoru.

– Výkonný kolíkový úderník.
– Maximální povolovací moment 850 Nm.

–  Výkonný pneumatický rázový utahovák. 
pro nástavce o rozměru 1/2“.

– Tělo utahováku ze slitiny hliníku.
– Vysoké otáčky 8000/min.
– Maximální povolovací moment 813 Nm.
– Pracovní moment 34–542 Nm.
– Připojení vzduchu 1/4“.
– Průměrná spotřeba vzduchu 120 l/min.
– Možnost nastavení otáček v osmi krocích.

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
1 790 Kč

Objednací kód:
XT TOOLS 43-231HRG
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Objednací kód: 
XT TOOLS 43-4033PK

Akční cena
2 490 Kč

Pneumatický utahovák 1/2“ v sadě

–   Profesionální pneumatický rázový utahovák pro 
nástavce o rozměru 1/2“ s kompozitovým tělem 
snižujícím hmotnost na velmi příjemných 1,9 kg. 
Včetně kufru a sady nástavců.

– Tělo utahováku z kompozitu.
– Vysoké otáčky 7000/min.
– Maximální povolovací moment 1356 Nm.
– Pracovní moment 68–746 Nm.
– Připojení vzduchu 1/4“.
– Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
– Možnost nastavení otáček v osmi krocích.
– Přepínání chodu jednou rukou.
– Sada obsahuje:
– Pneumatický utahovák 1/2“.
–  Prodloužené pevnostní nástavce o velikosti 17, 19 

a 21 mm.
–  Krátké pevnostní nástavce o velikosti 17, 19, 

21 mm.
– Odolný plastový kufr.

Objednací kód: 
XT TOOLS 45-4051P

Akční cena
4 690 Kč

Pneumatický utahovák 3/4“

–  Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 3/4“ 
s kompozitovým tělem snižujícím hmotnost na 3,4 kg.

– Tělo utahováku z kompozitu.
– Vysoké otáčky 5500/min.
– Maximální povolovací moment 1898 Nm.
– Pracovní moment 271–1627 Nm.
– Připojení vzduchu 1/2“.
– Průměrná spotřeba vzduchu 198 l/min.
– Přepínání chodu jednou rukou.

Objednací kód: 
XT TOOLS 47-4072L8

Akční cena
8 490 Kč

Pneumatický utahovák 1“

–  Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce 
o rozměru 1“ pro práci zejména na nákladních vozidlech.

– Vysoké otáčky 5000/min.
– Maximální povolovací moment 3119 Nm.
– Pracovní moment 542–2441 Nm.
– Připojení vzduchu 1/2“.
– Průměrná spotřeba vzduchu 282 l/min.
– Délka 520 mm.
– Váha 11 kg.

Elektrohydraulické zvedáky XT

– Elektrohydraulické dvousloupové 
 zvedáky pro osobni vozy
–  Robustní dílenské zvedáky 
 s dlouhodobě osvědčenou konstrukci.
–  Jednoduchý hydraulicky okruh 
 zaručuje vysokou spolehlivost 
 a dlouhou životnost.
–  Minimální nároky na údržbu.
–  Snadné a intuitivní ovládáni.
–  CE–stop funkce a aktuální CE certifikace.
–  Výroba zvedáku probíhá na základě
 norem ISO: 9001:2000.

Akční cena
43 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 2.35

Nosnost 3,5 t

Akční cena
48 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 2.40

Nosnost 4 t

Akční cena
67 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT S2IG

Nůžkový zvedák do podlahy

– Elektrohydraulický nůžkový plošinový zvedák k montáži do podlahy.
– Dvoupístový hydraulický systém zaručuje spolehlivý provoz a nosnost zvedáku až 3 t.

–  Hlavní výhody:
 – Maximální výška zdvihu: 1750 mm.
 – „Volné“ uložení nůžek. 
     s automatickým přimazáváním 
     zvyšuje životnost.
 – Dvojitý hydraulický systém.
 –  Po zabudování do podlahy „nulová“ 

přejezdová výška.
 –  Spouštěcí rychlost je ve nižší poloze 

zvedáku automaticky snížena, aby 
nedošlo k rázu a poškození vozidla.
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Akční cena
73 900 Kč

Nůžkový zvedák na podlahu

–  Elektrohydraulický nůžkový plošinový zvedák k montáži na podlahu. Velmi nízká minimální výška zvedáku 
(110 mm) umožňuje zvedat i sportovnější vozidla s nízkým prahem. 

– Dvoupístový hydraulický systém zaručuje spolehlivý provoz a nosnost zvedáku až 3,2 t.

–  Hlavní výhody:
 – Maximální výška zdvihu: 1990 mm.
 – Minimální výška zvedáku pouze 110 mm.
 –  Spouštěcí rychlost je automaticky snížena ve výšce 250 mm nad podlahou aby nedošlo k rázu a poškození vozi.

Akční cena
119 000 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 4.55A

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák

–  Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák, nosnost 5,5 t.
–  Disponuje kvalitní, spolehlivou hydraulikou, všemi předepsanými bezpečnostními prvky,  

vyžaduje jen minimální údržbu.
–  Pohyblivé plošiny pro měření geometrie.
–  Dlouhá životnost díky robustní konstrukci.
–  Hydraulická synchronizace chodu.
–  Bezpečnostní zvukový signál a CE stop.
–  Včetně přízdvihu 2 t.
–  Délka pojezdových ramp je 5600 mm.

Rozsah dodávky:
–  Pojezdové plošiny pro měření 

geometrie.
–  Hydraulický přízdvih o nosnosti 2 t.

Nosnost 4 t

Objednací kód:
GS NUS NT230

–  Zvedák je určen pro osobní a užitková vozidla (až do velikosti 
Mercedesu Sprinter).

– Rozsah krátkých ramen: 570–1160 mm.
– Rozsah dlouhých ramen: 1130–1840 mm.

Objednací kód:
GS NUS NT240

Nosnost 3 t
– Zvedák je určen pro osobní a lehká užitková vozidla.
– Rozsah krátkých ramen: 590–900 mm.
– Rozsah dlouhých ramen: 940–1495 mm.

–  NT TECHNOLOGIE – dvojitý hydraulický okruh (master a slave), systém zabezpečení kde není třeba 
mechanických západek.

– Patentovaná HYPER FLOW technologie zaručující konstantní a optimální zdvih zvedáku.
– Automatická synchronizace zvedáku během provozu.
– Synchronizace se provede pokaždé když se zvedák dostane do maximální horní pozice.
– Velmi rychlý zdvih a spuštění! 
– Jedna ovládací páka pro zvedání i spouštění.
– Velmi tichý provoz zvedáku.
–   Včetně energetické sady zabudované ve sloupu – zásuvka 220 V a přípojka na stlačený vzduch pro 

připojení pneu nářadí.

Hlavní přednosti:

Akční cena
74 900 Kč

Akční cena
109 000 Kč

Elektrohydraulické zvedáky Nussbaum

Objednací kód:
XT LIFT S2OG
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Objednací kód:
GS NUS SL240

Běžná cena: 129 000 Kč

Akční cena
116 900 Kč

– Elektromechanický zvedák.
– Nosnost 3 t.
– Použití pro osobní vozy a kratší dodávky.
– Pro vozidla s kratším rozvorem (do VW T5).
– Zvedák te nejlepší evropské kvality.
– Asymetrická ramena zajišťují bezproblémové  
 otevírání dveří – vozidel na zvedáku.
– Tichý chod.
– LED synchronizace pojezdu.
– Záruka 5 let na šroubovici a matici.
– Matice a šroubovice z Nylatronu – materál snižující tření.
– Dva synchronizované motory zabudované ve sloupech.

– Horní propojení sloupů je výškově nastavitelné.
– Energetická sada zabudovaná ve sloupu – zásuvka 220 V  
  a stlačený vzduch pro připojení nářadí.

– Elektromechanický zvedák.
– Nosnost 4 t.
– Použití pro osobní vozy a dodávky s delším 
 rozvorem (např. MB Sprinter).
– Zvedák te nejlepší evrospské kvality.
– Asymetrická ramena zajišťují bezproblémové otevírání dveří vozidel na zvedáku.
– Tichý chod.
– Záruka 5 let na šroubovici a matici.
– Matice a šroubovice z Nylatronu – materál snižující tření.
– Dva synchronizované motory zabudované ve sloupech.
– Horní propojení sloupů je výškově nastavitelné.
– Energetická sada zabudovaná ve sloupu – zásuvka 220 V 
 a stlačený vzduch pro připojení nářadí.

Objednací kód:
GS NUS SL230

Akční cena
69 900 Kč

Elektromechanický zvedák 3 t Elektromechanický zvedák 4 t
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Nůžkový zvedák SPRINTER
–  Nízkozdvižný nůžkový mobilní zvedák o nosnosti 2,5 t ideální pro rychloservis, pneuservis, nebo např. 

karosářské práce. Zvedák je mobilní, součástí dodávky je mobilní set umožňující přesunout zvedák například i mimo dílnu.
– Minimální požadavky na prostor, mobilita dovoluje použití zvedáku i mimo dílnu.
– Zvedák je vhodný pro pneuservisní práce, karosářské opravy, nebo např. lakování.
– Regulovatelná rychlost zdvihu a spouštění.
– Pozinkované nosné plošiny.
– Bezpečnostní systém – dva samostatné nezávislé okruhy zajišťují rovnoměrnost chodu.
– Nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu.
– Maximální výška zdvihu je 982 mm.
– Délka pojezdových podpěr je 1400–1900 mm.
– V ceně mobilní set.

Objednací kód: 
GS NUS SPRINTER

Akční cena
64 900 Kč

Objednací kód:
AMI 09200D-44-00

Akční cena
93 100 Kč

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

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

Objednací kód:
AMI 030000-00-00

Akční cena
71 630 Kč

Elektrohydraulicky zvedák nejvyšší kvality od známého českého  
výrobce AMI Litomyšl.  Zvedák AMI 3,0 je určen zejména pro osobní vozidla. 

– Nosnost 3 000 kg.
– Asymetrická konstrukce.
– Snadná obsluha.
– 100 % český produkt.
– Spolehlivý provoz a snadná obsluha.

Elektrohydraulický zvedák AMI 3,0 t

Objednací kód:
AMI 395000-50-00

Akční cena
140 315 Kč

Elektrohydraulicky zvedák nejvyšší kvality od známého českého výrobce AMI Litomyšl. Jedná se o velmi žádaný typ čtyřsloupového 
zvedáku, který je doporučený jak pro osobní vozy, tak i pro dodávky. Zvedák má přípravu pro měření geometrie, doporučujeme dokoupit 
i kit pro měření geometrie (AMI 395100-00-00) a přízdvih (AMI 368000-00-00).

– Nosnost 5 000 kg.
– Doporučeno pro měření s 3D geometrií.
– Variabilní umístění krytů plošin (pro 3D).
– Variabilní umístění  
 plovoucích desek.
– Vysoká tuhost  
 a statická stabilita.
– 100 % český produkt.

Elektrohydraulický zvedák AMI 5,0 tElektrohydraulický zvedák AMI 4,0 VARIANT – 3D ramena
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+  Doprava, zprovoznění 
a zaškolení ZDARMA!

+  Doprava, zprovoznění 
a zaškolení ZDARMA!

Plnička klimatizace XT AC STATION R134

Novinka na trhu! Plně automatická plnička klimatizace výkonově srovnatelná s nejlepšími plničkami na trhu, s mnoha 
speciálními funkcemi, tiskárnou, doživotní bezplatnou aktualizací databáze vozidel, balíčkem příslušenství zdarma a to vše za 
cenu nejlevnějších plniček na trhu!
Plnička je vyvinuta na základě potřeb našich zákazníků. To znamená, že má plnička dostatečný výkon, tak aby celková doba práce byla 
co nejkratší, má přehledný software s obrázky, díky kterému je práce snažší a bezproblémová, má vyhřívání interní lahve díky čemuž 
není třeba zahřívat AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládací ventily, vše je řízeno automaticky pomocí software a jako bonus je 
spolu s plničkou v balení také olej PAG, UV barvivo a adaptéry aby zákazník mohl plničku okamžitě použít.

Hlavní přednosti:  
– Plně automatická plnička, včetně tiskárny a vstřikování UV barviva.

– Obrázkový software – intuitivní ovládání.

– Nejrychlejší plnění interní lahve a plnění AC okruhu ve srovnání s konkurenty.

– Plnička nemá ovládací ventily – obsluha nemá možnost plničku, nebo AC okruh poškodit.

– Manometry s barevně vyznačenými zónamy tlaku – snadná diagnostika.

– Funkce plnění hybridních vozidel.

– Příprava pro test těsnosti dusíkem.

– Aktualizace databáze zdarma po celou dobu!

–  Vyhřívání interní láhve (není třeba zahřívat 
AC okruh vozidla před plněním).

– Malé rozměry.

– Český software.

– Zdarma spolu s plničkou:

 – Adaptéry na láhve s chladivem.

 – Oleje PAG ISO 46 a ISO 100.

 – UV barvivo.

* Školení na skleníkové plyny pro pracovníky autoservisů provádějící servis klimatizací vozidel, kteří nevlastní certifikát o pro-
školení. Běžná cena školení je 2490Kč bez DPH.

* Školení na skleníkové plyny pro pracovníky autoservisů provádějící servis klimatizací vozidel, kteří nevlastní certifikát o pro-
školení. Běžná cena školení je 2490Kč bez DPH.

Novinka na trhu! Plně automatická plnička klimatizace určena pro plnění nového chladiva 1234yf. Tento typ vychází 
z plničky XT AC STATION R134 s potřebnými konstrukčními a bezpečnostními úpravami, které jsou nutné pro použití nového 
chladiva 1234yf.
Plnička je vyvinuta na základě potřeb našich zákazníků. To znamená, že má plnička dostatečný výkon, tak aby celková doba práce byla 
co nejkratší, má přehledný software s obrázky, díky kterému je práce snažší a bezproblémová, má vyhřívání interní lahve díky čemuž není 
třeba zahřívat AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládací ventily, vše je řízeno automaticky pomocí software a jako bonus je spolu 
s plničkou v balení také olej PAG, UV barvivo a adaptéry aby zákazník mohl plničku okamžitě použít.

Hlavní přednosti:  
– Plně automatická plnička, včetně tiskárny a vstřikování UV barviva.

– Obrázkový software – intuitivní ovládání.

– Nejrychlejší plnění interní lahve a plnění AC okruhu ve srovnání s konkurenty.

– Plnička nemá ovládací ventily – obsluha nemá možnost plničku, nebo AC okruh poškodit.

– Manometry s barevně vyznačenými zónamy tlaku – snadná diagnostika.

– Funkce plnění hybridních vozidel.

– Příprava pro test těsnosti dusíkem.

– Aktualizace databáze zdarma po celou dobu!

–  Vyhřívání interní láhve (není třeba zahřívat 
AC okruh vozidla před plněním).

– Malé rozměry.

– Český software.

– Zdarma spolu s plničkou:

 – Adaptéry na láhve s chladivem.

 – Oleje PAG ISO 46 a ISO 100 (pro chladivo 1234yf ).

 – UV barvivo (pro chladivo 1234yf ).

Objednací kód:
XT AC STATION R134

Plnička klimatizace XT AC STATION 1234yf

Akční cena
49 900 Kč

Objednací kód:
XT AC STATION 1234YF

Akční cena
55 900 Kč
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Bosch ACS 611 je progresivním zařízením pro servis klimatizací osobních 
i nákladních vozidel. Stejně jako u jiných plně automatických zařízení Bosch 
je také údržba klimatizací s chladivem R-134a spojena s minimem manuálních 
zásahů. Zařízení automaticky kontroluje každý krok údržby, včetně odsávání, 
recyklování a opětného plnění chladiva a oleje. Manuální režim umožňuje 
uživateli kontrolovat volitelně všechny kroky.

–  Výkonné dvoustupňové vakuové čerpadlo u ACS 611 garantuje rychlé 
a efektivní vakuování systému.

–  Stejně jako další zařízení Bosch je také ACS 611 vybaveno databankou, ve 
které jsou uloženy podrobnosti o množství oleje a chladiva pro klimatizaci 
v příslušném vozidle.

–  ACS 611 má k dispozici integrovanou tiskárnu k zaznamenávání servisního 
protokolu.

– Výkon vakuového čerpadla 170 l/min.

– Objem zásobníku 20 kg.

– Chladivo R-134a.

– Rozměry 1270x690x660 mm.

Plnička klimatizace Bosch ACS 611

Objednací kód:
S P00 000 002

Akční cena
69 900 Kč

Ozon-Maker – čistič interiéru

Ozon maker M-MX 4000

–  Zařízení prostřednictvím ionizace vzduchu vytváří ozon O3. Ozon je 
velmi silné oxidační činidlo a odstraňuje vlhkost, která se shromažďuje 
převážně na podlahové vrstvě a odparnících klimatizace.

–  Odstraňuje i nepříjemné zápachy.

–  Systém dokáže v závislosti na velikosti kabiny a stupni její kontaminace 
vybrat provozní režim a čas (5,10,15,30,60 minut).

–  Díky kompaktní konstrukci a dlouhé trubici pro výfuk ozonu je 
odstraňování kontaminantů extrémně snadné. Lze zcela bez problémů 
umístit hrot trubice do požadovaného místa v kabině nebo do místa 
prachového filtru.

– Jednoduché a ekologické fungování.

–  Práce se zařízením Ozone Maker přináší velmi 
rychle značné úspory plynoucí z toho, že není 
potřeba platit za drahé chemikálie a náklady 
spojené s jejich nákupem.

–  M-MX 4000 generátor ozonu je určen pro komerční a průmyslové využití. Stroj pracuje 
na jednofázové, střídavém napětí 230 V. Tento přístroj generuje ozon, který je jedním 
z nejefektivnějších známých dezinfekčních prostředků. Efektivně odstraňuje vlhkost, 
která se shromažďuje především na podlahové vrstvě a odparnících klimatizace. 
Odstraňuje i nepříjemné zápachy.

–  Tento model je určen zejména pro čištění větších prostor jako jsou např autobusy, 
nebo větší osobní automobily. 

Objednací kód:
MM 430104018045

Akční cena
5 690 Kč

Objednací kód:
MM 007936210010

Akční cena
7 900 Kč

Toto zařízení sloužící ke zvýšení tlaku v chladicích a klimatizačních systémech 
umožňuje simulaci tlaku, pod kterým mají tyto systémy pracovat. Výrobek dovoluje 
uživateli nejen zvýšit tlak v systému, ale také odhalit případné úniky chladiva.

Sada obsahuje:

– Kufr z polypropylenu.

– Regulátor tlaku pro láhev o objemu 5 l.

– Trojcestný manometr s hadičkou a ventilem.

– Žlutá hadice 1500 mm.

– Láhev s hydrogenem (směs dusíku a vodíku) – 1 litr.

– Redukce pro láhev o objemu 1 l.

– Detektor úniků hydrogenu.

Objednací kód: MM 007950025880

Sada pro test klimatizace

Kompaktní, lehký a všestranně použitelný vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus bez 
ohřevu nabízí vynikající mobilitu, je vhodný jak pro vertikální, tak pro horizontální 
provoz. Přístroj je se svou rafinovanou úschovou příslušenství, mosaznou válcovou 
hlavou a automatickou redukcí tlaku příslibem dlouhé životnosti.

– Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock.

– Průtok 500 l/h.

– Pracovní tlak 150 bar.

Objednací kód:
KA 1.520-931.0

Akční cena
13 900 Kč

Vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus

Základní model třídy vysokotlakých čističů s ohřevem si vás získá promyšlenou 
a inovativní Upright konstrukcí. Tento způsob koncepce stroje vede k nízké 
hmotnosti a velmi kompaktním rozměrům. Tak lze vysokotlaký čistič snadno 
přepravovat v osobním voze kombi, ale je i díky velkým kolům a vysouvacímu 
držadlu velmi mobilní na nerovném terénu.

– Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock.

– S ohřevem vody.

– Průtok 450 l/h.

– Pracovní tlak 110 bar.

Objednací kód:
KA 1.064-901.0

Akční cena
30 300 Kč

Vysokotlaký čistič HDS 5/11 UX s navíjecím bubnem

Akční cena
9 990 Kč



– Multifunkční vysavač v sadě o objemu nádoby 20 l  
 s příslušenstvím zejména pro čištění automobilů.
– Nová, patentovaná filtrační technologie!  
 Rychlejší, čistější, jednodušší!
– Vylepšené příslušenství!
– Jen 1.000 W spotřeba energie!
– Parkovací poloha a dva robustné držáky pro bezpečné  
 uložení přívodního kabelu a sací hadice

Objednací kód: 
KA 1.348-116

Akční cena
2 790 Kč

Vysavač WD 4 Car Kit

Vysavač NT 35/1 Ap

–   Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání 
mokrých i suchých nečistot určený k mobilnímu používání.

– Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
–  Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr 

neucpaný.
–  Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepra-

vu zařízení.
–  Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automa-

ticky vypne vysavač, jakmile je dosaženo maximálního stavu 
naplnění.

– Objem nádrže 35 l.

Objednací kód:
KA 1.184-505.0

Akční cena
6 890 Kč

Objednací kód: 
KA 1.100-225.0

Akční cena
10 490 Kč

–    Výkonný a kompaktní extraktor pro čištění malých kober-
cových ploch. Ze všech srovnatelných konkurenčních strojů 
nabízí nejlepší výsledek čištění. Extraktor Puzzi 8/1 C umož-
ňuje rychlou pochůznost textilních ploch. Síťový kabel lze 
umístit na výklopném háku kabelu. Integrované uložení 
podlahové hubice na stroji. Výkonný a kompaktní tepovač 
pro čištění malých kobercových ploch a čalounění.

– Vybavení:
 –  nástřiková hadice s integrovaným přívodem vody, 

2,5 m,
 – integrované uložení pro ruční hubici,
 – síťový kabel, 7,5 m,
 – ruční hubice.

Extraktor PUZZI 8/1 C

RM 760 čistící prostředek,  
tablety
Objednací kód: KA 6.295-856.0

Akční cena: 1 790 Kč

Čistič ploch 20 l
Objednací kód: KA 6.295-415.0

Akční cena: 1 690 Kč

–  BR 40/10 C Adv je kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním.
–  Tiché čištění a vysávání je možné oběma směry. Je vybavený 

sklápěcí rukojetí a vyjímatelnými nádržemi. Kartáče a sací stěrku 
vyměníte bez použití nářadí za několik sekund.

–  BR 40/10 C – kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm 
a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená 
transportními koly a nastavením přítlaku kartáče.

– Vybavení:
 – Válcové kartáče.
 – Systém dvou nádrží.
 – Síťový provoz.
 – Variabilní přítlak.
 – Transportní kolečka.

Objednací kód:
KA 1.783-311.0

Akční cena
43 900 Kč

Podlahový mycí stroj
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Velmi oblíbená, kvalitní laserová geometrie pro měření kol 
osobních vozidel bez velké náročnosti na obsluhu.

– Měření 4 kol včetně přípravy pouze 10 minut.
– Měření rozchodu, odklonu, diferenčního úhlu os, stopy, sbíhavosti, střední polohy volantu, sklonu os.
– Měření nejnovější generace disků, velikosti disků až 22“.
– Elektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením.
– Měřicí hlava otočná o 360° s LASEROVOU technikou.
– Není nutná vodorovná podlaha dílny nebo zvedák.
– Dodávka obsahuje všechno potřebné vybavení pro měření geometrie včetně držáku na zeď.

Laserová geometrie Koch

Objednací kód: GS KOCH HD-10

Akční cena 95 400 Kč
–  Se sadou pro renovaci světel od 3M je to možné. Nabídněte vašim zákazníkům levnější alternativu k výměně 

nových reflektorů. Staré světlo jednoduše zrenovujete v několika krocích broušení a leštění. K použití sady 
postačí krátké zaškolení vašich zaměstnanců naším technikem. Počáteční investice se vám vrátí již po několika 
zakázkách.

–  Levnější alternativa k výměně 
nových světel.

–  Zaškolení zaměstnanců 
naším technikem zdarma.

–  Rychlá návratnost 
počáteční investice.

Sada pro renovaci světel

Objednací kód: 
GS 3M 50663P

Akční cena
12 990 Kč

– Profesionální naviják s hadicí pro stlačený vzduch.
– Délka hadice 12 m.
– Vysoká odolnost – kompozitové tělo navijáku, krytí IP55.
– Hadice pro připojení navijáku na vzduch o délce 1 m.
– Průměr hadice 6 mm (1/4“).
– Včetně držáku pro montáž na zeď.

Samonavíjecí hadicový naviják

Objednací kód: 
NED 30800220

Akční cena
2 990 Kč
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3D GEOMETRIE – SPACE S VERSION
– Geometrie pro opravdové profesionály!
– Osvědčená 3D geometrie využívající 3D kamer s vysokým rozlišením od Italského výrobce společnosti SPACE.
– Jde o jednu z nejprodávanějších geometrií na evropském trhu, velmi dobře hodnocená také českými mechaniky.
–  Mezi velké výhody tohoto zařízení při srovnání s konkurencí patří software, 

který jako jediný nevyžaduje kompenzaci házivosti pojezdem a díky 
tomu lze geometrii použít na i na kratším zvedáku.

–  Systém QUICK CONTROL šetří váš čas! QUICK CONTROL 
umožňuje použít 3D kamery nejen na 
čtyřsloupovém zvedáku. Kamery můžete 
jednoduše přemístit na jakékoli místo 
vašeho servisu a provést rychlou kontrolu 
geometrie na jiném vozidle.

–  Geometrii lze použít na jakémkoli 
čtyřsloupovém zvedáku.

– Patentované měřící kamery a terče.
–  Velký monitor a přehledný software, velmi 

rychlý výběr vozidla.
–  Vše co potřebujete ke zprovoznění geometrie 

a měření je součástí dodávky.
– Software v českém jazyce.

– Rozsah dodávky:
 – PC, monitor a tiskárna,
 – 2× 3D kamera,
 – 4× upínák na kola s držákem na terč,
 –  4× 3D terč bez elektroniky z vysoce 

odolného plastu,
 – 2× přední otočné desky,
 – držák volantu a brzdového pedálu.

Akční cena
289 000 Kč

Objednací kód: 
SP ARP3DS.B

Stojany na kamery pro systém QUICK 
CONTROL nejsou součástí základního 
balení. Systém Quick control však lze vy-
užít i bez těchto stojanů. Stojany lze ob-
jednat pod číslem SP STDA3D/QC.

QUICK CONTROL

KAMEROVÁ GEOMETRIE SPACE MATRIX
– Velmi oblíbený typ zařízení pro měření geometrie od italského výrobce SPACE.
– Jedná se o elektronickou 8-senzorovou geometrii s CCD kamerami.
–  Přenos signálu neprobíhá po kabelu jako je běžné u konkurenčních geometrií. Mezi předními měřícími hlavicemi a kon-

trolní jednotkou je přenos dat přes bluetooth a mezi hlavicemi probíhá infračervený přenos.
– Geometrie je navíc na kolečkách, vzhledem k absenci kabelů je použití této geometrie opravdu flexibilní.
– Rychlá kompenzace pojezdem (posun kol pouze o 30 °).
– Software v českém jazyce.

– Rozsah dodávky:
 – 8 senzorů s CCD kamerami,
 – PC, monitor a tiskárna, klávesnice,
 –  Otevřený, prakticky laděný vozík na 

kolečkách s držáky měřících hlav.

Objednací kód: 
SP ARS680WS

Akční cena
169 000 Kč
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Osvědčená kamerová geometrie od dodavatele Launch umožňuje bezdrátové měření pomocí 8 CCD kamer, 4 sklonových měřicích 
jednotek pro odklon, 4 sklonových měřicích jednotek pro příklon a rychlého radiového přenosu dat (433 MHz) mezi měřicími hlavami 
a základním přístrojem. Měřit lze vozidla s rozvorem do 6 m. Robustní aluminiový rám a masivní měřicí hlavy s ochranou proti stříkající 
vodě zajišťují dlouhou životnost přístroje při stálém zachování vysoké přesnosti.

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

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

Akční cena
149 000 Kč

Objednací kód:
LA X–631

Kvalitní, přesný, elektronický přístroj od německého dodavatele Launch Europe v provedení  
s progresivní kamerovou technologií „3D je určený pro časově úsporné kompletní měření geometrie  
kol osobních a dodávkových automobilů.

Digitální kamery ve velkém světelném panelu monitorují polohu a orientaci odrazových/seřizovacích terčů, které jsou umístěné na 
samovystřeďovacích upínacích kolových jednotkách. Tyto terče jsou odolné proti mechanickému poškození i vůči korozi. Vybavené 
jsou integrovanými obvodovými ochrannými elementy. Zcela nově koncipovaný je 3D počítač se systémem vizualizace měření 
s monitorem umístěným v horní části pojízdné skříně a sledováním naměřených hodnot odklonu a sbíhavosti na velkém světelném 
panelu.

Tento systém exaktního měření celé škály parametrů geometrie kol přední i zadní nápravy nabízí uživateli celou řadu předností 
a výhod. Odrazové terče nepotřebují žádnou vestavěnou elektroniku, žádné napájení ani kalibraci a navíc jsou v dílenském nasazení 
téměř nerozbitné. Nejsou zapotřebí ani žádné spojovací kabely mezi terči a hlavní jednotkou přístroje.

Měření geometrie kol nevyžaduje úvodní přizvedávání automobilu, aby se provedla kompenzace házivosti disků jako u klasických 
přístrojů. Kompenzace házivosti se realizuje krátkým posunem vozu dozadu a zpět.

•	 Pasivní terče – není třeba dobíjet, není třeba kalibrace, 
jsou odolné proti vlhkosti, nárazu.

•	 Kompenzace házivosti posunem vozidla vpřed 
a vzad (netřeba přizvednutí).

•	 Vlastní databáze vozidel (přes 20 000 parametrů geometrie kol).

•	 Možnost doplnění databáze vozidel (včetně vlastních dat).

•	 Rychlé měření (5 minut).

•	 České prostředí.

Akční cena
199 000 Kč

Objednací kód:
LA X-712

3D GEOMETRIE KAMEROVÁ GEOMETRIE 
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– Minimální výška zdvihu pouze 85 mm!
– Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 455 mm, 
 minimální výška 85 mm, délka 640 mm.

Objednací kód: TG T830018

Akční cena
2 290 Kč

Pojizdný zvedák nízkoprofilový 2,5 t

Pojizdný zvedák nízkoprofil 2 t

–  Pojizdný zvedák nízkoprofil 2 t, hliníkové tělo.
– Minimální výška zdvihu 90 mm.
– Velmi rychlý zdvih díky dvěma pístkům.
– Pojízdný zvedák, nosnost 2 t, výška zdvihu 440 mm,  
 minimální výška 90 mm.

Objednací kód:
TG T820010L

Akční cena
3 990 Kč

Mycí stůl

Objednací kód: 
IBS TYP M

–   Mycí stůl ve výšce pracovního stolu, s velkou 
pracovní plochou, 
který odpovídá platným ESsměrnicím.

– K čištění zvlášť velkých a těžkých dílů.
– Robustní a stabilní konstrukce.
–  Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou 

nosností (150 kg).
– Doporučené 200 l sudy s čisticí kapalinou.
– Nosnost 150 kg.
– Stůl je dodáván bez sudu s čistící kapalinou.

Pojizdný zvedák 3 t

–  Pojízdný zvedák.
– Nosnost 3 t.
– Výška zdvihu 490 mm.
– Minimální výška 150 mm.
– Délka 630  mm.

Objednací kód: 
TG T83000E

Akční cena
2 490 Kč

Pojizdný zvedák 2 t

– Pojízdný zvedák o nosnosti 2 t.
– Výška  
 zdvihu  
 535 mm.
– Minimální  
 výška 130 mm.
– Délka 760 mm.

Vyrovnávač plechu – set včetně příslušenství

Objednací kód: 
GS GYS 036017

Akční cena
45 900 Kč

Vyrovnávač plechu GYSPOT PRO 230 je ideálním pomocníkem pro malé 
až střední poškození karoserie, jako jsou například opravy důlků od krup, 
podélně prohlubně, nebo promáčkliny.Přístroj je dostatečně výkonný i pro 
použití na opravy moderních vysokopevnostních karoserií. Připojení k síti 
230V. Jedná se o univerzální přístroj pomocí kterého lze vyrovnat i těžce 
dostupná místa karoserie. Velmi jednoduchá obsluha – je třeba pouze 
nastavit svařovací proud a typ navařovaného hrotu.Součástí balení je  
i sada základního spotřebního materiálu.

Součástí balení je:
– Automatické kladivo – rychlé navaření hrotu do nerovnosti  
 na karoserii a následné vyrovnání pomocí rázů.
– Manuální kladivo – pro navaření různě tvarovaných hrotů,  
 nebo speciálních oček do kterých se následně  
 uchytí háky vyrovnávacího rámu.
– Manuspot (GS GYS 050679).
– Vozík s perfostěnou (GS GYS 051348).
– Vyrovnávací hrazdy (GS GYS 050693 a GS GYS 050686).
– Vytahovací háky (GS GYS 049758 a GS GYS 049734).
– Ringmatic (GS GYS 052154).
– Spotřební materiál (GS GYS 051515).
– Magnetický uzemňovač (GS GYS 049666).

Akční cena
15 900 KčObjednací kód: 

TG TR20006

Akční cena
3 490 Kč
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DÍLENSKÝ INDUKČNÍ OHŘEV
INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV

• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost 
malé svářečky.

• Výkon 1,5 kW, vysoký zatěžovatel.
• Snadná manipulace a přístup – propojovací kabel cívky 

délky 70 cm s malým držadlem.
• Flexibilita a jednoduchost použití – připojení kdekoliv, 

napájení 1x230 V, jednoduchá a rychlá příprava.
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché, 

kruhové polohované nebo standardní součásti.
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.

• Automobilový, železniční a lodní průmysl, výroba, stro-
jírenství, servisní dílny, autoservisy, montážní dílny, 
topenáři a instalatéři, domácí dílny atd.

• Výroba, opravy, renovace, údržba.
• 

plechy, ložiska, pouzdra, hnací hřídele, panty, matice, 
trubky, ozubená kola, uložení ložisek, hřídele, lambda 
sondy, části a součásti strojů a automobilů, výfuky, řeme-
nice, objímky atd.

• Ohřev nástrojů a dílů před kalením, lepením, pájením.
• Rozmrazování.
• Použití na stejné aplikace jako PB a autogenní hořáky.
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Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
mobil: +420 602 364 884, web: www.dawell.cz, e-mail: sales@dawell.cz

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev 
kovových částí. DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbuta-
novým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na 
automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech, 
kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívaného okolí 
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, pro-
duktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd.

Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké 
náklady na spotřební materiál. Žádné nákla-
dy na plyn a pronájem plynových lahví.

Vyšší bezpečnost a lepší pracovní pod-
mínky pro obsluhu. Obsluha není vystavena 
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku 
požáru a výbuchu při použití plamene.

Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.

Možnost ohřevu dílů na teploty 800°C a více.

Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván 
plamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.

TECHNICKÁ DATA DHI-15

Hlavní napájení U1 / I1max 230 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie P1max 1,5 kVA

Pracovní frekvence 25-60 kHz, automat. nastavení

PF (power factor) 0,99 (PFC)

Kontinuální ohřev / zatěžovatel 100% *

Pevné cívky Ano

Flexibilní cívky Ano

Kontrola připojení cívky Ano

Ochrana proti zkratu výstupu Ano

Ochrana proti přerušení obvodu cívky Ano

Chlazení ventilátorem Ano

Váha 4,5 kg

Rozměry (DxVxŠ) 200x140x75 mm

*) v závislosti na použitém materiálu a na použité cívce

Nižší náklady na proškolení personálu, 
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál 
pravidelně proškolovat na práci s autogenem 
a PB hořáky.

DÍLENSKÝ INDUKČNÍ OHŘEV
INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV

• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost 
malé svářečky.

• Výkon 1,5 kW, vysoký zatěžovatel.
• Snadná manipulace a přístup – propojovací kabel cívky 

délky 70 cm s malým držadlem.
• Flexibilita a jednoduchost použití – připojení kdekoliv, 

napájení 1x230 V, jednoduchá a rychlá příprava.
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché, 

kruhové polohované nebo standardní součásti.
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.

• Automobilový, železniční a lodní průmysl, výroba, stro-
jírenství, servisní dílny, autoservisy, montážní dílny, 
topenáři a instalatéři, domácí dílny atd.

• Výroba, opravy, renovace, údržba.
• 

plechy, ložiska, pouzdra, hnací hřídele, panty, matice, 
trubky, ozubená kola, uložení ložisek, hřídele, lambda 
sondy, části a součásti strojů a automobilů, výfuky, řeme-
nice, objímky atd.

• Ohřev nástrojů a dílů před kalením, lepením, pájením.
• Rozmrazování.
• Použití na stejné aplikace jako PB a autogenní hořáky.
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Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
mobil: +420 602 364 884, web: www.dawell.cz, e-mail: sales@dawell.cz

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev 
kovových částí. DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbuta-
novým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na 
automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech, 
kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívaného okolí 
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, pro-
duktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd.

Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké 
náklady na spotřební materiál. Žádné nákla-
dy na plyn a pronájem plynových lahví.

Vyšší bezpečnost a lepší pracovní pod-
mínky pro obsluhu. Obsluha není vystavena 
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku 
požáru a výbuchu při použití plamene.

Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.

Možnost ohřevu dílů na teploty 800°C a více.

Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván 
plamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.

TECHNICKÁ DATA DHI-15

Hlavní napájení U1 / I1max 230 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie P1max 1,5 kVA

Pracovní frekvence 25-60 kHz, automat. nastavení

PF (power factor) 0,99 (PFC)

Kontinuální ohřev / zatěžovatel 100% *

Pevné cívky Ano

Flexibilní cívky Ano

Kontrola připojení cívky Ano

Ochrana proti zkratu výstupu Ano

Ochrana proti přerušení obvodu cívky Ano

Chlazení ventilátorem Ano

Váha 4,5 kg

Rozměry (DxVxŠ) 200x140x75 mm

*) v závislosti na použitém materiálu a na použité cívce

Nižší náklady na proškolení personálu, 
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál 
pravidelně proškolovat na práci s autogenem 
a PB hořáky.
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• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost 
malé svářečky.

• Výkon 1,5 kW, vysoký zatěžovatel.
• Snadná manipulace a přístup – propojovací kabel cívky délky 

70 cm s malým držadlem.
• Flexibilita a jednoduchost použití – připojení kdekoliv, 

napájení 1x230 V, jednoduchá a rychlá příprava.
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché, 

kruhové polohované nebo standardní součásti.
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.

• Automobilový, železniční a lodní průmysl, výroba, strojírenství, 
servisní dílny, autoservisy, montážní dílny, topenáři a instalaté-
ři, domácí dílny atd.

• Výroba, opravy, renovace, údržba.
• Díly, které vyžadují ohřev jako šrouby, kulatiny, pro� ly, plechy, 

ložiska, pouzdra, hnací hřídele, panty, matice, trubky, ozubená 
kola, uložení ložisek, hřídele, lambda sondy, části a součásti 
strojů a automobilů, výfuky, řemenice, objímky atd.

• Ohřev nástrojů a dílů před kalením, lepením, pájením.
• Rozmrazování.
• Použití na stejné aplikace jako PB a autogenní hořáky.

Indukční ohřívač v setu s fl exibilní nahřívací cívkou, cívkou PAD 
pro nahřívání plechů karoserií a dvěma bočními cívkami na 
ohřev trubek, šroubů, atd.

–  Nahrazuje klasický ohřev autogenem!
–  Použití na ohřev trubek, šroubů, jeklů, plechů, výfuků, ložisek, 

pouzder, matic, ohřev nástrojů a dílů před kalením, lepením, 
pájením a k rozmrazování.

– Rovnoměrný a stabilní ohřev.
– Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu.
– Nižší náklady na proškolení personálu.
– Nízké pořizovací a provozní náklady.
–  Nízké náklady na spotřební

materiál.
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Objednací kód:
XT TOOLS IH SET

Objednací kód: 
XT TOOLS IH2 SET Akční cena 52 900 Kč

Indukční hořák s fokusačním 
nástavcem.

Indukční hořák s nástavcem  
na standardní cívku.

XT TOOLS IH2 zahřeje šroub M12 nebo matici na tep-
lotu až 800 °C do 15 vteřin. Příprava použití je podstat-
ně rychlejší než příprava autogenní soupravy.

Zapojením ohřevu do zásuvky 1× 230 V, přiložením 
indukčního hořáku na ohřívaný díl a zmáčknutím 
ovládacího tlačítka ihned začíná proces indukčního 
ohřívání. Ohřívaný díl je velmi rychle ohřátý dle potře-
by až do „ruda“.

Indukční ohřev XT TOOLS IH2 je přenosný invertorový zdroj s vestavěnou regulací výkonu a vodním chlazením indukčního 
hořáku. Indukční ohřev XT TOOLS IH2 je určený pro rychlý a účinný bodový ohřev feromagnetických materiálů za účelem rovnání 
plechů, povolení matic a šroubů, zahřívání ložisek a hřídelů, konstrukcí a trubek za účelem ohýbání atd. Účinné vodní chlazení 
zajištuje správnou pracovní teplotu indukčního hořáku a tím i dlouhou životnost tepelně namáhaných dílů. Ovládání 
je řešeno přehledným displejem a tlačítky na předním panelu stroje. Samotný ohřev je aktivován tlačítkem 
na rukojeti hořáku podobně jako u svářeček. Výměnné nástavce indukčního hořáku umožňují použití 
vícero typů cívek.

Indukční ohřev feromagnetických materiálů stroji řady XT TOOLS IH2 je velmi účinný a bezpečný způsob 
ohřevu dílů, konstrukcí atd. v provozech. Indukce je moderní, rychlou a čistou metodou ohřevu.

Indukční ohřev XT TOOLS IH2 najde uplatnění v autodopravě, opravárenství, výrobách, údržbách 
podobně. Velmi praktické využití najde indukční ohřev XT TOOLS IH2 především v provozech 
autodílen a kovovýrob, kde činně nahradí ohřev plamenem.

Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu. Obsluha není 
vystavena otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku požáru a výbuchu 
při použití plamene.

Nižší náklady na proškolení personálu, nižší náklady na mzdy.
Není třeba personál pravidelně proškolovat na práci s autogenem a PB hořáky.

Nízké provozní náklady a nízké náklady na spotřební materiál. Žádné náklady na plyn.
Nízká spotřeba energie. Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.

TECHNICKÁ DATA XT TOOLS IH2

Vstupní výkon 3,5 kW

Pracovní frekvence 20–60 kHz

Jištění 16 A

Napájecí napětí/proud 1×230 V, 50/60 Hz

Výstupní indukční výkon 3 kW

Dálka výstupního kabelu 3 m

Chlazení indukčního hořáku vodní chlazení

Obsah zásobníku vody 1,5 l

Krytí IP 21

Rozměry HxVxŠ 430 × 200 × 200 mm

Hmotnost 7,8 kg

•	 Díly, které vyžadují předehřev před svařováním  
v automobilovém, železničním a lodním průmyslu.

•	 Potrubí, příruby, plechy, výroba, výstavba a opravy.
•	 Petrochemický průmysl, tepelné výměníky, kotle, 

tlakové nádoby.
•	 Výroba, opravy, renovace, údržba.

•	 Mobilita – podvozek pro snadné přejíždění.  
Kabel 6 m dlouhý.

•	 Výkon – 3 kW – plynulá regulace výkonu  
a zabudované vodní chlazení.

•	 Flexibilita použití – napájení 1×230 V – jednoduchá 
a rychlá instalace. Připojení 16 A zásuvkou.

•	 Mnohostranné využití – na tvarové, ploché, kruhové 
polohované nebo standardní součásti.
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* Tato cívka je volitelné  
příslušenství, není  
součástí balení.

*Tato cívka je jako volitelné 
příslušenství.

Akční cena 11 900 Kč
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Objednací kód: 
LA CAT-501S SET

Akční cena
84 900 Kč

Plnička převodovek CAT 501 S 

–  Nový model nejprodávanější plničky 
automatických převodovek LAUNCH CAT 
501 S!

–  Bez tohoto přístroje není možné vyměnit 
dokonale celou olejovou náplň.

–  Běžnou výměnou vypuštěním se vymění 
30–40 % náplně, napouštění 
a vypouštění 60 %, automatickým přístrojem 
CAT 501+ 90–95 % náplně.

–  Celou náplň lze manuálně vyměnit pouze 
demontáží převodovky.

–  Při výměně oleje lze přidat speciální aditivum 
pro ještě kvalitnější vyčištění převodovky.

–  Adaptéry pro připojení přístroje k převodovce 
– snadné a rychlé připojení nejčastěji přes 
filtr.

–  Kompletní vyčištění oleje v převodovce 
během 20 minut!

Včetně kompletní sady adaptérů pro 
evropské, americké i asijské vozy.

Doporučený interval výměny oleje 
v automatické převodovce je  
každých 60 000 km.

Objednací kód: 
8PA 007 732-311

Akční cena
25 900 Kč

Regloskop  SEG IV-DLLX

–  Díky nové stupnici na matnici přístroje SEG IV je možné kontrolovat 
a přesně seřizovat všechny aktuální systémy světlometů, jako jsou 
halogenové, xenonové a LED světlomety a světlomety s asistenčními 
systémy pro dálková světla (vertikální rozhraní světla a tmy).

–  Díky robustnímu sloupku s rozsahem nastavení od 250 mm  
do 1 450 mm můžete rychle a pohodlně seřizovat nejen světlomety 
osobních a nákladních automobilů a motocyklů, ale také vozidel,  
na nichž jsou světlomety instalovány ve výšce přes 1,20 metru,  
například u zemědělských strojů a komunálních vozidel.

–  Stále více vozidel využívá asistenční systémy pro dálková světla, které je 
nutné kontrolovat, seřizovat a posuzovat samostatně (konkrétní postup 
závisí na výrobci). Díky nové matnici to pro mnoho z přístrojů SEG není 
nejmenší problém.

–  Vertikální stupnice na matnici je dělena do kroků po 0,2°, dovoluje 
ale odečítat hodnoty v krocích po 0,1°. Umožňuje tak vyhodnocovat 
například dálkové světlo LED světlometů Matrix Beam v novém Audi A8.

–  Matnice přístrojů SEG IV a SEG V je vhodná pro všechny druhy rozložení 
svítivosti – potkávací, dálková i mlhová světla – i pro různé druhy 
asistenčních systémů pro dálková světla.

Objednací kód:
FOR 10216SPC

Příslušenství Obrázek Objednací kód

Boční polička malá modrá FOR 102104B

Boční skřínka se zámkem modrá FOR 102101B

Držák na role papíru modrý FOR 102105B

Příslušenství Obrázek Objednací kód

Univerzální držák modrý FOR 102106B

Držák na nářadí k vozíku FOR 82023D

Držák na nářadí k vozíku FOR 82026D

Doporučujeme také příslušenství k vozíku:

Akční cena
24 900 Kč

Vybavený dílenský vozík Force

Plně vybavený dílenský vozík, celkem 278 ks nářadí v pěti pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je 
pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také 
nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání 
nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.

– Vozík je vybaven celkem šesti zásuvkami.
–  Zásuvky mají nosnost 20kg a jsou plně výsuvné.
–  Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
–  Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany jsou a madla vozíku jsou pogumované.
–  V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, 

kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.
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Vybavený dílenský vozík Force JUMBO

–  Speciální verze dílenského vozíku Force se zvětšenou plochou šuplíku.
–  Vozík obsahuje celkem 8 šuplíků, které jsou již vybaveny pěnovými moduly s nářadím. 

Celkem je tedy ve vozíku 8 modulů, které dohromady obsahují 531 ks nářadí!
–  Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, 

nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje 
u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do 
modulu o poznání rychlejší.

– Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami.
–  Zásuvky mají nosnost 20 kg 

a jsou plně výsuvné.
–  Kolečka vozíku jsou uložena 

v kuličkovém ložisku.
–  Konstrukce z odolného ocelového 

plechu, hrany a madla vozíku jsou 
pogumované.

–  V případě potřeby lze dokoupit 
veškeré náhradní díly vozíku jako 
např. prázdné zásuvky, kolečka, 
ložiska koleček, plastové kryty, 
zámek vozíku, atd.

Objednací kód: 
FOR 10318B-531

Akční cena
35 900 Kč

Vozík obsahuje tyto moduly:

Vybavený dílenský vozík Force JUMBO truck

–  Speciální verze dílenského vozíku Force se zvětšenou plochou šuplíku a nářadím zejména pro TRUCK/BUS servisy. 
–  Vozík obsahuje celkem 8 šuplíků, které jsou již vybaveny pěnovými moduly s nářadím. 
–  Celkem je tedy ve vozíku 8 modulů, které dohromady obsahují 607 ks nářadí! 
–  Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak  

nežádoucí hluk. 
–  Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení  

vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.
–  Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami.
–  Zásuvky mají nosnost 20 kg a jsou plně výsuvné.
–  Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
–  Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany a madla vozíku jsou pogumované.
–  V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, ložiska koleček, 

plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Objednací kód: 
FOR 10318B-607

Akční cena
52 900 Kč
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– Praktická lehká mycí vana s kartáčem pro čištění menších dílů. 
– Vybaveno čerpadlem pro cirkulaci čistícího média přes  
 integrovaný filtr.
– Rozměry 
 (H × W × D):  
 250 × 660 × 460 mm. 
– Výkon čerpadla:  
 1000 l/h. 
– Napájení: 230 V. 

Mobilní mycí vana

– Profesionální odsávačka oleje s velkou 100lt nádobou  
 a bohatým příslušenstvím. 
– Odsávačka je dodávána s výběrem nástavců  
 umožňujících široké využití na vozidlech různých značek. 
– Nádobu lze vyprázdnit za pomoci stlačeného vzduchu.  
– Hladinu oleje lze kontrolovat prostřednictvím přehledného  
 indikátoru. 
– 100ltr ocelová nádrž s odsávacími sondami a vypouštěcím  
 mechanismem vzduchu. 
– Jednotka je vybavena vypouštěcí miskou, která je vhodná pro 
 odsávání oleje buď na heveru, nebo i na zemi. 
– Miska využívá i vakuové sání, když je v dolní poloze.  
– Odsávačka je vybavena koly pro snadné manévrování.  
– Vybaveno ukazatelem hladiny oleje dodáváno s adaptérem  
 Mercedes plus výběr sond.
– Kapacita: 100 l.
– Minimální pracovní  
 výška nádoby: 130 mm.
– Maximální pracovní  
 výška nádoby: 1 660 mm.

Nádoba na olej s odsáváním

Objednací kód: 
SEA AK462DX

Akční cena
22 900 Kč

– Úchylkoměr s ohebným držákem  
 a samosvornými kleštěmi. 
– Široké možnosti použití. 
– Baleno v plastovém kufříku. 
– Možnost upnutí stojanu i na nemagnetickém povrchy.
– Délka: 300 mm. 
– Stupnice: 0.01mm. 
– Rozmezí  
 výchylky: 10 mm.

Úchylkoměr na brzdové kotouče

Objednací kód: 
SEA VS0290

Akční cena
1 390 Kč

– Vhodný pro testování zirkonových a titanových  
 lambda sond a řídících jednotek. 
– Určený pro vyhřívané i nevyhřívané sondy s 1-4 vodiči. 
– Přehledný displej pro zobrazení signálu sondy. 
– Simuluje signály bohaté nebo  
 chudé směsi a zjišťuje odezvu  
 řídící jednotky. 
– Obsahuje propichovací  
 konektor pro snadné  
 připojení, přičemž  
 konkrétní vodič lze  
 identifikovat  
 na displeji. 
– Napájení  
 dodávanou baterií 9 V.

Tester lambda sondy

Objednací kód: 
SEA VS925

Akční cena
1 990 Kč

– Profesionální AKU mazací pistole dodávající tlak až 55 MPa. 
– Optimální pro mazání v provozech, kde se vyžaduje vysoký 
 výkon a rychlost. 
– Použití na 400 g kartuše, s ručním i hromadným plněním. 
– Vybavena LCD indikátorem stavu baterie, tryskou pro  
 vypouštění vzduchu a robustní hliníkovou tlakovou hlavou. 
– Součástí dodávky  
 je baterie 18 V  
 1,7 Ah a síťová  
 nabíječka. 
– Přehledně baleno  
 v odolném přenosném kufříku.

AKU mazací pistole

Objednací kód: 
SEA CPG18V

Akční cena
4 990 Kč

– Unikátní možnost natáčení lampy ve všech směrech o 360°. 
– Patentovaný design. 
– Odolné provedení pro profesionální použití. 
– Obsahuje 10 super světelných SMD LED diod pro osvětlení  
 pracovního prostoru v úhlu 120°, 3 LED diody v přední části  
 slouží jako směrová svítilna. 
– Možnost zavěšení pomocí háčku, nebo připevnění pomocí  
 magnetu na zadní straně. 
– Výkonná 2.2Ah Lithium-intová  
 baterie s dlouho výdrží, bez  
 paměťového efektu  
 a rychlým nabíjením. 
– Nabíjení přes  
 micro USB.

LED aku svítilna 360°

Objednací kód: 
SEA LED3602

Akční cena
1 290 Kč

– Odolné provedení pro profesionální použití. 
– Obsahuje 30 LED diod pro světlení pracovního prostoru,  
 7 LED diod v přední části slouží jako směrová svítilna. 
– Možnost zavěšení pomocí háčku, nebo připevnění  
 pomocí magnetu na zadní straně. 
– Indikace stavu vestavěné baterie dodáváno s konektorem  
 pro autozapalovač 12 V a nabíjecím adaptérem ze sítě 230 V. 
– Doba použití: 5 hod.

LED aku svítilna

Objednací kód: 
SEA LED307

Akční cena
790 Kč
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Akční cena
4 990 Kč

Nádoba na olej s odsáváním

Objednací kód:
TG TRG2090

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

Akční cena
990 Kč

 Ruční čerpadlo na AdBlue

Objednací kód:
SEA TP6806

– Robustní polypropylenové čerpadlo na AdBlue. 
– Vyrobeno speciálně z polyethylenových části,  
 které umožňují bezpečné přečerpávání AdBlue. 
– V balení jsou adaptéry na sudy 2“ a 2“BSP  
 pro použití na 205 l sudech. 
– Hadice o délce 1,36 m. 
– Výkon cca 250 ml na zdvih.

Čerpadlo na AdBlue 230 V

Objednací kód:
SEA TP99230

– Elektrické membránové čerpadlo speciálně  
 navržené pro bezpečné čerpání AdBlue. 
– Samonasávací mechanismus zajišťuje výtlak  
 až do 40l/min. 
– Dodáváno včetně 4m hadice, manuální výdejní  
 pistole a BS bezpečnostní záslepkou. 
– Všechny součásti čerpadla jsou určené  
 a doporučené pro čerpání kapaliny AdBlue.

Akční cena
15 990 Kč

Objednací kód: 
SEA SM222

Akční cena
2 790 Kč

NOVINKY V SORTIMENTU OD SEALEY NOVINKY V SORTIMENTU OD SEALEY



– Velký, dobře čitelný LCD displej s vysokým kontrastem  
 a podsvícením, výška číslic 36 mm. 
– Odolné plastové tělo s integrovaným stojánkem,  
 vhodné i pro náročné dílenské prostředí. 
– Možnost volby funkce milisekundových  
 pulzů pro přesné měření systémů  
 vstřikování paliva. 
– Funkce pro pohodlnější obsluhu,  
 jakými jsou: funkce 
 automatického hledání rozsahu, 
 uchování dat a automatického  
 vypnutí. 
– Dodáváno včetně svorky pro  
 indukční měření, zkušebních  
 kontaktů, termočlánku  
 a přenosného pouzdra.

Digitální automobilový analyzátor

Objednací kód: 
SEA TA202

Akční cena
2 100 Kč

– Sada závitníku a závitových oček z vysoce kvalitní oceli.  
– Dělená závitová očka s náběhy pro snadné použití. 
– Vratidlo se samostředicím mechanismem pro rovné  
 a přesné řezání závitů. Součástí sady je i závitníkový  
 T-nástavec, metrická měrka stoupání závitu, drážkový  
 šroubovák 5 mm a sada vrtáků z rychlořezné oceli.
– Sada obsahuje:  
 Závitníky a závitová očka - 3 × 0.5,  
 3 × 0.6, 4 × 0.7, 4 × 0.75, 5 × 0.8, 
 5 × 0.9, 6 × 0.75,  
 6 × 1, 7 × 0.75, 7 × 1,  
 8 × 1, 8 × 1.25, 10 × 1.25,  
 10 × 1.5, 12 × 1.5,  
 12 × 1.75mm kuželový  
 a dořezávací závitník  
 a závitové očko - 1/8“NPT,  
 vratidlo na závitníky, závitníkový  
 T-nástavec, vratidlo na závitová  
 očka,  měrku stoupání závitů,  
 šroubovák. 

Sada závitníků

Objednací kód: 
SEA AK3040

– Velmi odolný multimetr v kompozitovém  
 pouzdru vhodný do náročných provozů jako  
 jsou například velké autoservisy. 
– Velmi dobře čitelný LCD displej  
 s vysokým kontrastem. 
– Funkce indikace mimo rozsah,  
 automatické nulování, uchování dat,  
 automatické vypnutí, indikace stavu  
 baterie na displeji. 
– Dodávka včetně zkušební sondy  
 a termočlánku typu K.

Digitální auto multimetr

Objednací kód: 
SEA TA102

Akční cena
1 490 Kč

– Multimetr s vysokou přesností a automatickým  
 hledáním rozsahu. 
– Splňuje bezpečnostní požadavky normy EN 61010-1  
 CATIII 600 V na měřicí, řídicí a laboratorní elektrická zařízení.  
– Vybaveno mimo jiné i funkcí měření teploty, maximální  
 hodnoty, uchováním dat a automatickým vypínáním. 
– Dvojitý obal, vrchní část  
 z měkčeného plastu pro zvýšení  
 odolnosti proti nárazu, velký  
 displej s dobrou čitelností. 
– Uchování dat a automatické  
 vypnutí. 
– Ukazatel nízkého nabití baterie. 
– Praktický držák pro uložení  
 zkušebních kontaktů  
 a integrovaný držák pro  
 uložení ve svislé poloze. 
– Dodáváno s úložným pouzdrem.

 Profesionální digitální multimetr 
s automatickým hledáním rozsahu

– Sada závitníků a dělených závitových oček z vysoce kvalitní oceli. 
– Dělená závitová očka s náběhy pro snadné použití. 
– Vratidlo se samostředicím mechanismem pro rovné a přesné řezání závitů. 
– Součástí sady je i závitníkový T-nástavec, metrická měrka stoupání závitu,  
 drážkový šroubovák 5 mm a sada vrtáků z rychlořezné oceli.
– Sada obsahuje: Závitníky a závitová očka- 
 hrubé - 3 × 0,5, 3,5 × 0,6, 4 × 0,7,4,5 × 0,75, 5 × 0,8, 6 × 1, 8 × 1,25, 10 × 1,5, 12 × 1,75 mm, 
 jemné - 2 × 0,25, 3 × 0,35, 4 × 0,5, 5 × 0,5, 6 × 0,75, 8 × 1, 10 × 1,25, 12 × 1,25 mm, 
 kuželový a dořezávací závitník a závitové očko- 1/8»», HSS vrtáky- 1,7, 2,5, 2,6, 2,9, 3,3, 3,5, 3,8,  
 4,2, 4,5, 5, 5,3, 6,8, 7, 8,5, 8,8, 10,3, 10,7 mm, vratidlo na závitníky, závitníkový T-nástavec,  
 vratidlo na závitová očka, měrku stoupání závitů, šroubovák «

Sada závitníků

Objednací kód: 
SEA AK3076

Akční cena
3 190 Kč

– Robustní lampa s bočními háky pro uchycení  
 např.  na kapotu, nebo za střechu vozidla. 
– Háky jsou měkké a polstrované aby nedošlo  
 k poškození kapoty. 
– 30 výkonných SMD LED diod zajišťuje osvětlení 
 prostoru v úhlu 120°. 
– Dodávka včetně 5 m kabelu. 
– Připojení na síť 230 V, nebo s redukcí do 12 V zásuvky.

Lampa LED na kapotu

Objednací kód: 
SEA LED033

Akční cena
1 590 Kč

– LED lampa na čelo. 
– Má tři funkce – přímé světlo silné, slabé a blikání. 
– Nastavitelný pás kolem hlavy. 
– Napájení z baterie Li-ion 3.7 V 2Ah. 
– Dodávka včetně nabíječky.

LED čelovka

Objednací kód: 
SEA HT105LED

Akční cena
490 Kč

– Robustní lampa s bočními háky pro uchycení  
 např. na kapotu, nebo za střechu vozidla. 
– Háky jsou měkké a polstrované aby nedošlo  
 k poškození kapoty. 
– 36 výkonných SMD LED diod zajišťuje osvětlení  
 prostoru v úhlu 120°. 
– Dodávka včetně 5m kabelu. 
– Připojení na síť 230 V, nebo s redukcí do 12 V zásuvky.

Lampa LED na kapotu

Objednací kód: 
SEA LED038

Akční cena
1 690 Kč

– Unikátní možnost natáčení lampy ve všech směrech o 360°. 
– Patentovaný design. 
– Odolné provedení pro profesionální použití. 
– Obsahuje 10 super světelných SMD LED diod pro osvětlení  
 pracovního prostoru v úhlu 120°, 3 LED diody v přední části  
 slouží jako směrová svítilna. 
– Možnost zavěšení pomocí háčku, nebo připevnění pomocí  
 magnetu na zadní straně. 
– Výkonná 2.2Ah Lithium-intová baterie s dlouho výdrží, bez  
 paměťového efektu a rychlým nabíjením.  
– Nabíjení přes micro USB.

LED aku svítilna 360°

Objednací kód: 
SEA LED360

Akční cena
1 690 Kč

– Robustní univerzální multimetr s jasným a dobře čitelným  
 LCD displejem. 
– Paměť dat, měření teploty pomocí temočlánku a funkce  
 testování diod. 
– Odolné pryžové pouzdro s vestavěným stojánkem. 
– Dodává se včetně kompletní sady  
 kabelů a sond.
 
– Měření: 
 – Střídavé a stejnosměrné napětí. 
 – Stejnosměrný proud. 
 – Odpor. 
 – Teplota. 
 – Průchodnost – se zvukovou signalizací. 
 – Test diod/tranzistorů““.

Digitální multimetr s termočlánkem

Objednací kód: 
SEA MM20

Akční cena
690 Kč

– Tato svítilna nabízí vysokou svítivost s rovnoměrným  
 vyzařováním a nízkou spotřebou. 
– Pogumované držadlo pro pohodlnější a jistější manipulaci. 
– Haček pro zavěšení.
– Napájení: 230 V. 
– Příkon: 8 W. 
– Délka napájecího kabelu: 5 m. 

Přenosná pracovní svítilna

Objednací kód: 
SEA ML8/97

Akční cena
590 Kč
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Objednací kód: 
SEA TM102

Akční cena
1 190 Kč

Akční cena
1 590 Kč
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– Robustní maznice kterou lze ovládat manuálně,  
 nebo za pomoci stlačeného vzduchu. 
– Dodávka v plastovém kufru.
– Funkce nepřetržitý proud vzduchu, nebo ruční ovládací páka. 
– Dodávka včetně nádoby na mazivo s proskleným ukazatelem  
 množství maziva. 
– Možnosti otáčení mazací pistole o 360° což usnadňuje práci  
 v těžko dostupných místech.

Pneu/manuál maznice

Objednací kód: 
SEA AK45KIT

– Profesionální videoskop s 89 mm barevným TFT monitorem,  
 který má součástí balení univerzální sondu o průměru 5,5 mm.
– Záznam, nebo přehrávání snímků je možné živě streamovat  
 přes připojení USB / AV.128Mb vnitřní paměť umožňuje uložení  
 až 80 obrázků nebo 90 sec videa – k rozšíření paměti je možné  
 do slotu vložit Micro SD kartu (není součástí balení).
– Funkce digitálního zoomu, otáčení obrazu a zrcadlového zobrazení.
– Napájení lithium-ion baterií zajistí až 4 hodiny nepřetržitého provozu.
– Dodáváno spolu s kabelem AV-out a USB kabelem umožňujícího  
 připojení k PC pro zachycení, ukládání a sdílení obrázků a videa.

Videoskop se sondou 5,5 mm

Objednací kód: 
SEA VS8221EU

Akční cena
6 390 Kč

– Mobilní odsávací ventilátor včetně hadic. 
– Vhodné pro osobní a lehké užitkové vozy. 
– Výkonné a velmi tiché zařízení splňující veškeré emisní normy.
 
– Technické parametry: 
 – Objem odsávaného  
     vzduchu: 550 m3/hod. 
 – Minimální výška: 120 mm. 
 – Maximální výška: 
     750 mm.

Odsávací ventilátor s hadicemi

Objednací kód: 
SEA EFS/93

Akční cena
29 900 Kč

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

Předvedení prostřednictvím našich specialistů
Zaškolení
Záruční i pozáruční servis
Poprodejní podporu

ELIT ZAJIŠŤUJE 
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Akční cena
2 666 Kč

NOVINKY V SORTIMENTU OD SEALEY


