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Výhody KNECHT pro vás a vaše zákazníky:

50% sleva
TĚsNĚNÍ a MOTOROvÉ DÍlY

Prémiová 
německá 

kvalita

Sortiment zařazený do AKCE:
Jednotlivá těsnění a sady těsnění
Gufera a těsnící kroužky
Šrouby hlavy válců
Těsnící tmely
Vačkové hřídele
Ventily a sedla ventilů
Zdvihátka a vahadla
Motorová ložiska
Pístní kroužky
Písty a vložky válců
Olejová čerpadla

(Akce neplatí pro montážní sady k turbodmychadlům)
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ELRING

Největší světový výrobce motorových těsnění v OE kvalitě. Společnost ElringKlinger má své hlav-
ní sídlo ve městě Dettingen an der Erms. Většina ze zhruba 1.600 zaměstnanců se zde zabývá vý-
robou těsnění hlav válců nesoucích označení „Made in Germany“. Elring je jednou z obchodních 
značek koncernu ElringKlinger AG, což je vedoucí vývojový partner a sériový dodavatel automo-
bilových těsnění pro mezinárodní automobilový průmysl.

Elring zásobuje svými výrobky společnost ELIT ze své výrobního závodu v německém Dettingenu. Zde, ale i ve 
všech ostatních výrobních továrnách po celém světě je výroba do značné míry automatizována, což garantuje 
výrobní přesnost na setiny milimetru.

Elring je celosvětově největším výrobcem metaloflexového těsnění (celokovové, vrstvené), které jsou nezbyt-
né pro moderní motory vyznačující se jedinečnou charakteristickou: vysoký výkon (zejména u osobních die-
selových motorů s přímým vstřikováním), snížení hmotností za použití lehčích materiálů (hliník) a minimalizace 
škodlivých látek. Elring odlišuje označení výrobků určené pro OE a aftermarket. Výrobky určené pro prvovýrobu 
nesou označení ElringKlinger, produkty určené pro trh náhradní spotřeby, pak pouze Elring. Výrobky určené pro 
prvovýrobu nesou označení ElringKlinger, produkty určené pro trh náhradní spotřeby, pak pouze Elring. 

Elring dodává všem hlavním výrobcům osobních i nákladních automobilů (Alfa Romeo • Aston Martin • Audi • 
Bentley • BMW • Bugatti • Chevrolet Chrysler • Citroën • Ferrari • Fiat • Ford • GM • Honda • Hyundai • Jeep • Lam-
borghini • Lancia • Land Rover • Maserati • Mazda • Mercedes-Benz • Mini • Nissan • Opel • Peugeot • Porsche • Re-
nault Rolls-Royce • Rover • Saab • Seat • Škoda • SsangYong • Toyota Volkswagen • Volvo • CNH Case New Holland 
• Daewoo/Avia • DAF • John Deere DDC Deutz • Ford • Freightliner • International • Iveco Liebherr • Mack MAN • 
Mercedes-Benz • MTU • MWM • Otosan • Perkins • Renault Steyr • Scania • Volvo).

Značka Elring podtrhuje a vyzdvihuje roli zkušenosti v automobilovém průmyslu. Elring si vybudoval takovou 
pozici, která je aktuálně nedosažitelná pro výrobce těsnění začínající svou činnost později. Velkému množství 
výrobních továren po celém světě, mnohamiliónovým investicím a rozsáhlé infrastruktuře poskytuje tento vý-
robce stabilní pozici. To je důvod, proč je tak velký zájem o výrobky firmy ELRING ze strany výrobců automobilů 
a třeba i dokonce ve Formuli 1 (Renault, Red Bull, Ferrari).
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KOLBENSCHMIDT

Kolbenschmidt je jedna z nejvýznamnějších a nejznámějších světových značek v divizi Automotive. 
Kromě vynikající kvality se dlouhodobě zaměřuje na aplikaci know-how a zkušeností do výroby za 
účelem neustálého zlepšování materiálů, aplikovaných výrobních postupů a produktů samotných. 
Celosvětově patří mezi 100 nejvýznamnějších dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu, má 
přes 11 tis pracovníků ve více než 40 výrobních podnicích v Evropě, Americe, Japonsku, Indii a Číně.

Prodeje do OE tvoří zhruba 90 % výrobních kapacit skupiny Kolbenschmidt-Pierburg a pouze 10% jde na trh prostřednic-
tvím aftermarketu.

Kolbenschmidt vyrábí a dodává své komponenty do prvovýroby u mnoha evropských i světových značek. Mezi největší 
zákazníky v oblasti osobních a dodávkových vozů patří Audi, VW, Volvo, Ford, Fiat, Mazda, Honda, Iveco, Toyota, Citroen, 
Mercedes a mnoho jiných  významných výrobních zastoupení má mezi výrobci trucků – MAN, Scania, Volvo. Další část 
tvoří SOE (special OE) zákazníci, kterým Kolbenschmidt dodává díly pro menší série – Deutz, Catterpilar, Cummins. 

Sortiment Kolbenschmidt naleznete v elektronickém katalogu ELIT eCAT:
• Ventily  Motor – Rozvod motoru – Ventil / seřízení – Ventily / příslušenství
• Vačkové hřídele   Motor – Rozvod motoru – Vačkový hřídel
• Hlavy válců    Motor –  Hlava motoru/příslušenství –  Hlava motoru
• Zdvihátka ventilu   Motor – Rozvod motoru – Ventil/seřízení
• Vahadla    Motor – Rozvod motoru – Vahadlo
• Motorová ložiska  Motor – Klikový mechanizmus – Ojnice
• Olejová čerpadla  Motor – Mazání – Olejové čerpadlo
• 
Vaše výhody s motorovými díly  Kolbenschmidt:
• OE dodavatel – dodává výrobky do prvovýroby mnoha automobilek  včetně truck segmentu
• Prémiový výrobce a dodavatel dílů určených pro náhradní spotřebu
• Zavedená značka s velkou image – silná identita
• Unikátní výrobní technologické postupy, silný výzkum a vývoj 
• Ucelený sortiment  motorařiny – vačkových hřídelí, zdvihátek, vahadel, ventilů, pístů a pístních kroužků, motorových 

ložisek, olejových čerpadel a dalších motorových komponentů
• Široké pokrytí náhradních dílů pro všechny světové automobilky
• Kompletní a jasný popis obsahu balení včetně obrázků v elektronickém katalogu ELIT eCAT3.
• Unifikované a bezpečné balení jednotlivých produktů Kolbenschmid
• Možnost expresní zásilky =  při objednání do 11:00hod budeme schopni dodat zboží následující den ráno na přísluš-

nou pobočku pokud nebude zboží skladem na centrálním skladu v Praze ale zároveň bude dostupné u výrobce.



...a něco z
vybavení servisů
Zátěžový tester s tiskárnou

Tmely na motory – černý, červený 200 ml

Objednací kód: Gs GYs 055452

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

–  Elektronický přístroj s tiskárnou pro spolehlivé zkoušení nabití a stavu všech druhů 
baterií 6–12 V (7–230 Ah), zkoušení startéru a okruhu alternátoru /nabíjení (12–24 V).

–  Testovat lze všechny druhy baterií 6–12 V od 7 do 230 Ah, 
i baterií používaných v systémech Start-Stop.

–  Na LCD displeji s podsvíceným pozadím jsou indikovány tyto 
parametry: napětí baterie (1,5 V až 30 V), startovací proud 
baterie (skutečná hodnota nebo v %), nabití a stav baterie (%), 
seřízení podsvícení pozadí.

–  Dále je možné provést test startéru a okruhu alternátoru 
(12 V / 24 V), zkouší se startovací napětí , napětí při běhu 
naprázdno a nabíjecí napětí, ochrana proti přepólování, 
automatická teplotní kontrola.

Tmel na motory – černý 200 ml
–  Silikonový těsnící tmel s tepelnou odolností od –50 °C do +180 °C, krátkodobě až +220 °C 
– Odolný vůči ropným produktům. 
–  Použití: Pro extrémně namáhané spoje např. těsnění motorů, těsnění diferenciálů, převodových 

skříní, olejových van. 
– Objednací kód: XT GSB200

Tmel na motory – červený 200 ml
–  Silikonový těsnící tmel s tepelnou odolností od –60 °C do +260 °C, krátkodobě až +300 °C, 
- Odolný vůči ropným produktům. 
-  Použití: Pro extrémně namáhané spoje např. těsnění motorů, těsnění diferenciálů, převodových 

skříní, olejových van. 
– Objednací kód: XT GSR200

akční cena 4790 Kč bez DPH

akční cena 145 Kč bez DPH


