MAXXXI HITY
01/2018
3.509,- Kč
NEUMANN Orca střešní autobox oboustranně otevíratelný
• vyjímečný design z dílny tuzemského výrobce
• ložný prostor např. pro přepravu carvingových lyží, nebo cestovních zavazadel
• tvary jsou navrženy s ohledem na zajištění dobrých aerodynamických vlastnost
• jednoduchá montáž ke střešnímu nosiči pomocí robustních ocelových třmenů ve tvaru „U“, 		
které procházejí posuvnou lištou na dně boxu a pomocí ručních matic M8 (vrtulek)
• víko v otevřeném stavu přidržují dvojčinné vzpěry
• zabezpečení centrálním tříbodovým zámkem
• materiál - vyjímečná síla stěny 5 mm, dno ABS, víko ABS - UV stabilizovaný plast
• autoboxy Neumann vynikají svojí pevností, houževnatostí a dlouhou životností

obj.č. NENPB1502CC
barva

antracit

délka

200 cm

šířka

59 cm

výška

36 cm

nosnost

50 kg

otevírání

oboustranné

počet lyží / snowboardů

4/3

šířka třmenů

90 mm

- pouze závazné objednávky
- dodání do druhého dne

1.790,- Kč
KS TOOLS hliníková plošina
• masivní hliníková plošina s bezpečnostními pojistkami
• praktická pro instalování střešních boxů a nosičů kol 						
a jiného příslušenstvá na střechy vozů
• stupátka z rýhovaného plechu na obou stranách
• skládací (snadno skladovatelné)
• plastové kryty nohou chránící plošinu i podlahu
• protiskluzová povrchová úprava

délka

1.345 mm

šířka

405 mm

výška

480 mm

váha

7,3 kg

nosnost

150 kg
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obj.č. KST8000960

Akční nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2018 a je určena pouze pro registrované zákazníky APM Automotive. Ceny jsou uvedené bez DPH a platí do konce období nebo do vyprodání zásob.

6.199,- Kč

250,211,- Kč
Kč

1.250,279,- KčKč

HERTH+BUSS spojková sada
+ setrvačník

HERTH+BUSS hustoměr

HERTH+BUSS hustoměr

• rozsah měření od -40 do -1°C
• se sací hadičkou 200 mm

• rozsah měření od -40 do -5°C

• TOYOTA Avensis, Corolla, Rav 4		
2.0 D-4D (99-09)

obj.č. HBJ2012000

obj.č. HB91970304

289,- Kč

od 34,- Kč

HERTH+BUSS tester
nemrznoucí kapaliny

HERTH+BUSS bateriové svorky

• se sací hadičkou 350 mm

• objem sání 45 ml

• objem sání 52 ml

obj.č. HB91970311

• rozsah měření od -40 do -10°C
• objem sání 52 ml

obj.č. HB91970313
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obj. č.

5

12

10

11

13

typ

cena

179,- Kč

HB52285040

1

pravá (+) průměr 17,5 mm

34,-

HB52285041

2

levá (-) průměr 15,9 mm

34,-

HERTH+BUSS
tester elektrolytu

HB52285050

3

levá (+) průměr 17,5 mm

34,-

HB52285051

4

pravá (-) průměr 15,9 mm

34,-

• délka 305 mm

HB52285072

5

kladný pól FORD, průměr 17,5 mm

47,-

obj.č. HB91970013

HB52285073

6

záporný pól FORD, průměr 17,5 mm

47,-

HB52285090

7

kladný pól, průměr 17,5 mm

99,-

HB52285091

8

záporný pól, průměr 17,5 mm

99,-

HB52285130

9

záporný pól, průměr 17,5 mm

77,-

HB52285131

10

kladný pól, průměr 17,5 mm

77,-

HB52285160

11

levá FIAT, MAZDA, průměr 12,8 mm

59,-

HB52285161

12

pravá FIAT, MAZDA, průměr 12,8 mm

59,-

HB52285210003 13 sada svorek pólů, průměr 15,9 mm, 17,5 mm

2

6

329,-

objednávejte na: webcat.apm.cz

186,- Kč

250,30,- Kč
Kč

1.250,245,- KčKč

EXTOL posuvné měřítko

EXTOL ochranné brýle

GEKO stahovák pružin

• 0-150 mm,

• čirý polykarbonát

• dva typy čelistí pro různé typy měření
• hloubkoměr
• v plastové kazetě

• max. délka 260 mm

• panoramatický zorník třídy F

obj.č. EX97302

• sada 2 ks

obj.č. EXG30312

obj.č. EX3425

718,- Kč

637,- Kč

EXTOL 7-dílná sada ráčnových
očkoplochých klíčů

GEKO sada na odvzdušnění brzd

• rozměry 8 - 19 mm

• 2 m hadice

• ráčna 45 zubů

• univerzální gumový adaptér

• materiál CrV

• sací tlak 6-12 bar

• nástroj pro odvzdušnění brzdového systému

• vakuum 60%

obj.č. EX8816100

obj.č. EXG02730

145,- Kč

250,30,- Kč
Kč

1.250,138,- KčKč

GEKO klíč na olejové filtry

ATX profi ráčna 1/4“

• pro filtry o průměru 50 - 120 mm

EXTOL ocelový kartáč
pomosazený

+ redukce z velikosti 3/8“ na 1/2“

• délka 240 mm

• materiál CrV

obj.č. EXG02550

• 48 zubů - jemný chod

• vlnitý drát S 0,3 mm
• plastová rukojeť

obj.č. EX960016

obj.č. EX9534

3

od 149,- Kč

49,- Kč

VIF zimní aditivum do nafty

CAR penetrační olej

• multifunkční přísada pro zvýšení cetanového čísla nafty
• zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období

školení
viz. str. 13

• uvolňuje a současně promazává
zarezivělé a zadřené kovové díly

• s protikorozním účinkem

• odpuzuje vlhkost

• prodlužuje životnost palivového systému

• objem 400 ml

• udržuje nízkou spotřebu paliva

obj.č. CAR573

• aplikuje se přímo do nádrže před tankováním
• poměr ředění 1:1000

obj. č.

VIF-ZIMA/0.5
VIF-ZIMA/5

balení

cena

0,5 l

149,-

5l

1.069,-

75,- Kč

89,- Kč

od 28,- Kč

ELTA servisní krabička
autožárovek - univerzální H7

APM posypová sůl

CARFIT čistič brzd

• balení 20 kg

• k odstranění nečistot z brzdových bubnů,
kotoučů, válců, lamel a prasátek

obj.č. TO1051399

• k údržbě cest a chodníků

• ve spreji a nově i v průmyslovém balení

obj.č. MM1822514

obj. č.

balení

cena

0,5 l

od 3 ks / 28,-

CAR05563

5l

279,-

CAR25563

25 l

1.326,-

CAR563

sprej

45,- Kč

od 25,- Kč

VIP škrabka na sníh
se smetáčkem

VIP zimní náplň do ostřikovačů -30°C (s nanočásticemi)

obj.č. VIPSKRABKA

• nemrznoucí parfémovaná kapalina do ostřikovačů s vůní MELOUN-KIWI
• použitelná i v neředěném stavu do teploty -30°C
• mísitelná s kapalinami stejného složení
• obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují 		
možnost praskání plastových krytů zadních světel

školení
viz. str. 13
obj. č.

4

balení

cena

VIP30x1MK

1l

21,-

VIP30x3MK

3l

59,-

VIP30x25MK

25 l

440,-

objednávejte na: webcat.apm.cz

od 1.105,- Kč
školení
viz. str. 13

PEWAG sněhové řetězy
obj. č.

PEXMB73

typ
Brenta 9
XMB73

1

PEXMR70

Brenta C
XMR70

2
PESXP560

Snox Pro
SXP560

3

PESXP540

Snox Pro
SXP540

3
PERSV76

Servo
SUV
RSV76

4

popis

rozměry

• osvědčený ráčnový systém
• jednoduchý vnitřní uzávěr (výška 9 mm)
• nízké čtyřhranné články o síle 3 mm
(pro klidnou a pohodlnou jízdu)
• z legované, jemnozrnné oceli

• spolehlivý řetěz s nejrychlejší montáží (pružné ocelové lano a speciální napínací systém)
• čtyřhranné články ke zvýšení záběru
• šikmostopový design pro tichý chod
• oboustranně použitelný
(dvojnásobná životnost)

cena

195/80-R14, 205/70-R14, 215/65-R14, 225/60-R14,
185/80-R15, 195/70-R15, 205/65-R15, 215/60-R15,
225/55-R15,
195/65-R16, 205/55-R16, 205/60-R16, 215/50-R16,
225/50-R16,
205/50-R17, 225/45-R17, 235/40-R17,
215/45-R18, 225/40-R18

195/70-R15, 205/65-R15,
205/55-R16

215/75R14, 205/80R14, 215/80R14
195/80R15, 205/75R15, 205/80R15, 215/70R15,
225/65R15, 235/60R15,
195/75R16, 195/80R16, 205/70R16, 215/60R16,
215/65R16, 225/55R16, 225/60R16, 235/50R16,
245/50R16,
215/55R17, 215/60R17, 225/50R17, 225/55R17,
235/50R17, 245/45R17, 255/40R17
225/45R18, 235/40R18, 245/40R18
225/40R19

•
•
•
•

185/80-R14, 205/70-R14, 215/65-R14, 225/60-R14,
175/80-R15, 195/65-R15, 195/70-R15, 205/60-R15,
205/65-R15, 215/60-R15, 225/55-R15,
175/75-R16, 195/60-R16, 205/55-R16, 215/50-R16,
205/50-R17, 215/45-R17, 225/40-R17, 235/40-R17

• špičkový řetěz pro vozy SUV
• montáž bez pojíždění
• nová generace automaticky dopínacích ráčen
se servo technologií (stejnoměrné dopínání
během jízdy)
• odolný kuličkový uzávěr na vnitřní straně
řetězu pro jednoduché uzavření řetězu
• řetězová síť z odolných článků o síle 3,55 mm

Klimatizaci je vhodné
zapínat i v zimě
I když byla klimatizace donedávna spojována
spíše s luxusními vozidly, dnes představuje
standardní výbavu většiny automobilů. Obecně
se předpokládá, že slouží jen k ochlazení vozu
v letní sezoně, ale pokud se využívá správně,
může přispět k bezpečnosti provozu ve vlhkých
podzimních a zimních dnech. V tomto období
může klimatizace vytopit a hlavně vysoušet
interiér vozu a to včetně skel. Proto se vyplatí
jezdit se zapnutou klimatizací bez ohledu
na
povětrnostní
podmínky.

215/80-R14, 225/75-R14, 255/60-R14,
205/80-R15, 215/75-R15, 225/70-R15, 245/60-R15,
265/50-R15,
195/80-R16, 215/65-R16, 225/60-R16, 225/65-R16,
245/50-R16,
205/65-R17, 215/60-R17, 225/55-R17, 235/50-R17,
245/45-R17, 255/45-R17, 265/40-R17,
215/55-R18, 235/45-R18, 245/40-R18, 265/35-R18,
225/45-R19

Jak to funguje?
I když to tak nevypadá, princip fungování
systému klimatizace není složitý. Uzavřený
systém se skládá z několika součástek a pevných
i ohebných hadic a je rozdělen na vysoko- a
nízkotlakovou část. V systému cirkuluje chladící
médium, jehož komprese a expanze umožňuje
snížit teplotu vzduchu proudícího klimatizačním
systémem, a zároveň z něj odstranit vlhkost.
Právě proto klimatizace zapnutá v zimě okamžitě
odstraňuje opar ze skla.
Mazání kompresoru klimatizace
V chladícím médiu je rozpuštěn speciální olej,
jehož úkolem je mazat kompresor
klimatizace. Ten je obvykle poháněn
klínovým řemenem – výjimku tvoří
hybridní automobily s hybridním
pohonem, u nichž se používají
kompresory s elektrickým pohonem.
Co se stane, když řidič stiskne tlačítko
s obrázkem sněhové vločky? Ve
starších vozech umožňovala viskózní
spojka propojení kompresoru s kolem
poháněným klínovým řemenem. Po
vypnutí klimatizace se kompresor
přestal otáčet. Dnes se ale stále
častěji používá elektronicky řízený
tlakový ventil – kompresor se
neustále otáčí, ale pouze při zapnuté
klimatizaci přečerpává chladivo pod
tlakem. Protože je ale v chladícím
médiu rozpuštěn olej, vede provoz s
dlouhodobě vypnutou klimatizací k

1.105,-

1.255,-

• vysoký komfort při montáži a nejvyšší míra
tichosti chodu
• správné dopnutí pomocí plně automatického
systému
• řetězová síť ze čtyřhranných článků o síle
3,2 mm (dlouhá životnost)

vysoký komfort při montáži
nejvyšší míra tichosti chodu
dopnutí pomocí plně automatického systému
řetězová síť ze čtyřhranných článků o síle
3,2 mm (dlouhá životnost)

1

2

2.724,-

2.394,-

3

2.706,4

rychlejšímu opotřebení kompresoru. Proto je i
z hlediska trvanlivosti systému vhodné nutné mít
klimatizaci stále zapnutou.
Mnozí se ale ptají, zda taková péče o klimatizaci
nevede ke zvýšení nákladů na palivo. Výrobci
klimatizačních systémů ale neustále pracují na
tom, aby kompresor zatěžoval motor co nejméně.
Zároveň se zvyšuje výkon motorů a úměrně s tím
představuje kompresor klimatizace neustále
menší zátěž. Zapnutí klimatizace tak vede ke
zvýšení spotřeby paliva pouze o pár desetin litru
na každých 100 kilometrů. Naopak opotřebovaný
kompresor má za následek mnohem vyšší
náklady než nový kompresor a jeho montáž.
Pokud se v klimatizačním systému objeví kovové
piliny z opotřebovaného kompresoru, je třeba
také vyměnit kondenzátor, protože neexistuje
žádná účinná metoda k vypláchnutí pilin z jeho
rovnoběžného potrubí.
Proto je nutné nezapomínat na pravidelnou
údržbu klimatizace (nejméně jednou za dva
roky) ani na výměnu chladícího média – a je-li
to nutné – výměnu oleje v kompresoru. Nicméně
nejdůležitější je používat klimatizaci po celý rok.
Výrazně to snižuje riziko poškození systému a
zvyšuje bezpečnost jízdy díky lepší viditelnosti
z vozidla. Pokud je ale už nutné vyměnit
opotřebovaný kompresor, je nezbytné vyměnit
také kondenzátor, protože jej nelze očistit od
kovových pilin ze starého kompresoru¨, které by
za pár týdnů zničily i nový kompresor.
Zdroj: Valeo Service Eastern Europe

5

748,- Kč

899,- Kč

BOSCH C1 12V 3,5 A pro všechny typy
olověných akumulátorů (GEL i EFB)

BOSCH C3 6V/12V 3,8 A pro všechny typy
olověných akumulátorů a AGM

• inteligentní automatická nabíječka autobaterií

• inteligentní automatická nabíječka autobaterií

obj.č. RB018999901M

obj.č. RB018999903M

1.595,- Kč

846,- Kč

BOSCH C7 6V/12V 7 A pro všechny typy
olověných akumulátorů a AGM

BOSCH vodní cirkulační čerpadlo
nezávislého topení
• elektrické

• inteligentní automatická nabíječka autobaterií

• VW Transporter T4, VW Sharan, FORD Galaxy

obj.č. RB018999907M

6

obj.č. RB0392020073

297,- Kč

250,294,- Kč
Kč

364,1.250,KčKč

BOSCH Duraten
žhavicí svíčka

Kruhový
úhlový štětec
BOSCH Duraten
žhavicí svíčka

BOSCH palivový filtr

• OPEL Astra G,H,J, Corsa C, Meriva, 		
Zafira B 1.7 CDTI (00-15)

• na
PEUGEOT,
CITROËN,
			
montážní
pastu naFORD
pneumatiky
/ TDCi
(10-)
• 1.6
Ø 45Hdi
mm,
délka
400 mm

obj.č. RB0250202137

obj.č. RB0250404001
obj.č. KST856231

• FORD Mondeo IV 2.0 TDCi (09/08-03/12)
• výměnná vložka

obj.č. RBF026402128

Váš dodavatel autodílů

leden 2018

Nakupujte autodíly BOSCH od APM Automotive a pokud Váš celkový
lednový obrat v tomto sortimentu dosáhne alespoň 8.000,- Kč, získáte
praktický vyhřívaný potah autosedadla.
2 úrovně vyhřívání
BOSCH je celosvětově největším dodavatelem automobilové
techniky, jejíž výroba je už více než 120 let úzce spjata také s
vývojem a využíváním moderních technologií.
V nabídce má cca 50.000 položek automobilových dílů pro
náhradní spotřebu - od baterií a svíček přes elektronické i
palivové systémy až po filtry, světla či stěrače.
Odměna bude dodána v únoru 2018

Objednávejte na:

webcat.apm.cz

* ve Vašich nákupních cenách bez DPH, Platné pouze pro zákazníky ČR

BOSCHské
díly na zahřátí

6.230,- Kč

530,- Kč

KS TOOLS 13-dílná sada k montáži a demontáži čelních skel

KS TOOLS univerzální
stahovák stěračů

• k odborné demontáži lepených čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vše, co je potřeba k demontáži lepených skel
• včetně přísavného držáku a přísavky pro montáž ozdobných lišt
• snadná obsluha
• v pevném umělohmotném kufru

• dvouramenný
• duté vřeteno stahováku pro podepření
o hřídel raménka stěrače bez hrozby
poškození

obj.č. KST7001185

obj.č. KST1401065

490,- Kč

2.090,- Kč

350,- Kč

KS TOOLS jednoruční
multifunkční klíč

KS TOOLS 195-dílná gola
• velikolsti 1/4“, 3/8“, 1/2“

KS TOOLS jednoruční
multifunkční klíč

• rozsah 14 - 32 mm

• materiál CrV

• rozsah 8 - 19 mm

• multifunkční klíč s funkcí řehtačky

• v pevném plastovém kufru

• multifunkční klíč s funkcí řehtačky

• přizpůsobení velikosti šroubu

obj.č. KST1140051

obj.č. KST9170795

obj.č. KST1140050

249,- Kč

530,- Kč

KS TOOLS přívěsek na klíče

KS TOOLS souprava speciálních vytahováků na TX šrouby

• ideální k označení automobilových klíčů

• k uvolnění a vytočení šroubů a čepů s poškozenou 			
nebo opotřebovanou hlavou

• prázdné místo na popisek
• z pevného PVC
• zavírání na pásek s opakovaným použitím
• balení 500 ks

obj.č. KST5008018

• speciální řezací závit s otáčením doleva 				
s břity s konickým zúžením
• včetně bitů TORSIONpower na šrouby TX
• bity s torzní zónou k tlumení momentové špičky
• bity s barevným kódováním
• k ručnímu ovládání
• prodloužená životnost
• poniklováno
• v pevném umělohmotném kufříku

obj.č. KST1507015

8

• přizpůsobení velikosti šroubu

objednávejte na: webcat.apm.cz

250,799,- Kč
Kč

849,- Kč

1.299,1.250,- Kč

DRI EGR ventil

FEBI olejová vana

FEBI sada filtrů

• ŠKODA Fabia (99-)

• ŠKODA Fabia, Octavia, VW Golf

• ŠKODA Fabia, Octavia TDI

obj.č. DRI717710018

• s otvorem pro senzor

obj.č. FE23048

Inspired by FEBI 2018

Exotické vozy, atraktivní modelky a krásnou krajinu opět
nabízí již 17. vydání oblíbeného nástěnného kalendáře
INSPIRED BY FEBI. Světově proslulý výrobce a dodavatel
náhradních dílů Febi Bilsten nechal pro své zákazníky po
celém světě vytisknout více než 60.000 výtisků populárního
kalendáře, který získali i někteří zákazníci APM Automotive…
Atraktivní kulisy fotografiím pro tradiční červený kalendář
poskytla stejně jako v minulém roce Jihoafrická republika.
Dvanáctičlenný produkční tým včele s essenským
fotografem Christianem Deutscherem vyrazil tentokrát
např. do přírodní rezervace Jonkershoek asi 60 kilometrů
východně od Kapského Města, kde kvarteto modelek
mohlo pózovat pouze za úsvitu, neboť ve dne tam teplota
dosahovala až 40°C ve stínu. Další záběry pak vznikaly na
závodní dráze Kyllarny, na pláži u Kapského Města či v
písečných dunách Atlantis Dune.
Vedle modelek a zajímavých lokací hrají důležitou roli v
kalendáři Febi tradičně také auta. Tentokrát si fotograf
vybral plážovou bugy od VW, závodní speciál klasické britské
značky Austin-Healey a také unikátní Jeep upravený ve
stylu postapokalyptického filmu Šílený Max: Zběsilá cesta.
Během tří dnů s nimi a s modelkami Taylou, Marianou, Isou
a Izou pořídil více než tisícovku fotografií, do kalendáře se
ale nakonec musel v ybrat pouze dvanáct nejlepších…
Některé další najdete ve spořiči obrazovky, který lze
stáhnout na www.febi.com

obj.č. FE36090

1.649,1.250,- Kč
FEBI sada rozvodového
řetězu
• ŠKODA Octavia 2.0 FSI (04-)

obj.č. FE45006

119,- Kč

250,95,- Kč
Kč

249,1.250,KčKč

TEROSON PU 8590

Kruhový úhlový
štětec
TEROSON
PU 8519
P

TEROSON VR 20

• základní lepidlo pro 			
přesklívání skel na karoserii

• primer a aktivátor na autoskla
• pro
na montážní
pastu napřed
pneumatiky
•
podporu adheze
lepením skel
•
Ø
45
mm,
délka
400
mm
• objem 10 ml

• čistič a odmašťovač povrchů před
lepením autoskel

obj.č. KST856231
obj.č. LT1252496

obj.č. LT1696704

• objem 310 ml

obj.č. LT149996

• odstraňuje zbytky mastnoty a silikonu
• objem 1 l

9

89,- Kč

159,- Kč

BLUECHEM zimní aditivum do nafty

BLUECHEM čistič chladící soustavy

• brání zamrzání a parafinaci nafty

• odstraňuje veškeré usazeniny z celého chladicího systému
(především vodní kámen a rez - na molekulární úrovni)

• vysoce výkonný přípravek pro zlepšení konzistence nafty
• pro všechny dieselové agregáty systému Common-Rail
• teplotně odolný až do -33 ° C
• zamezuje zanesení palivového filtru a potrubí
• zajišťuje optimální mazání

• prodlužuje životnost chladicího systému a zabraňuje korozi
• objem 375 ml

obj.č. BCH33326

• objem 300 ml

obj.č. BCH33088

• odstraňuje také alkalické sedimenty

školení
viz. str. 13

189,- Kč

159,- Kč

BLUECHEM čistič chladící soustavy

BLUECHEM utěsňovač chladící soustavy

• spolehlivě čistí celý chladicí systém a odstraňuje olejové 		
nečistoty, které jsou způsobeny závadou např. těsnění hlavy

• spolehlivě utěsňuje chladiče a výměníky tepla, netěsná vodní
čerpadla a ventily

• rozpouští nečistoty jako např. kal z chladicí kapaliny a vápník

• funguje na bázi jemných a plochých keramických destiček

• perfektní ochranu všech kovových a gumových částí během
čistícího procesu zajišťují vysoce kvalitní mazací složky
• ventily, termostaty a vodní pumpy budou čisté a jejich funkčnost
se vrátí do původních výkonů
• zvyšuje životnost celého chladícího systému
• objem 2x150 ml (dvousložkový)

obj.č. BCH333361

(pokud je v chladicím systému netěsnost v systému vzniká 		
podtlak, pomocí kterého si keramické plotýnky velmi snadno
najdou cestu k dané netěsnosti a postupně se velmi jemně		
„zařezávají“ do materiálu až do úplného zacelení netěsnosti)
• velmi vhodný i pro preventivní použití
• zvyšuje provozní jistotu vozidla
• objem 300 ml

obj.č. BCH33316

70,- Kč

113,- Kč

MOTIP čistič filtru pevných částic

MOTIP čistič turba a EGR ventilu

• nástroj pro čištění DPF

• k obnovení proudění vzduchu do motoru, 			
zlepšení výkonu a akcelerace a zmenšení 			
množství kouře

• nehořlavý
• objem 500 ml

obj.č. MO090515D

• rozpouští usazeniny v EGR ventilu, 			
sání vzduchu, sacím potrubí
• objem 500 ml

obj.č. MO090516D
R
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R

objednávejte na: webcat.apm.cz

81,- Kč

110,- Kč

MOTIP čistič elektro kontaktů

WYNN´S PETROL EGR 3
čistič vzduchového sání

• sprej s vysokou rozpouštěcí schopností 			
k čištění elektrických kontaktů

• pro benzínové motory

• nevodivý, nekoroduje a nezanechává žádné zbytky

• čistí sací ventily, senzoru proudění vzduchu

• objem 500 ml

• objem 200 ml

obj.č. MO090505D
obj.č. WY-W29879
R

119,- Kč

218,- Kč

WYNN´S ENGINE OIL STOP LEAK
utěsňovač olejové soustavy

WYNN´S DIESEL EXTREME CLEANER
čistič palivového systému

• brání ztrátám oleje a utěsňuje bez demontáže

• efektivně chrání a maže vstřikovací trysky a čerpadla

• regeneruje gumová a neoprénová těsnění,		
O-kroužky klikové a vačkové hřídele

• obnovuje spalování a výkon motoru

• neovlivňuje kvalitu oleje ani jeho viskozitu

• udržuje EGR ventily a turbodmychadlo v čistotě

• snižuje emise výfukových plynů

• pro benzínové i dieselové motory

• objem 500 ml

• objem 325 ml

obj.č. WY-W77441

obj.č. WY-W12293

Stejně chytrý, ale
ještě lépe oblečený
Specialista na aditiva
Technická
inovace

Patentově
chráněný vzor

Vhodné i pro
bezvíčkové
palivové hrdlo

Snadná
aplikace

Chytré. Jednoduché.
Sedí na všechny typy
palivových hrdel.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
1. Perfektně sedí.

2. Nezaměnitelné.

3. Čisté.

Kompatibilní se všemi druhy
palivových úzávěrů včetně
bezvíčkových bezpečnostních
hrdel.

Dvě rozdílné velikosti hrdla
pro benzín nebo naftu.

Není potřeba dodatečná nálevka.
Speciální šroubový závit zabraňuje
tomu, aby se láhev zaklínila v otvoru
palivové nádrže.

www.top-oil.cz
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14.549,- Kč

490,- Kč

VIGOR 500N dílenský vozík s nářadím 164 ks

VIGOR sada pro demontáž
čalounění

• stoprocentně výsuvné zásuvky s nosností 20 kg
uložené na kuličkových ložiscích 			
s teleskopickými kolejničkami

• 5-dílná sada
• pro šetrnou demontáž ozdobných lišt,
plastových dílů bez poškrábání

• celkové rozměry: 700 x 400 x 930 mm
• vnitřní půdorys zásuvek 521 x 342 mm

obj.č. HAZV1369

obj.č. HAZV2379N

1.267,- Kč

1.895,- Kč

5.590,- Kč

VIGOR 26-dílná sada
zástrčných drážkových hlavic

VIGOR pneumatický rázový
utahovák 1/2“

VIGOR souprava diagnostiky
chladícího systému

• délky 55, 100, 140, 200 mm

• maximální povolovací moment 1.200 Nm

• univerzální tlakový a podtlakový přístroj
pro zkoušení chlazení a topení

• pro ráčnu 1/2“

obj.č. HAZV1918

obj.č. HAZV1963

89,- Kč

320,- Kč

284,- Kč

HAZET pracovní rukavice

HAZET LED svítilna

HAZET ofukovací pistole

• s mikropěnovou povrchovou úpravou

• svítivost 130 lm

• délka ofukovací trubice 100 mm

obj.č. HAZ1987N-4
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obj.č. HAZV4800

• kapesní (délka 139 mm)

obj.č. HAZ1979N-71

obj.č. HAZ9040P-1

objednávejte na: webcat.apm.cz

3.890,- Kč

13.900,- Kč

SD TECH kapalina do ekologických
mycích stolů

SD TECH mobilní mycí stůl s nádobou
na 65 l mycí kapaliny

• použitelná v tradičních technologiích při studených čisticích
procesech i v moderních typech myček

• mycí vana s objemem 50 l s odnímatelným víkem

• pro čištění štětcem, postřikem nebo ponorem a také pro		
ultrazvuková čisticí zařízení, velké čisticí linky, ostřikovací zařízení
a ponorné kádě, ekologické mycí stoly

• filtr a rošt v mycí vaně

obj.č. SDT1560K60

• max použitelný tlak 0,5 bar
• ofukovací tryska se spirálovou hadicí
• kartáč s nylonovými štětinami
• hadice z PVC (1,5 m) 		
• pneumatický pohon pro kontinuální 				
tok mycí kapaliny

obj.č. SD1560

990,- Kč
DIVINOL LUBE SHUTTLE jednoruční mazací lis + mazací tuk
• jedinečný dávkovací patent na použití maziva v kartuších
• veškeré mazací operace lze provádět bez úniků maziva
• rychlá a snadná výměna kartuší, naprosto čistá manipulace
• max. pracovní tlak 300 bar
• včetně dvou nástavců se sklíčidlovou spojkou a závitem M10x1
(hadička 300 mm a rovný nástavec 150 mm)

obj.č. DI-AKCE/LS
Sada obsahuje: 1 ks mazací lis Lube Shuttle + 12 ks kartuší s univerzálním
tukem Divinol Fett Lithogrease 2 B (21711/0.4LS)
Divinol Lithogrease 2 B
Vodě odolný komplexní tuk s EP přísadami pro tepelně
a mechanicky namáhaná valivá a kluzná ložiska.
NLGI třída 2, Bod skápnutí: cca. 220 °C
Označení dle: DIN 51 825: KP 2 N-30
Označení dle: ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2
Teplotní rozsah: -30°C až +150°C

ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ
3. ledna

Praha 9

PNEUMATIKY 1 - Konstrukce a značení pneumatik; Disková kola a sněhové řetězy

*

4. ledna

Brno

PNEUMATIKY 1 - Konstrukce a značení pneumatik; Disková kola a sněhové řetězy

*

9. ledna

Praha 9

NÁPRAVY 1 - Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování automobilů

*

11. ledna

Brno

NÁPRAVY 1 - Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování automobilů

*

16. ledna

Praha 9

18. ledna

Brno

DIAGNOSTIKA 1 - BOSCH KTS 560 / KTS 590

*

NÁPLNĚ 2 - Zimní provoz vozidel

*

18. ledna

Praha 9

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - ´Time Management 21. století´ = klíčové principy, pracovní
návyky a přístup k řešení situací

19. ledna

Praha 9

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - ´Jak přežít jako šéf´ = klíčové vlastnosti vedoucího pracovníka

23. ledna

Praha 9

BRZDY 1 - Mechanika a hydraulika

*

24. ledna

Plzeň

PŘEVOD 2 - Automatické převodovky, výměna oleje

*

25. ledna

Brno

BRZDY 1 - Mechanika a hydraulika

*

*)

30. ledna

Praha 9

GEOMETRIE 1 - Převodky řízení a základní pojmy geometrie

*

1. února

Brno

GEOMETRIE 1 - Převodky řízení a základní pojmy geometrie

*

Akreditované školení pro
DVPP MŠMT Č.j.: MSMT21469/2017-1-804
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AUTO MĚSÍCE

104,- Kč

65,- Kč

ŠKODA Octavia I

ALCO vzduchový filtr

ALCO olejový filtr

• ŠKODA Octavia I

• ŠKODA Octavia I 1.6i - 2.0i

obj.č. MD9422

obj.č. SP978

410,- Kč

96,- Kč

82,- Kč

SHELL HELIX HX6 10W-40

ALCO palivový filtr

ALCO pylový filtr

• motorový olej na syntetické bázi

• ŠKODA Octavia I 1.4 16V - 2.0 i

• ŠKODA Octavia I

obj.č. SP2120

obj.č. MS6109

575,- Kč

610,- Kč

2.999,- Kč

ATE brzdový kotouč - přední

ATE sada brzdových destiček
- přední

CONTITECH sada rozvodů
s vodním čerpadlem

• ŠKODA Octavia I

• ŠKODA Octavia I

• balení 5 l

Specifikace: ACEA A2/A3/B2/B3, API SM/CF
VW 500.00/501.01/505.00, MB 229.1

SH-HX610W40/5

• ŠKODA Octavia I

obj.č. AT422150

14

školení
viz. str. 13

obj.č. AT607111

školení
viz. str. 13

obj.č. CT1044WP1

Ceny jsou v Kč bez DPH a platné v uvedeném období nebo do vyprodání zásob. Nabídka je určena jen registrovaným zákazníkům APM Automotive s.r.o. a nelze ji kombinovat s jinými akcemi a slevami. Obrázky jsou ilustrační a nemusí se
ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací čísla odpovídají označení ve webshopu APMCat. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.

objednávejte na: webcat.apm.cz

1.790,- Kč

od 1.099,- Kč

461,- Kč

LUK RepSet spojková sada

SEEAC přední poloosy

CSG pružina - přední

• ŠKODA Octavia (96-), VW Golf 2.0 (-02)

• ŠKODA Octavia, AUDI A3, VW Golf 1.6 (96-)

• ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. LUK621301409

• zálohované díly

obj.č. CSG14875206
D R I V E N

B Y

Q U A L I T Y

D R I V E N

B Y

Q U A L I T Y

C

obj. č.

strana

cena

SEVWT193

levá

1.099,-

SEVWT185

pravá

D R I V E N

B Y

Q U A L I T Y

1.199,-

Pantone
Orange 021c

Pantone green
355c

690,- Kč

749,- Kč

od 269,- Kč

BILSTEIN tlumič - přední

NK rameno - přední dolní

OPTIMAL ložiska kola

• ŠKODA Octavia (96-)

• ŠKODA Octavia (96-)

• ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. BIL22045744

obj. č.

strana

obj. č.

strana

cena

NK5014717

levé

OP101113

přední

269,-

NK5014718

pravé

OP102115

zadní

539,-

84,- Kč

281,- Kč

294,- Kč

ET ENGINETEAM
zdvihátko ventilu

ET ENGINETEAM
pístní kroužky STD

BOSCH 548S Twin
sada stěračů se spojlerem

• ŠKODA Octavia I,II 1.6i-2.0 FSI

• sada na jeden píst

• délka 530 / 475 mm

obj.č. ETZH0055

• ŠKODA Octavia I 1.6i (97-13)

• u spolujezdce zahnutý

obj.č. ETR1005700

obj.č. RB3397001584
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Váš dodavatel autodílů

ys ov
overview
erview
Fleece jacke
jacket
no.
size
size
90607 S
90823 M
90824 L
90825 XL
90826 XXL
90827 XXXL

s
ze
ze

L
XL

8. - 22.1.2018

zimní čepice Febi Bilstein

FEBI díly
s kulichem

Sale
Sa
Saffety ves
vestt
90770

FEBI je jedním z největších dodavatelů
na nezávislý trhy s autodíly. V nabídce má
více než 34.000 produktů pro profesionální
opravy vozidel, když část nabízených dílů
firma vyvíjí a vyrábí. Na celý sortiment ale
důsledně uplatňuje náročné normy kvality…

Objednávejte na:

webcat.apm.cz

* ve Vašich nákupních cenách bez DPH

ap

So
Softshell
ftshell jacke
jacket
no.
size
size
90609 S
90610 M
90611 L
90612 XL
90613 XXL
Nakupujte autodíly FEBI od APM Automotive
a za každý jednorázový
nákup nad 3.900 Kč* získejte zimní čepici Febi Bilstein!

