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Vybaverní servisů – pneuservis speciál

Vyvažovačka kol ER255H

Upínací talíř s velkým rozsahem upnutí.
Dvě rychlosti otáčení.
Pneumaticky ovládané sklopné rameno.
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.

Objednací kód:

XT CHANGER A

vybavení servisů

–	Profesionální automatická vyvažovačka té nejvyšší kategorie pro kola osobních vozidel a dodávek určena pro náročné uživatele.
–	Vyvažovačka je vybavena přehledným LCD displejem o velikosti 17“ díky
kterému je větší odkládací plocha závaží a další příslušenství
–	Velký displej přehledně zobrazuje všechny softwarové funkce a zjednodušuje
práci obsluze.
–	Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny
Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
–	Vyvažovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, velmi
tichém chodu, vysoké spolehlivosti a přesnosti měření.
–	Standardem jsou automatická pravítka pro přesné měření
průměru ráfku a vzdálenosti kola, jako volitelné lze dokoupit
automatické pravítko pro měření šířky kola (SP GAR213).
–	Měření lze začít buď tlačítkem na klávesnici, nebo automaticky
pro uzavření kryt na kola.
–	Software vyvažovačky umožňuje vyvážení paprskových kol,
tak aby vyvažovací závaží bylo schováno za paprskem, zároveň
software dokáže pracovat s moto koly.
–	Software tohoto profesionálního stroje má funkci samokalibrace,
což zajišťuje tu nevyšší přesnost vyvážené kola za všech podmínek.
–	Speciální funkce umožnuje automaticky zastavit kolo v horní
poloze kde má být umístěno závaží.
–	Standardní součástí dodávky jsou kleště na závaží, upínací matice,
pravítko na měření šířky kola a kužely na upevnění kola.

Dvourychlostní automatická montovačka pro montáž a demontáž pneumatik osobních
a lehkých užitkových automobilů. Montovačka je vybavená pneumaticky ovládaným
sklopným ramenem a pneumaticky ovládaným posuvem a zdvihem montážní patky.
Pro montáž nízkoprofilových pneumatik doporučujeme zakoupit také pomocné rameno.

Akční cena

Objednací kód:

31 900 Kč

SP ER255R

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

XT BALANCER A

69 000 Kč

–	Plně automatická profesionální dvourychlostní montovačka kol pro průměry kol až do 26“ při vnějším upnutí.
–	Jde o nejvyšší řadu montovačky se kterou lze bezproblému montovat
i robustní pneumatiky osobních vozidel typu UHP, RFT a také pneumatiky
lehkých nakladních automobilů.
–	Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny
Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
–	Montovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro
obsluhu, výborném konstrukčním provedené (bez vůlí),
vysoké spolehlivosti a přesnosti montážní hlavy.
–	Speciálně tvarovaná montážní hlava povrchově
upravená, aby nedošlo k poškození ráfku kola.
–	Doporučujeme doplnit o pomocné rameno
(SP PLUS83), bez kterého je montáž robustních
kol problematická.
– Kvalitní pedály z hliníkové slitiny.
– Součástí dodávky není montážní rameno (SP PLUS83).

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.

Objednací kód:

Akční cena

Montovačka pneumatik GA2645V.26

Vyvažovačka kol

–
–
–
–
–
–
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PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Montovačka pneumatik

–
–
–
–
–
–
–
–

3

Akční cena
25 900 Kč

Objednací kód:

SP GA2645V.26

Ceny bez DPH

vybavení servisů
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www.elit.cz

Součástí dodávky není montážní
rameno (SP PLUS83).

Akční cena
69 000 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz
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Vybaverní servisů – pneuservis speciál

Montovačka TCE 4470 S441

–	Profesionální vyvažovačka střední třídy pro kola osobních vozidel a dodávek.
– Vynikající kvalita stroje za bezkonkurenční cenu!
– Jde o jednu z nejprodávanějších vyvažovaček v Evropě.
–	Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny Samiro group
(SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
–	Vyvažovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, velmi tichém chodu,
vysoké spolehlivosti a přesnosti měření.
–	Standardem jsou automatická pravítka pro přesné měření průměru
ráfku a vzdálenosti kola.
–	Měření lze začít buď tlačítkem na klávesnici, nebo automaticky pro
uzavření kryt na kola.
–	Software vyvažovačky umožňuje vyvážení paprskových kol tak, aby
vyvažovací závaží bylo schováno za paprskem, zároveň software
dokáže pracovat s moto koly.
–	Velmi snadné ovládání pomocí pouze pěti tlačítek a přehledného
displeje
–	Speciální funkce umožnuje automaticky zastavit kolo v horní
poloze kde má být umístěno závaží.
–	Standardní součástí dodávky jsou kleště na závaží, upínací
matice, pravítko na měření šířky kola a kužely na upevnění kola.

Objednací kód:

SP ER248R

–
–
–

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
52 900 Kč

Objednací kód:

1 694 100 396

Montovačka pneumatik GA2441.22

vybavení servisů

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

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Vyvažovačka kol ER 248H

5

Akční cena
127 000 Kč

Vyvažovačka kol WBE 4440 S10

–	Montovačka střední třídy pro kola do průměru 22“ při vnějším
upnutí.
– Vynikající kvalita stroje za bezkonkurenční cenu!
– Jde o jednu z nejprodávanějších montovaček v Evropě.
–	Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních
postupů skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER,
SIRIO).
–	Montovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti
pro obsluhu, výborném konstrukčním provedené (bez vůlí),
vysoké spolehlivosti a přesnosti montážní hlavy.
–	Montážní hlava má integrovanou ochranou pro práci s koly
z lehkých slitin.
–	Speciálně tvarovaná montážní hlava povrchově upravená,
aby nedošlo k poškození ráfku kola.
– Možnost doplnit o pomocné rameno (SP PLUS83).
– Kvalitní pedály z hliníkové slitiny.

–
–
–
–
–

–
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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“.

Objednací kód:

SP GA2441.22

Akční cena

Objednací kód:

52 900 Kč

1 694 100 481

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Akční cena
119 000 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz
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Montovačka TCE 4430-24 S401

–
–
–
–
–

1-fázový pohon.
Včetně pomocného ramene TCE 330.
Funkce ergo control.
Pohon s plynulým rozběhem.
WDK kit.

–
–

–
–
–
–
–
–
–

Jeden z nejvýkonnějších utahováků na trhu!
Maximální povolovací moment 1700 Nm!
Rukojeť s izolací proti chladu.
Ovládání jednou rukou díky
inovativnímu přepínání
na zadní straně utahováku.
Výkonný dvoukladivový úderník.
Nízké vibrace.
Otáčky 8000/min.

Objednací kód:

HAZ 9012EL-SPC

Akční cena
4 990 Kč

Pneumatický utahovák 1/2“

Objednací kód:

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
114 900 Kč

Vyvažovačka kol WBE 4240
–
–
–

Objednací kód:

HAZ 9012M

–
–
–

Objednací kód:

3 290 Kč

HAZ 9012MT

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
79 000 Kč

www.elit.cz

Akční cena
4 890 Kč

Pneumatický utahovák 3/4“
–
–
–
–
–
–
–

Pneumatický utahovák 3/4“
Extrémně silný a zároveň lehký utahovák
Maximální povolovací moment 1800 Nm!
Tělo z lehké hořčíkové slitiny – váha pouze 5,16 kg.
Rukojeť s izolací proti chladu.
Třístupňová regulace.
Pravý, nebo levý chod.

Objednací kód:

Objednací kód:

HAZ 9012SPC

HAZ 9013MG

Akční cena

Akční cena

2 970 Kč
Ceny bez DPH

–

ka

1 694 100 479

–

Akční cena

–	Vyšší dosažený výkon díky nově vyvinutému
pneumatickému motoru a zvýšenému momentu
pneumatického motoru.
– Výkonný kolíkový úderník.
– Maximální povolovací moment 850 Nm.

Objednací kód:

–

Extrémně krátký! Extrémně lehký!
Vysoce výkonný – povolovací
moment 1400 Nm!
Novy typ utahováku,
o třetinu menši než
běžné utahováky.
Speciální ergonomická
rukojeť, dobře padne
do ruky.
Kompaktní konstrukce umožňuje
práci i ve stísněných prostorech.
Hmotnost pouze 1,3 kg.
Včetně oka pro zavěšení utahováku.
Jednoruční ovládání použitelné jak
pro praváky tak pro leváky.

vin
No

–

Elektronická vyvažovačka kol WBE 4240 nabízí spolehlivé vyvažovaní kol osobních
vozidel, motocyklů a dodávek do průměru 1200 mm, maximální šířky ráfku 21“,
maximální hmotnosti 80kg a průměru ráfku 12“ až 30“.
Přehledný ovládací pult s jednoznačně přiřazenými funkčními tlačítky
a brilantní digitální indikaci zajišťuje rychlou a jednoduchou obsluhu
zařízení.
Zvolit lze z devíti programů pro osobni vozidla a dvou
programů pro motocykly (take matching a splitting). I tento model
je vybaven automatickým rozpoznáním správného programu
pro vyvážení pravě upnutého kola.
WBE 4240 využívá stejný vyvažovací systém i pohon jako řada 44xx.

–
–

ka

–

Pneumatický utahovák 1/2“

12 990 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

–

Střední třída TCE 4430 nabízí všechno, co může běžný servis potřebovat.
Je nabízena výhradně v kombinaci s pomocným ramenem TCE 330
a ručně ovládaným odražečem Ergocontrol.
Samotný sloupek montážní hlavy má profil šestihranu, což propůjčuje
výraznější tuhost a odolnost ve zkrutu.
Díky tomu je možné i u velkých a drahých ráfků bezpečně pracovat
i s minimálním odskokem bez rizika poškozeni.
Vnější upnutí kol do 22“.

1 694 100 539

vybavení servisů

Pneumatický utahovák 1/2“

vin
No

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

–
–

7

vybavení servisů

6

–	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.

–	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.

XT TOOLS 43-4033PK

–	Tři barevně odlišené kované nástavce na běžné šrouby kol.
– Včetně nylonového pouzdra proti poškrábání disku.
– Velikosti 17, 19, 21 mm, délka nástavců 85 mm.

Objednací kód:

Objednací kód:

HAZ 903SPC/3

FOR 4032TH

Akční cena

Akční cena

Objednací kód:

XT TOOLS 47-4072L8

Akční cena
8 490 Kč

Akční cena
2 490 Kč

249 Kč

Kované prodloužené nástavce na kola
–	Prodloužené kované nástavce ½“ barevně
odlišené, v ochranném nylonu.
– Velikosti 17, 19, 21 mm.
– Délka 150 mm.

–

–	Max. povolovací moment 2712 Nm.
– Otáčky 6200/min.
– Váha 7,85 kg.
– Dlouhé provedení.

Objednací kód:

Výkonný profesionální
AKU rázový utahovák
v sadě s příslušenstvím.
Ideální pro výjezdy, pro
výměnu kol když není
k dispozici stlačený vzduch.
Součástí dodávky jsou dvě baterie 19,2 V, 2.0 Ah.
Pro nástavce o rozměru ½“.
Maximální utahovací moment 380 Nm.
Počet rázů – 2600 za minutu.
Při plném nabití lze povolit a utáhnout až 160 šroubů kol.

FOR 4045

Objednací kód:

Akční cena
23 400 Kč

FOR K4033

Kované nástavce
–
–
–

Sada kovaných šestihranných
nástavců připojení ¾“¨.
Zejména pro lehká
užitková a nákladní
vozidla.
Obsahuje velikosti
17,21,33,35,38,41mm
a 13/16“, 1/16“, 1/8“,
1/4“, 1/2“.

ka

–

Tři barevně odlišené kované nástavce
na běžné šrouby kol.
Včetně nylonového pouzdra proti
poškrábáni disku.
Velikosti 17, 19, 21 mm,
délka nástavců 85 mm.

ka

–

–	Max. povolovací moment 2712 Nm.
–	Otáčky 6200/min.
–	Váha 6,8 kg.

1 490 Kč

590 Kč

Kované nástavce na kola
–

Pneumatický utahovák 1“

Akční cena

Akční cena

vin
No

HAZ 9014MG-2

Objednací kód:

vin
No

–
–
–
–
–

Kované momentové nástavce na kola
–	Nástavce s maximálním utahovacím momentem 115 Nm – vhodné pro výměnu kol.
–	Pomocí nástavců zamezíte
nadměrnému utažení
šroubů kol.
–	Nástavce jsou
kované a barevně
označené
dle velikosti.
–	Velikosti nástavců
17, 19, 21, 22 mm.

Rázový AKU utahovák v sadě
–

–	Prodloužené kované nástavce
v plastovém pouzdře.
–	Velikosti 17, 19, 21 mm, délka
85 mm.
– Rozměr nástavců ½“.

792 Kč

Pneumatický utahovák 1“
Objednací kód:

Sada kovaných nástavců

Objednací kód:

FOR 4032
Objednací kód:

FOR 6113
Objednací kód:

FOR 825A41+825B192

Akční cena
6 990 Kč

Objednací kód:

HAZ 9014MG-1

Ceny bez DPH

Akční cena
21 900 Kč

www.elit.cz

Akční cena
349 Kč

Akční cena
1 590 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Kované nástavce na kola

Pneumatický utahovák 1“

9
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Pneumatický utahovák 1/2“ v sadě

vybavení servisů
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Vybaverní servisů – pneuservis speciál
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Nástrčná kovaná hlavice
na šrouby kol Hyundai

HAZ 905SLG-21

Akční cena

Akční cena

321 Kč

Nástavec na speciální šrouby
Mercedes-Benz.
Velikost 17 mm.
Aplikace např. MB 221 (S Class),
CL Class a Maybach.

Objednací kód:

FOR 9T0206

Akční cena
119 Kč

Sada ke kompresoru 5 ks
–
–

Sada příslušenství ke kompresorům.
Obsahuje:
–
Měřák tlaku v pneumatikách.
–
Vzduchovou kroucenou hadici 3 m.
–
Hustící náhubky na moto kola, míče, nafukovací věci.
Objednací kód:

FC 6018700044

Digitální pneuměřič
–	Profesionální velmi přesný
pneuměřič s digitálním
ukazatelem.
– Maximální tlak
10 bar.
– Funkce auto-off
pro úsporu baterie.

Akční cena

Objednací kód:

FOR 9T0401D

GS FE 110.28

Akční cena

Akční cena

363 Kč

–
–

Základní typ rychlospojky.
Vnitřní závit ¼“.

Objednací kód:

FC 6004591400

Akční cena
99 Kč

Hadice na vzduch

Sada ke kompresoru 9 ks
–	Sada příslušenství ke kompresorům
– Obsahuje:
–	Měřák tlaku v pneumatikách.
–	Vzduchovou kroucenou hadici 3 m.
–	Hustící náhubky na moto kola, míče, nafukovací věci.
–
Stříkací pistoli, ofukovací pistoli.
–
Čistící pistoli.
–
Rychlospojku.

–	Vzduchová hadice spirálová.
– Připojovací rozměr 1/4“.
– Délka 7,62 m.
–	Otočný kloub na přípojných dílech.
– Pracovní tlak 10 bar.

Objednací kód:

HAZ 9040-7

Akční cena
790 Kč

Samonavíjecí hadicový naviják
–	Stop zarážka na hadici, západkový mechanizmus.
–	Odolný kompozit, IP55.
– Hmotnost 3 kg.
– Aretační pojistka.
–	Připojovací
hadice Ø 10 mm
(3/8“) 1 m.

Akční cena

Objednací kód:

1 249 Kč
Ceny bez DPH

Akční cena

Rychlospojka s vnitřním závitem ¼“

27 Kč

FC 6018773000

479 Kč

Nejčastější typ výsuvky pro hadici k pneumatické nářadí.
Výsuvka s vnějším závitem 1/4“.
Pro průměr hadice 8 mm.
Doporučená výsuvka pro pneumatické nářadí XT TOOLS.

Objednací kód:

Objednací kód:

Akční cena

HAZ 9070-1

Výsuvka s vnějším závitem 1/4“
–
–
–
–

1 890 Kč

Objednací kód:

360 Kč

ka

–
–

HAZ 9400-1000

vin
No

–

Objednací kód:

331 Kč
ka

Speciální nástavec
na šrouby MB

–	Objem 1 l.

NED 30800220

www.elit.cz

Akční cena
2 990 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz
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Objednací kód:

HAZ 905SLG-17

Přimazávač

Olej do pneumatického nářadí

–	Nástrčná hlavice pro rázový utahovák
se zvláštním profilem.
– Velikost 21 mm.
–	Aplikace na kolové šrouby
Hyundai i30, Tucson.

Objednací kód:

11

vybavení servisů

–	Nástrčná hlavice pro rázový utahovák se zvláštním profilem.
–	Speciálně pro montáž a demontáž hliníkových disků pro
šrouby hybridních kol u všech novějších
vozidel Mercedes Benz.
–	Např pro MB třídy C typ 204, 204x, třídy E
typ 211, 212, 207, SLK typ 172, třídy M
typ 164, 166, třídy S typ 221, 222,
třídy CL typ 216.
– Velikost 17mm.

vin
No

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Nástrčná kovaná hlavice
na šrouby kol MB

vybavení servisů

Vybaverní servisů – pneuservis speciál

Vybaverní servisů – pneuservis speciál
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–

Délka 680 mm.

Objednací kód:

Objednací kód:

HAZ 5122-2CT

FOR 6474680W

Akční cena

Objednací kód:

3 290 Kč

–	Momentový klíč nejvyšší třídy.
– Klíč s nejvyšší přesností měření na trhu!
– Velký displej s mnoha možnostmi nastavení.
–	Trojnásobná signalizace průběhu utahování akustickým
signálem (bzučák), vibracemi a z každé polohy viditelnou
Led signalizací.
– Pro hlavice ½“.

Akční cena

3 990 Kč

2 290 Kč

Momentový klíč 42–210 Nm
–	Momentový klíč s certifikátem.
– Rozsah utahovacího momentu 42–210 Nm.
– Délka 470 mm.
– Pro hlavice ½“.

Objednací kód:

Momentový klíč 1/2“ 20-200Nm
–

Délka 500 mm.

FOR 64781700

ka

Elektronický momentový klíč
10–200 Nm číselníkem

HAZ 5122-2CLT

Akční cena

–	Délka 1700 mm.

Akční cena
9 990 Kč

Provlékač bezdušových ventilků
–
–
–
–
–

Provlékač bezdušových ventilů – plochý.
Odolné celoplastové tělo.
V patce provlékače umístěný šroubovák ventilů.
Aretace závitové části v napřímené poloze.
Pro Al disky.

Objednací kód:

FOR 6474470
Objednací kód:

HAZ 7292-etac

Akční cena

Akční cena

25 900 Kč

–	Momentový klíč s certifikátem.
– Rozsah utahovacího momentu 10–100 Nm.
– Délka 405 mm.
– Pro hlavice ½“.

1 690 Kč

Objednací kód:

GS FE 10.95

Akční cena
54 Kč

Kleště na závaží

Kleště na závaží
–	Tvarované kleště na montáž
a demontáž závaží.

–	Profesionální kleště na závaží.
– Včetně plastového kladívka pro naklepávání závaží.

ka

–	Momentový klíč s certifikátem.
– Rozsah utahovacího momentu 140–980 Nm.
– Délka 1240 mm.
– Pro hlavice ¾“.

Momentový klíč 10–100 Nm

FOR 6474500W

Akční cena

vin
No

Momentový klíč 140–980 Nm

1 090 Kč

Objednací kód:

Objednací kód:

FOR 6821
Objednací kód:

FOR 64761240

Akční cena
5 990 Kč

Objednací kód:

FOR 6474405W

Ceny bez DPH

Akční cena
1 590 Kč

www.elit.cz

Akční cena
239 Kč

Objednací kód:

FOR 9T0302

Ceny bez DPH

Akční cena
429 Kč

www.elit.cz
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–	Profesionální momentový klíč s certifikátem.
–	Klíč s číselníkem na kterém je zobrazován
nastavený utahovací moment.
–	Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
–	Přesnost rozsahu stupnice dle norem DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
– Ergonomická rukojeť.
– Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
– Pro hlavice ½“.

Momentový klíč 1“ 300-1500 Nm

vybavení servisů

–	Profesionální momentový klíč s certifikátem.
– Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
–	Přesnost rozsahu stupnice dle norem
DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
– Ergonomická rukojeť.
– Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
– Pro hlavice ½“.

Momentový klíč 1/2“ 80–400 Nm

vin
No

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Momentový klíč 40–200 Nm s číselníkem

13

ka
vin
No

Momentový klíč 40–200 Nm

ka
vin
No

vybavení servisů
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Vybaverní servisů – pneuservis speciál

–
–
–
–
–

Rozsah měření: 0–25,4 mm (1“).
Rozlišení: 0,01 mm.
Tlačítka: ZAPNUTO/VYPNUTO, nulování, volba mm/inch.
Pracovní teplota: 0–40 °C.
Baterie: SR44/LR44, 1,5 V, výměnná.

Akční cena

Objednací kód:

Objem 9 l

Akční cena

Objednací kód:

7 490 Kč

GS FE 10.127

Hustič pneu OMG73 s certifikátem
–	Kalibrované měřidlo
s certifikátem 86/217/EEC.
– Manometr průměr: 63 mm.
– Měřící rozsah: 0–10 bar.
– Hustící hadice: 0,3 m.
– Made in ITALY.

Štětec na montážní pastu

–	Kalibrované měřidlo
s certifikátem 86/217/EEC.
– Manometr průměr: 80 mm.
– Měřící rozsah: 0–10 bar.
– Hustící hadice: 0,8 m.
– Made in ITALY.

Objednací kód:

Objednací kód:

GS FE 10.245

GS FE 10.246

Akční cena

Akční cena

Měřák tlaku v pneumatikách
–	Speciální pryžové opláštění chrání
manometr před lehkými nárazy.
–	Rukojeť s ovládácí páčkou
a výpustním tlačítkem.
–	Hadice s integrovanou
momentovou nástrčnou
spojkou.
– Měřící rozsah 0–12 bar.
–	Ohebná hadice,
délka 400 mm.
–	Průměr
manometru
80 mm.
– Vzduchová
přípojka 1/4“.

Akční cena
691 Kč

278 Kč

GS FE 10.108

Hustič pneu OMG83 s certifikátem

FOR 9B1803

Akční cena
270 Kč

Sada na opravu průpichů

Akční cena
86 Kč

Oboustranný šroubovák na ventilky
–

Šroubovák na perka ventilků oboustranný.

1 139 Kč

Objednací kód:

FOR 904T4

Měřák tlaku v pneumatikách – kalibrovaný
–	Speciální pryžové opláštění
chrání manometr před
Objednací kód:
lehkými nárazy.
HAZ 9041-2
– Teplotní rozsah
−10 ° C až +40 ° C.
–	Rukojeť s ovládácí
páčkou a výpustním
tlačítkem.
–	Hadice s integrovanou
momentovou nástrčnou
spojkou.
– Měřící rozsah 0–12 bar
(kalibrovaný).
– Rozlišení stupnice 0,1 bar.
– Ohebná hadice, délka 685 mm.
– Plášť manometru o průměru 63 mm.
– Průměr manometru 80 mm.
– Vzduchová přípojka 1/4“.

Akční cena
3 631 Kč

Ceny bez DPH

Objednací kód:

–	Sada pro opravu průpichu pneumatik.
–	Obsahuje provlíkač, jehlu, vrták a knoty.

GS FE 10.36

569 Kč

Akční cena

Objednací kód:

Objednací kód:

HAZ 9041-1

–

Praktický měřič hloubky dezénu pneumatik se zvukovou
a světelnou indikací.
Na měřiči lze nastavit hodnotu při které se aktivuje
zvukový a světelný signál není pak třeba odečítat
každou hodnotu na stupnici, dle signálu je hned patrné
zda je pneumatika v pořádku, nebo ne.

6 290 Kč

GS FE 10.126

Objednací kód:

–

www.elit.cz

Objednací kód:

GS FE 11.49

Akční cena
30 Kč

Sada škrabek
–	Plastové škrabky na odstranění starého závaží.
– V sadě 4 ks.

Objednací kód:

FOR 904M6

Akční cena
189 Kč

Akční cena
380 Kč

1/2“ Sada závrtných matic
na speciální šrouby
–	Speciální závrtné hlavice na speciální
šrouby kol.
–	Pohon 1/2“.
–	Velikosti: 17, 18.5,
20, 21.5, 23,
24.5, 26 mm.
Objednací kód:

FOR 907U5

Akční
cena

490 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

vybavení servisů

–	Patentovaný produkt vysoké kvality od firmy Gaither z USA.
– Pro předhuštění pneumatik osobních i nákladních automobilů.
Pro případy kdy se patky nedostávají do těsného kontaktu s ráfky .
– Spoušť umožňuje mít obě ruce na zásobníku pro účinnější
a bezpečnější kontrolu předhuštění.

Objem 6 l

Měřič hloubky dezénu
s LED a zvukovou indikací

Digitální měřič hloubky dezénu

ka
vin
No

Tlaková děla Bead Bazooka

15

vybavení servisů

Vybaverní servisů – pneuservis speciál

14

Montážní páka potažená plastem

–
–

Montážní páka na pneumatiky.
Délka 500 mm.

–	Speciální provedení ideální nejen pro práci s hliníkovými koly.

17

VDO TPMS PRO
Komplexní diagnostický přístroj od VDO určený speciálně pro práci se senzory TPMS. S pomocí tohoto přístroje lze
vyčítat údaje senzorů a následně je uložit do PC. Další funkcíje kódování ventilků přímo do řídící jednotky ve vozidle
přes OBD II konektor. S VDO TPMS Pro lze také klonovat ventilky.
Velkou výhodou tohoto přístroje je velký, přehledný barevný displej, rychlost a software v českém jazyce.

Objednací kód:

FOR 750500

Akční cena

HAZ 650K-20

Utahovací kříž na kola
–
–

Akční cena

Objednací kód:

255 Kč

1089 Kč

Jednotka údržby vzduchu

Velikosti nástavců 17, 19, 21 mm, ½“.
Délka 400 mm.

–	Jednotka obsahuje redukční tlakový ventil,
mlhovou maznici a manometr.
–	Objem náplně regulátoru tlaku 50 ml.
–	Objem přimazávače 170 ml.
– Přípojka 1/2“.

Funkce:
–	Inovační 4,3“ barevný displej.
–	přehledné menu přístroje i v českém jazyce.
–	Zobrazuje objednávací kódy OE TPMS senzorů a jejich servisních kitů
a také hodnoty utahovacích momentů či umístění OBD zásuvky.
–	Vyčtení OEM i universálních TPMS senzorů.
–	Možnost zadání identifikace vozidla.
–	Programování univerzálních TPMS senzorů (Alligator sens.it.
HUF IntelliSens, Schrader EZ-sensor, T-Pro senzor, VDO).
–	Přenos dat přes USB, WiFi a SD kartu.
–	Čtečka čárových kódů.
Objednací kód:
– Bluetooth nebo infračervené spojení s tiskárnou.
– Čtení a mazání chybových hlášení TPMS.
SI A2C59506457

VDO TPMS PRO PRINT

Objednací kód:

HAZ 9070-2

Akční cena
23 900 Kč

Verze s tiskárnou

–	VDO TPMS PRO s přídavnou infračervenou datovou tiskárnou.
– Pouzdro tiskárny (Dockingstation) je možné umístit i na zeď.

Akční cena

PNEUSERVIS speciál podzim 2017

Montážní páka

PNEUSERVIS speciál podzim 2017
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2 990 Kč
–

Objednací kód:

FOR 681400

–
–
–

Akční cena
369 Kč

SI A2C59506643

Speciální ráčnová páka s násobičem
momentu na povolení šroubů kol.
Násobič momentu zvyšuje povolovací moment 3,5×.
Pro ½“ nástavce.
Délka 515 mm.

Akční cena

Objednací kód:

1044 Kč

FOR 681D515

Objednací kód:

–
–
–

GS FE 16.68

Rychloupínací matice 40 mm
Pro průměr hřídele 40 mm.
Stoupání závitu 4 mm.

Objednací kód:

GS FE 16.74

Akční cena
1044 Kč

29 900 Kč

BOSCH TPA 200

Akční cena

–

Funkce:
– Aktivace čidel Schrader.
– Aktivace a test čidel TPMS včetně zobrazení informací z čidla TPMS.
– Programování univerzálních čidel EZ-senzor, Sens.IT a jiné (Schrader,Intellisens, VDO).
– Spárování senzorů (zimní/letní sada kol).
– Bezdrátový přenos dat do PC (Bluetooth).

–

Obsah balení:
– TPA 200 včetně Li-Ion akumulátoru.
– CD/DVD s PC-programem.
– Návod.
– USB kabel.

799 Kč

Nástroj pro montáž REDI senzorů VDO

–
–

Akční cena

TPA 200 je diagnostické zařízení, které slouží k přímé komunikaci s ventilkovými čidly přímého systému TPMS.
Přístroj je určen pouze pro diagnostiku ventilkových čidel. Pro diagnostiku TPMS systému na vozidle je
potřeba použít KTS 200/ 340/5xx/8xx. Bezdrátový přenos dat do PC (Bluetooth).

Rychloupínací matice 36 mm
–	Pro průměr hřídele 36 mm.
– Stoupání závitu 3 mm.

Objednací kód:

vybavení servisů

vybavení servisů

Páka na povolení šroubů kol

Přesné umístění senzoru.
Velmi jednoduchá manipulace.
Extrémně rychlá montáž, pouze
několik sekund na čidlo.

Objednací kód:

Objednací kód:

HAZ 668-1

0 684 400 250

Akční cena

Akční cena

990 Kč
Ceny bez DPH

10 900 Kč
www.elit.cz

Ceny bez DPH

www.elit.cz
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MYČKY KOL

Sada nářadí pro práci se snímači TPMS

Sada v plastovém kufru obsahuje:
–	1 ks momentový klíč 1/4“ HAZ 666-6
s rozsahem 0,4–1,4 Nm.
–	2 ks prodloužených šestihranných hlavic 1/4“
HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
–	3 ks nástrčných hlavic TORX 1/4“ HAZ 8502-T10 /
T15/ T20.
–	1 ks momentový klíč 1/4“ HAZ 5107-2CT
s rozsahem 1–9 Nm.
– 1 ks bit/nástavec pro ventily 1/4“ HAZ 6001-1.4/3.

Myčka kol WULKAN 360HP
Profesionální myčka kol s ohřevem vody je určena pro všechny typy kol osobních vozidel, dodávek,
vozů off-road a SUV s maximální šířkou kola do 360 mm.
Hlavní výhody:
– Počítačová kontrola,
– Software v 5 jazycích včetně češtiny,
–	Uživatelsky příjemný displej na ovládacím panelu,
– Pomocný motor s ramenem, které drží užší kola ve svislé poloze,
– Sedimentační nádrž je oddělená od mycí komory,
–	Trojitý akustický izolační systém (gumová rohož, perforovaná
PVC ochrana, pěna),
– Antivibrační pryžové stojky,
– Nové atraktivní provedení,
– Lze dodat i s napájením 3x230 V.

Objednací kód:

HAZ 669/10

Akční cena
5 290 Kč

Sada nářadí na senzory TPMS
–	Sada nářadáí pro odbornou montáž a demontáž
snímačů tlaku TPMS.
– Sada v plast. kufru obsahuje:
– 1× momentový klíč
1/4“ s rozsahom 3–15 Nm.
– 1× momentový klíč
Objednací kód:
1– 5 Nm.
FOR 911T1
– 1× prodloužení 50 mm.
– 2× nástavec ¼“ 11 a 12 mm.
– 3× bit Torx ¼“ T10, T15, T20.
– Speciální přípravek.
– 2× momentový klíč
0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednací kód:

WULKAN 360HP

Akční cena

–
–
–

Police na pneumatiky.
Kapacita 4 kola.
Rozměry:
712 × 724 × 76mm.

Objednací kód:

TG TAZ8253

Profesionální myčka kol nákladních automobilů s ohřevem vody
a s pneumatickým zvedákem pro kola až do šířky 490 mm a s průměrem
do 1200 mm.

Stojan na pneumatiky
–
–
–

Hlavní výhody:
– Počítačová kontrola,
– Software v 5 jazycích včetně češtiny,
– Uživatelsky příjemný displej na ovládacím panelu,
– Pneumatický otočný zvedák kol,
– Sedimentační nádrž je oddělená od mycí komory,
– Dvojitý akustický izolační systém (gumová rohož, pěna),
– Antivibrační pryžové stojky,
– Praktická police na příslušenství,
– Nové atraktivní provedení,
– Lze dodat i s napájením 3x230 V,
– Ochrana proti přehřátí,
– Exklusivní produkt na trhu.

Stojan na 4 pneumatiky.
Výška stojanu 1015 mm.
Základna 465 × 465 mm.

Objednací kód:

TG TRF8401

Akční
cena
1 190 Kč

Akční cena
329 Kč

Objednací kód:

WULKAN 500HP

Ceny bez DPH

135 000 Kč

Myčka kol WULKAN 500HP

2 490 Kč

Police na pneumatiky

Akční cena
vybavení servisů
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Sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž snímačů tlaku TPMS s momentovým klíčem a momentovým šroubovákem.
–	Od 1. 11. 2014 musí být všechny nové automobily vybavené systém trvalé kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS),
montáž a demontáž klíčových komponentů TPMS vyžaduje speciální nářadí.
–	Nezbytný je především přesný momentový klíč a momentový šroubovák s malými rozsahy
utahovacích momentů.
– Jednoduchá, odborná montáž snímačů a ventilů na každý ráfek.
–	Možnost zašroubování a vyšroubování ventilových jednotek
do ventilů pneumatik.
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Akční cena
229 000 Kč

Ceny bez DPH

www.elit.cz

Vybaverní servisů – pneuservis speciál

–	Velký rám vyhovující parametrům i největších pneumatik a duší.
– Používající metodu „horké“ vulkanizace.
– Mikroprocesorový řadič pro přesné nastavení teploty a doby vulkanizace.
– Dvě zahřívací hlavy (horní hlavu ovládá pneumatická pohonná jednotka).
– Možnost přepnutí na ruční řízení.
– Úplná sada vyměnitelných matric pro různé profily.

WULKAN 2000

WULKAN 3000

Zejména pro pneumatiky osobních vozidel
a dodávek.

Pro všechny typy pneumatik včetně velkých
průmyslových strojů.

Montážní pasta bílá, 5 kg

Montážní pasta černá, 5 kg

–	Montážní pastu lze využít na montáž
pneumatik automobilů, nákladních
vozidel a motocyklů.
–	Vyznačuje se optimálním chemickým složením,
které zaručuje snadnou aplikaci.
–	Nemusíte se bát negativních účinků na ruce, XT montážní
pasta je nezávadná.
–	Mezi hlavní vlastnosti patří malá spotřeba materiálu
a šetrnost k pneumatikám a okrajům disků.

–	Pasta černé barvy zamezuje viditelnosti
bílých zbytků na hranách pneumatik.
–	Montážní pastu lze využít na montáž
pneumatik automobilů, nákladních vozidel a motocyklů.
– Vyznačuje se optimálním chemickým složením, které
zaručuje snadnou aplikaci.
–	Nemusíte se bát negativních účinků na ruce,
XT montážní pasta je nezávadná.
–	Mezi hlavní vlastnosti patří malá spotřeba materiálu
a šetrnost k pneumatikám a okrajům disků.

Objednací kód:

Objednací kód:

XT TMPW5

XT TMPB5

Akční cena 189 Kč

Akční cena 219 Kč

XT Autolak černý lesklý 400 ml

XT Autolak černý matný 400 ml

Použití:
–	Vhodný k dekorativním i ochranným nástřikům plastových nebo kovových dílů automobilů nebo k obnovení zašlých povrchů.
–	Ochrana před klimatickými vlivy a proti korozi.
Výhody:
– Rychlá a snadná ochrana povrchu po opravách.
– Rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost.

Použití:
–	Vhodný k dekorativním i ochranným nástřikům
plastových nebo kovových dílů automobilů
nebo k obnovení zašlých povrchů.
– Ochrana před klimatickými vlivy a proti korozi.
Výhody:
– Rychlá a snadná ochrana povrchu po opravách.
– Rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost.

Objednací kód:

XT BGS400

Akční cena
79 Kč

Opravná sada pneu
Objednací kód:

Objednací kód:

WULKAN 2000

WULKAN 3000

Akční cena
33 900 Kč

–

Pro osobní bezdušové pneu.

Obsah sady:
– 5 ks opravný knot 100/5-6.
– 1 ks vulkanizační roztok SLIME (12 ml).
– 1 ks provlékací vidlice.
– 1 ks čistící jehla.

Akční cena
35 900 Kč

Objednací kód:

XT BMS400

Akční cena
79 Kč

Vosková křída žlutá tlustá
–	Průměr 13 mm.
–	Délka 115 mm.
–	Balení 12 ks.

Objednací kód:

GS FE 8.27

Akční cena
69 Kč
Ceny bez DPH

www.elit.cz

Objednací kód:

GS FE 10.16

Ceny bez DPH

Akční cena 81 Kč
www.elit.cz
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Počítačové vulkanizační zařízení na opravy všech typů pneumatik a duší.
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Vulkanizery
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Ochranný potah ELIT role 100 ks

XT TC500

Akční cena

Akční cena

Objednací kód:

79 Kč

Opravovač pneumatik 500 ml
–	Sprej na bázi gumy k provedení
nouzových oprav defektu na
bezdušových pneumatikách.
– Není nutné sundávat kolo z auta.

Objednací kód:

MOT000712

Akční cena
129 Kč

Odstraňovač asfaltu 600 ml
–
–

Odstraňuje zbytky asfaltu, oleje,
maziva a vosku z vozidla a kol.
Silné rozpouštěcí schopnosti.

Objednací kód:

Objednací kód:

XT WRC500

Akční cena
32 Kč

TIP: Použijte transparentní nebo barevnou
folii pro ochranu disků proti soli
a odlétávajícím kamínkům v zimním období!
Objednací kód:
MOT433481 – stříbrný polomat 400 ml
MOT433498 – modrý polomat 400 ml
MOT433504 – červený polomat 400 ml
MOT433511 – žlutý fluo polomat 400 ml
MOT396526 – černý polomat 400 ml
MOT396533 – bílý polomatný 400 ml
MOT396540 – carbon polomat 400 ml
MOT396557 – zelený polomat 400 ml
MOT396564 – oranžový polomat 400 ml
MOT396571 – bezbarvý polomat 400 ml

89 Kč

Objednací kód:

309 Kč

UNI 0990242

–
–
–

Rozměr

Tloušťka

XL 70/30 × 100 cm

UNI 0990820EL

XXL 70/40 × 110 cm 25 μ

16 μ

Balení

cena Akční cena
Počet ks Akční
za balení
za kus

perforované 200
na roli
perforované 100
na roli

639 Kč

3,20 Kč

759Kč

7,59 Kč

Vaky na kola
Materiál: MDPE.
Barva bílá.
Bez potisku.

Objednací kód

Rozměr

Tloušťka

UNI 0990811

XL 70/30 × 100 cm

16 μ

UNI 0990810

XL 70/30 × 100 cm

25 μ

UNI 0990840

XL 70/30 × 100 cm

25 μ

UNI 0990820

XXL 70/40 × 110 cm 25 μ

Akční cena 219 Kč

Balení
perforované
na roli
perforované
na roli
sada 4 ks
perforované
na roli

cena Akční cena
Počet ks Akční
za balení
za kus
200

649 Kč

3,25 Kč

100

519 Kč

5,19 Kč

26 Kč

6,50 Kč

775 Kč

7,75 Kč

4
100

Ochranný potah ze syntetické kůže

Použití:
–	Čisticí prostředek pro odstranění zbytků
lepidel po odstranění starých grafik,
maskovacích pásek, izolep, textilních pásek,
samolepek apod.
–	Perfektní pro odstranění zbytků lepu
po odlepení staré dálniční známky.
Výhody:
–	Nepoškozuje lak ani kov.

329 Kč

Materiál: MDPE.
Barva bílá.
Potisk ELIT.

UNI 0990811EL

–
–
–

XT Odstraňovač zbytků lepidel 300 ml

Akční cena

Vaky na kola ELIT

Objednací kód

Sprayplast 400 ml

–
–
–
–

65 × 135 cm.
Černý.
Pratelný v pračce.
Nevhodný na světlá sedadla.

Ochranné koberečky
–
–
–
–

500 ks.
38 × 50 cm.
Papír laminovaný plastovou fólií.
Voděodolné.

Objednací kód:

UNI 0990320

TIP: Použijte sprej k dočištění
ráfků kol po mechanickém
odstranění lepených závažíček.

MOT000765

Akční cena

–	82 × 135 cm.
– Tloušťka 13 μ.
– Materiál: MDPE.
– Barva bílá.
– Bez potisku.
– Perforované na roli.

–	82 × 135 cm.
– Tloušťka 13 μ.
– Materiál: MDPE.
– Barva bílá.
– Potisk ELIT.
– Perforované na roli.

Použití:
–	Na disky kol z lehkých kovů, slitin
oceli.
Výhody:
– Rozpouští brzdný prach.
– Vynikající čistící účinek.
– Dodá kolům vysoký lesk.
– Nepoškozuje povrchovou vrstvu disku.

UNI 0990242EL

Objednací kód:

Ochranný potah bílý role 100 ks

Objednací kód:

XT AR300

Ceny bez DPH

Akční cena
75 Kč

Akční cena
279 Kč

Objednací kód:

UNI 0991540

www.elit.cz
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Použití:
– Na regeneraci a ochranu všech typů pneumatik.
–	Proniká do povrchu pneumatiky, chrání před
stárnutím a praskáním.
Výhody:
– Vytváří bohatou aktivní pěnu.
– Rychle usychá.
– Zanechává dlouhotrvající vysoký lesk.
Upozornění:
Neaplikujte na běhoun/dezén pneumatik!

XT Čistič disků kol 500 ml
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XT Oživovač pneu 500 ml
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Ceny bez DPH

Akční cena
690 Kč

www.elit.cz
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Závaží XT

Množstevní slevy na závaží si vyžádejte u svého prodejního poradce.
Naklepávací závaží pro hliníkové disky – Zinek

vybavení servisů
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Naklepávací závaží pro ocelové disky – Zinek
Objednací
kód
XT BWS5G
XT BWS10G
XT BWS15G
XT BWS20G
XT BWS25G
XT BWS30G
XT BWS35G
XT BWS40G
XT BWS45G
XT BWS50G
XT BWS55G
XT BWS60G

Hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g

Akční cena
1ks
0,80 Kč
1,50 Kč
2,10 Kč
2,80 Kč
3,40 Kč
4,10 Kč
4,80 Kč
5,40 Kč
5,80 Kč
6,40 Kč
7,00 Kč
7,60 Kč

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Akční cena
balení
80 Kč
150 Kč
210 Kč
280 Kč
340 Kč
410 Kč
240 Kč
270 Kč
290 Kč
320 Kč
350 Kč
380 Kč

Objednací
kód
XT BWA5G
XT BWA10G
XT BWA15G
XT BWA20G
XT BWA25G
XT BWA30G
XT BWA35G
XT BWA40G
XT BWA45G
XT BWA50G
XT BWA55G
XT BWA60G

Hmotnost
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g

Akční
cena 1ks
0,80 Kč
1,50 Kč
2,10 Kč
2,80 Kč
3,40 Kč
4,10 Kč
4,80 Kč
5,40 Kč
5,80 Kč
6,40 Kč
7,00 Kč
7,60 Kč

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Akční cena
balení
80 Kč
150 Kč
210 Kč
280 Kč
340 Kč
410 Kč
240 Kč
270 Kč
290 Kč
320 Kč
350 Kč
380 Kč

Počet ks v
balení
60
30

Akční cena
balení
59 Kč
59 Kč

Nalepovací závaží
Objednací
kód
XT BWA1
XT BWA2
XT BWA3
XT BWA4
XT BWA5
XT BWR-5KG
XT BWR-6KG

Hmotnost
12 × 5 g povrch Zn
4 × 5g + 10 g povrch Zn
12 × 5 g povrch Plast
4 × 5 g + 10 g povrch Plast
12 × 5 g povrch černý Plast
Role 1 000 × 5 g povrch Zn
Role 1 200 × 5 g povrch Zn

Akční
cena 1ks
2,50 Kč
2,50 Kč
2,90 Kč
2,90 Kč
3,20 Kč
0,35 Kč
0,38 Kč

Počet ks
v balení
100
100
100
100
100
1000
1000

Akční cena
balení
250 Kč
250 Kč
290 Kč
290 Kč
320 Kč
350 Kč
380 Kč

Knoty
Truck závaží – Olovo
Objednací
kód
XT BWT50G
XT BWT75G
XT BWT100G
XT BWT150G
XT BWT200G
XT BWT250G
XT BWT300G
XT BWT350G
XT BWT400G

Hmotnost
50 g
75 g
100 g
150 g
200 g
250 g
300 g
350 g
400 g

Akční
cena 1ks
6,50 Kč
10,00 Kč
13,00 Kč
19,50 Kč
26,00 Kč
33,00 Kč
39,00 Kč
45,00 Kč
52,00 Kč

Počet ks
v balení
20
20
20
20
20
10
10
10
10

ELIT ZAJIŠŤUJE

Akční cena
balení
130 Kč
200 Kč
260 Kč
390 Kč
520 Kč
330 Kč
390 Kč
450 Kč
520 Kč

Objednací
kód
XT TS100
XT TS200

Rozměr
6 × 100 mm
6 × 200 mm

Akční cena
1ks
0,98 Kč
1,97 Kč

Ventilky
Objednací
kód

Rozměr

Akční
Počet ks Akční cena
cena 1ks v balení
balení

Průměr: 11,5 mm;
2,79 Kč
Délka: 42,5 mm
Průměr: 11,5 mm;
XT TR414
2,89 Kč
Délka: 48,5 mm
Kovový, Průměr: 11,5 mm;
XT TR525
19,90 Kč
Délka: 41,5 mm

XT TR413

100

279 Kč

100

289 Kč

100

1 990 Kč

Předvedení prostřednictvím našich specialistů
Zaškolení
Záruční i pozáruční servis
Poprodejní podporu

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 skutečným 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.

Ceny bez DPH

www.elit.cz

