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Nabíječky BATIUMNabíječka GYSFLASH 4.12

– Mikroprocesorem řízené nabíječky BATIUM jsou určeny pro olověné baterie, baterie s tekutým nebo s gelovým elektrolytem  
 (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atd.), baterie s legováním Silver–Calcium, baterie AGM (Absorbent Glass Matt) apod.
– Díky elektronické regulaci s nabíjecí charakteristikou konstantního napětí WUoU umožňují plné 100 % nabití baterií  
 do jmenovité hodnoty až 225 Ah.
– Vzhledem k integrované ochraně elektroniky není nutné odpojovat baterii během dobíjení. Novinkou jsou i plně izolované kleště 
 zabraňující zkratu při vzájemném dotyku kleští pod napětím.
– Modelová řada BATIUM 15 je navíc vybavena funkcí „SOS Recovery“ umožňující oživení a znovunabití baterií, u kterých již začal 
 proces sulfatace článků, což nebylo klasickými nabíječkami možné.

GYSFLASH 4.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12 V baterií automobilů, nebo motocyklů, ale lze ji požít také  
na baterie vodních skútrů, motokáry nebo sekačky na trávu. Nabíjení je automatické 7-krokové a je tak zajištěno  
optimální nabíjení. Nabíječka řady GYSFLASH díky této 7-krokové technologii nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

– Navržena pro 12 V baterie od 1,2 do 70 Ah, nebo pro údržbu až do 130 Ah.
– Režim zimní / AGM: Specifické nabíjení při chladnému počasí (méně než 5 °C).
– Optimální režim pro baterie Start & Stop (AGM).
– Optimalizované udržovací nabíjení – nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena.  
 Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat  
 se správnými nastavení.
– Obnovuje hluboce vybité baterie (SOS Recovery).
– Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
– Automatický režim pohotovosti v případě zkrátu nebo pokud je baterie odpojena.
– Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
– Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 – voděodolná).
– Možnost připojení na zeď.

Akční cena
2 290 Kč

Objednací kód:
GS GYS 15/12

BATIUM 15 –12
– Pro baterie 6, 12 (35–225 Ah).
– Nabíjecí proud 22 A.

Akční cena
2 790 Kč

Objednací kód:
GS GYS 15/24

BATIUM 15 –24
– Pro baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
– Nabíjecí proud 22 A.

Akční cena
1 090 Kč

Objednací kód:
GS GYS 029422

Nabíječka GYSFLASH 6.24

GYSFLASH 6.24 je určena pro všechny typy baterií 6, 12 a 24 V. Nabíjení je automatické 7-krokové  
a je tak zajištěňo optimální nabíjení. Nabíječka řady GYSFLASH díky této 7-krokové technologii  
nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

– Navržena pro nabíjení všech typů baterií:
 – 6/12 V – 1.2 Ah až 125 Ah nebo do 170 Ah pro údržbu.
 – 24 V : 15 Ah až 100 Ah nebo do 140 Ah pro údržbu.
– Speciální MOTO režim: určen pro bezpečné nabití malých baterií (< 15 Ah).
– Nabíjejte baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).
– Optimalizované udržovací nabíjení – nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena.  
 Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat  
 se správnými nastavení.
– Obnovuje hluboce vybité baterie (SOS Recovery).
– Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
– Automatický režim pohotovosti v případě zkrátu nebo pokud je baterie odpojena.
– Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
– Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 – voděodolná).
– Možnost připojení na zeď.

Akční cena
1 690 Kč

Objednací kód:
S GYS 029460

Startovací kabely

– Kabely izolované 500 A, délka 3,5 m, průřez vodiče 25 mm2, uloženo v boxu na zip.

Objednací kód: 
GS MW 56336

Akční cena
490 Kč

Startovací kabely

– Kabely izolované 320 A, délka 3 m, průřez vodiče 16 mm2, uloženo v boxu na zip.

Objednací kód: 
GS MW 56329

Akční cena
380 Kč

V ZIMĚ URČITĚ VYUŽIJETE:
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Přenosný startovací zdroj

Přenosný startovací zdroj

– Vysoce výkonný mobilní startovací zdroj (booster).
– Startovací proud 1 600 A!
– Pro 12 V baterie.
– Automatické nabíjení interní baterie.
– Zásuvka 12 V.
– Izolované svorky.
– Živostnost interní baterie 500 startů!
– Ochrana proti jiskření.

–   Vysoce výkonný mobilní startovací zdroj (booster) pro baterie 12 a 24 V.
–  Startovací proud 5 000 A!.
– Pro 12 V a 24 V baterie.
– Automatické nabíjení interní baterie.
– Dvě interní baterie (nabíjení přes zásuvku 230 V).
– Izolované svorky.
– Živostnost interní baterie 500 startů!
– Kabely o délce 1,75 m.
– Ochrana proti jiskření.

Objednací kód: 
XT TOOLS SB0251224F

Objednací kód: 
XT TOOLS SB014

Akční cena
9 590 Kč

Akční cena
3 190 Kč

Smetáček na sníh/škrabka na led

Objednací kód: 
VIK 520052

Akční cena
99 Kč

–  Smetáček na sníh a škrabka na led.
–  Ideální pro použití i při velmi nízkých teplotách. 
– Rozměr (V × D × Š): 60 × 490 × 80 mm.

Objednací kód: 
VIK 521552

Akční cena
99 Kč

Smetáček na odstranění sněhu

–   Smetáček na odstranění lehkého sněhu z auta.
– Rozměr (V × D × Š): 105 × 335 × 70 mm.

Objednací kód: 
VIK 561552

Akční cena
549 Kč

Lopata na odstranění sněhu/ADR

–  Lopata na odstranění sněhu a jako 
součást bezpečnostního vybavení  
při přepravě ADR.

–  Rozměr (V × D × Š): 175 × 951 × 271 mm.

Škrabka

– Univerzální škrabka použitelná  
 např. při odstranění dálniční známky.

Objednací kód: 
FOR 9U2101

Akční cena
99 Kč

Objednací kód:
GS RHA-503 ATC

Refraktometr

–  Přístroj k testování koncentrace nemrznoucí kapaliny. 
– Tělo testeru je z lehkých hliníkových slitin. 
– Odolná konstrukce odolává vlivům 
 chemických kapalin. 
– Disponuje okulárem s kompenzací vady zraku  
 a umožňuje tak optické zaostření na stupnici. 
– Velice snadný a rychlý test provozních kapalin  
 použitých v automobilovém průmyslu. 
– Možnost rychlé kalibrace přístroje. Akční cena

890 Kč

SNÍH A MRÁZ VÁS NEZASKOČÍ!
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XT Ochrana proti kunám 400 ml

–  Účinná ochrana proti kunám a hlodav-
cům. Zabraňuje škodám v motorovém 
prostoru, chrání kabely, brzdové hadice 
a elektrická zařízení. Dlouhodobě 
působící sprej bez zápachu, vytvářející 
nelepivý ochranný film.

–  Použití – používejte 2× ročně nebo 
po každém umytí motoru a podvozku 
automobilu.

–  Výhody:
 –  Chrání proti mechanickému 

poškození, např. přehryzání 
důležitých částí automobilu jako 
je elektroinstalace a kabeláž.

Objednací kód: 
XT MSS400

Akční cena
72 Kč

XT Rozmrazovač skel 500 ml

–   Účinný a rychlý přípravek na odstranění 
námrazy ze skel a světlometů vozidel.  

–   Použití
 –  Všechny zamrzlé plochy skel 
     a světlometů automobilů. 
–   Výhody
 –  Nepoškozuje lak, plasty, gumu.
 –  Lze použít i na světlomety.
 –  Vhodný i jako rozmrazovač zámků.

Objednací kód: 
XT WDI500

Akční cena
39 Kč

Rozmrazovač zámků 50 ml

Objednací kód: 
XT LDI50

Akční cena
19 Kč

–  Účinný přípravek k zabránění 
zamrzání zámků. Protřepejte. 
Aplikujte přímo do tělesa 
zámku a nechte působit 1–2 
minuty, popř. postup opakujte. 

–  Zabraňuje zamlžování skel s dlouho-
dobou účinností.

–  Určený na vnitřní stranu skel auto-
mobilu a pro použití v domácnosti 
(kuchyně, koupelna). 

–  Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje 
zamlžení, zlepšuje viditelnost, čistící 
účinky, nezanechává stopy.

Ochrana proti zamlžení skel 500 ml Utěrka proti zamlžení skel

Objednací kód: 
XT AFC

Objednací kód: 
XT AFS500

Akční cena
60 Kč Akční cena

25 Kč

–  Pěna na utěrce se rychle 
rozpustí a zanechá film, 
který skla na delší dobu 
ochrání před opětovným 
zamlžením.

–  Upozornění: 
Utěrku neprat!

–  Materiál: PADh 
(polyamid) 16 %, 
Bavlna 84 %.

–  Hmotnost: 
180 g/m2.

– Barva: modrá.

Rozmrazovač zámků – klíčenka 12 ml

Objednací kód: 
MOTDROZ003

Akční cena
15 Kč

–  Spolehlivě odstraňuje led a brání jeho další tvorbě. 
–  Chrání zámky dveří před korozí.
–  Možné připnout na klíče.

Rozmrazovač N2 – sprej 300 ml

Objednací kód: 
MOT000791

Akční cena
65 Kč

– Přípravek na odstranění námrazy  
 ze skel automobilů.
– Poháněn dusíkem, což zaručuje  
 funkčnost i když je podchlazen  
 na -20 °C (např. v automobilu  
 přes noc).

TIP! Perfektní pro odstranění  
staré dálniční známky.

Objednací kód: 
XT AR300

Akční cena
79 Kč

Odstraňovač zbytků lepidel 300 ml

–  Čisticí prostředek pro účinné  
odstranění ulpělých zbytků lepidel 
po odstranění starých grafik,  
samolepek, dálničních známek atp.

– Nepoškozuje lak ani kov.

Air Dry odvlhčovač do interiéru

Objednací kód: 
UNI AIRDRY

– Odvlhčovač do interiéru vozu.
– Zamezuje mlžení skel z vnitřní strany.
– Zabraňuje škodám způsobenými vlhkostí,  
 jako jsou rez, plíseň a skvrny.
– Protiskluzová vrsta.
– Možné umístit pod sedadlo. 
– Zachytí až 600 g vody. 
– Pro opakované použití stačí nechat  
 vyschnout  na topení každé 2–4 měsíce.

Posypová sůl 10 kg Rychlý start 500 ml

Objednací kód: 
UNI NACL10

Objednací kód: 
MOT090405D

Akční cena
65 Kč

Akční cena
99 Kč

–  Posypová sůl vhodná k zimní 
údržbě příjezdových cest, areálů, 
parkovišť. Obsahuje protispékací 
prostředek.

– Při problémech se startováním  
 spalovacích motorů.
– Rychlý účinek.
– Na bázi éteru.
– Před použitím protřepejte.
– Vstřikujte několik sekund přípravek  
 pro rychlé nastartování do přívodu  
 vzduchu vzduchového filtru.
– Nastartujte motor.

Akční cena
249 Kč

Objednací kód: 
PET 70450

Akční cena
105 Kč

Sprej pro start motoru 500 ml

–   Sprej pro zajištění spolehlivého 
startování všech druhů spalovacích 
motorů, osobních a nákladních 
automobilů, motocyklů, lodí, 
zahradních sekaček, stavebních 
a zemědělských strojů atd.

– Chrání motor i startovací baterii.
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Elektrohydraulický nůžkový zvedák

– Nůžkový elektrohydraulický zvedák o nosnosti 3 000 kg.
– Výška zdvihu 105–1 000 mm.
– Délka pojezdových ramp 1 420–2 028 mm, šířka ramp 460 mm.
– Zvedák lze vybavit mobilním setem (objednací kód: XT LIFT PREM MKIT) pro manipulaci.
– Ideální zvedák pro pneuservisy.
– Dvojitá ochrana proti pádu – mechanická i hydraulická.
– Včetně snímačů krajních poloh.
– Prášková povrchová úprava.
– Samomazací ložiska a pouzdra.
– Zámek nájezdových ramp pro vozidla s delším rozvorem.
– Elektromotor s vlastním větrákem proti přehřátí.
– Výstupní kontrola zatížení (115 % zatížení dynamicky, 150 % staticky).
– Součástí balení není mobilní set.

Objednací kód: 
XT LIFT PREM S1OG

Zvedák lze vybavit mobilním  
setem  pro manipulaci

Akční cena
39 990 Kč

Objednací kód: 
XT LIFT PREM MKIT

PREMIUMPREMIUM

TOP
CENA

PŘIPRAVTE SE NA SEZÓNU PŘEZOUVÁNÍ
Jednosloupový zvedák – mobilní

Mobilní jednosloupový elektrohydraulický zvedák s nosností 2,5 t.  
Zesílená stabilní konstrukce, kvalitní hydraulika.  
Mobilní jednosloupový zvedák ušetří místo ve stísněných prostorách,  
díky jednoduché možnosti manipulace na kolečkách.  
Vhodný např. pro malé autoservisy, autolakovny, autoklempírny apod.  
Je vybaven mechanickými bezpečnostními západkami, které se  
uvolňují automaticky a řadou dalších bezpečnostních a provozních  
prvků, např. bezpečnostní hydraulický okruh, ventily  
bránícími přetížení, kontrolou rychlosti spouštění apod.

– Nosnost 2,5 t.
– Výška zdvihu 115–1 870 mm.
– Široký rozsah ramen.

Akční cena
75 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT PREM 1.25M

Jednosloupový zvedák

Jednosloupový elektrohydraulický zvedák určený pro ukotvení  
k podlaze s nosností 2,5 t. Zesílená stabilní konstrukce, kvalitní hydraulika.  
Jednosloupový zvedák ušetří místo ve stísněných prostorách, díky a je tak  
vhodný např. pro malé autoservisy, autolakovny, autoklempírny apod.  
Je vybaven mechanickými bezpečnostními západkami, které se uvolňují  
automaticky a řadou dalších bezpečnostních a provozních prvků,  
např. bezpečnostní hydraulický okruh, ventily bránícími přetížení,  
kontrolou rychlosti spouštění apod.

– Nosnost 2,5 t.
– Výška zdvihu 115–1 870 mm.
– Široký rozsah ramen.

Akční cena
72 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT PREM 1.25

Novinka

Novinka
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Kompresor 28/250 SKS

Kompresor 17/250 SKS

– Profesionální pístový kompresor ORLÍK  
 určený pro trvalý provoz.
– Dvoupístový motor zaručuje spolehlivou dodávku  
 i v případě velkých odběrů.
– Ideální kompresor pro větší a střední autoservisy.
– Objem nádoby 250 l.
– Výtlak 10 bar.
– Výkon 28 m3/hod.

– Profesionální pístový kompresor ORLÍK určený  
 pro trvalý provoz.
– Kvalitní zpracování.
– Dlouholetá životnost.
– Kompresory Orlík jsou jedny z nejprodávanějších na českém  
 trhu zejména pro svou kvalitu a dloholetou životnost.
– Ideální kompresor pro středně velké autoservisy.
– Objem nádoby 250 l.
– Výtlak 10 bar.
– Výkon 17 m3/hod.

Objednací kód: 
GS ORL 17/250SKS

Objednací kód: 
GS ORL 28/250SKS

Akční cena
26 990 Kč

Akční cena
35 990 Kč

TOP
CENA

TOP
CENA

Svářečka SMARTMIG 182

Svářečka CARMIG

Jednofázová svářečka SMARTMIG 182 je určena pro střední vytížení,  
doporočuje se pro středně náročné práce, je tedy vhodná do menších  
a středních autoservisů. Je vhodná pro svařování oceli, nerez oceli, nebo hliníku. 
Velmi jednoduché ovládání díky SMART panelu.

– Jednofázová svářečka (230 V).
– Svařovaní v ochranné atmosféře CO2 – dráty 0,6–1mm, lze svařovat  
 i bez plynu, v takovém případě lze použít drát o průměru 0,9–1,2 
 a je třeba dokoupit příslušenství (GS GYS 041240).
– Svařovací proud 35–180 A.
– V balení je hořák 150 A s kabelem o délce 3 m a zemnící hořák.
– Snadné nastavení svářečky – zadá se pouze typ drátu a průměr,  
 svářečka sama nastaví svařovací proud a rychlost posuvu drátu. 

CARMIG je novinkou v sortimentu GYS a je ideální svářečkou pro běžný  
autoservis, nebo karosárnu. Jde o třífázový stroj, který svařuje proudem  
15-200A což je dostatečný výkon pro všechny běžné práce v servisu.  
Je vhodná pro svařování oceli, nerez oceli, nebo hliníku.  
Velmi jednoduché ovládání díky SMART panelu.

– Třífázová svářečka (400 V).
– Svařovaní v ochranné atmosféře CO2.

– Svařovací dráty ocelový / nerezový / CuSi3 / CuAl8  
 průměru Ø 0,6 až 1,0 mm.
– Svařovací drát hliníkový (AlMg5) Ø 0,8 mm.
– Svařovací proud 15–200 A.
– V balení je hořák 150 A s kabelem o délce 3 m a zemnící hořák.
– Snadné nastavení svářečky díky SMART panelu.

Objednací kód: 
GS GYS 032132

Objednací kód: 
GS GYS 033184

Akční cena
16 900 Kč

Akční cena
14 900 Kč

TOP
prod

ukt

MADE IN  
CZECH REPUBLIC

MADE IN  
CZECH REPUBLIC
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Svářečka GYSMI 207 AC/DC

–   Profesionální invertorový svařovací zdroj řízený microprocesorem s řídícím digitálním panelem.  
Pro svařování hliníku metodou TIG AC (10 A až 200 A), ocelí a nerezových ocelí metodami TIG DC a MMA (5 A až 160 A).

– Doporučená pro svařování hliníku, oceli, nerez oceli a dalších materiálů.
– Zapalování HF bezkontaktní nebo LIFT start s kontaktním zapalováním.
– Integrovaná automatika: „Ideální nastavení svařovacích parametrů“.
– Systém napomáhá udržovat optimální svařovací proud  
 na elektrodě, regulace intenzity probíhá na základě  
 světelného paprsku.

– 3 svařovací režimy:
 – dvoutaktní režim „2T“,
 – čtyřtaktní režim „4T“,
 – čtyřtaktní režim „4T–log“: v průběhu svařování můžete  
  krátkým stiskem tlačítka hořáku přepnout do druhého,  
  předem nastaveného svařovacího proudu.

– 3 AC/DC režimy.
– TIG běžný průběh AC nebo DC svařovacího procesu:  
 předfuk plynu/náběhový proud/svařovací proud  
 (v nastaveném režimu)/přechod do nulového  
 proudu/dofuk plynu.
– 5 pamětí pro ukládání nastavených svařovacích  
 průběhů.

Akční cena
29 900 Kč

Objednací kód:
GS GYS 11618

Svářečka T3GYS AUTO komplet

–  Profesionální svářečka pro svařování standardní oceli, hliníku  
a vyskopevnostní oceli používané u nových vozidel 
od roku výroby 2004.

– Proudový rozsah 15–205 A.
– Automatický posuv drátu.
– Tři hořáky (ocel, hliník, vysokopevnostní oceli).
– Uložení tří rolí drátu zároveň – není třeba měnit při přechodu  
 na sváření jiného materiálu.
– Výborná kvalita svárů.
–  Nastavení stroje je velmi jednoduché – nastavuje se pouze druh 

drátu, průměr drátu a výkon, přístroj si zvolí ideální rychlost 
posuvu drátu automaticky.

–  Volby normálního svařování, spotování (bodové svařování  
s nastavitelnou dobou svařování), Delay – intervalové svařování 
s určenou pauzou mezi dvěma body.

–  Stroj má homologaci pro použití v originálních servisech např. 
Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota a další.

–   Dodávka zahrnuje dva hořáky a hrazdu pro hořák na svařování 
hliníku.

Objednací kód: 
GS GYS 033023

Akční cena
39 900 Kč

Bodovací svářečka GYSPOT 32D.C

Autokarosářské bodové svařovací zařízení GYSPOT 32D-C představuje vzduchem chlazený přístroj  
určený především pro opravy karosérií a to i těch, které jsou zhotoveny z vysoce pevných ocelí (HSS). 
Díky nejnovějšímu elektronickému ovládání je obsluha přístroje a nastavování požadovaných parametrů 
rychlé a komfortní. V automatickém režimu musí svářeč zadat jen tloušťku svařovaného materiálu.  
V režimu manuálního ovládání se nastavuje svařovací proud a svařovací čas. Aluminiové kleště mají  
malou hmotnost a snadno se s nimi pracuje. Přítlačná síla dosahuje až 300 daN, což je nezbytné 
pro perfektní svařování vysoce pevných ocelí (HSS).

Charakteristika:
– 100 % – měděné vinutí,
– pneumatické, vzduchem chlazené kleště tvaru X jsou ideální pro téměř všechny svařovací úkony,
– kleště mají hmotnost jen 5 kg,
– jednostranná/jednobodová pistole se dodává s kabelem 2,5 m,
– v příslušenství je vytahovací kluzné kladivo (připojuje se k pistoli),
– snadno lze navářet vytahovací matice, čepy/dříky a kroužky,
– pro stahování plechu ohřevem je k dispozici uhlíková elektroda,
– přístroj má výložník s kabelovým suportem,
– součástí příslušenství je box se spotřebním materiálem,
– síťové jištění 32 A (D-křivka),
– vysoká kvalita (vyrobeno ve Francii).

Obslužná jednotka:
– přehledný obslužný panel,
– automatický režim: jen volba tloušťky svařovaného materiálu,
– manuální režim: volba svařovacího proudu a času.

Výkonové parametry:

a) svařovací proud
– svařovací proud až 7 500 A,
– efektivní vzduchové chlazení,
– svařovací kabel 200 mm2,
– pulsní svařování (režimy 1– nebo 4 pulsy). 

b) přítlak elektrod
– vysoký přítlak elektrod: max. 300 daN / 7 bar
– aluminiová ramena pro uchycení elektrod,
– čelní regulátor tlaku.

Objednací kód: 
GS GYS 019898

Akční cena
59 900 Kč

Objednací kód: 
GS GYS 022256

Akční cena
16 900 Kč

Bodovací kleště 230 V

–  Přenosná digitální bodová svářečka 230 V / 6 300 A řízená mikroprocesorem 
je určená především do karosáren na svařování plechů.

–  Velmi kvalitně lze svařovat plechy síly od 0,6 / 0,6 mm až do 2,0 / 2,0 mm, 
přičemž ideální rozsah je zhruba 1,2 / 1,2 mm.

– Svářečka je vybavená intuitivním ovládacím panelem.
–  Synergické nastavení: postačí jednoduché nastavení síly 

svařovaného materiálu a mikroprocesrová technika zajistí 
nastavení optimálním svařovacích parametrů.

–  Možnost ručního nastavení svařovacích parametrů.
–  Pulzační funkce pro problematické materiály nebo plechy 

opatřené ochrannou vrstvou.
– Teplotně izolovaná rukojeť a ovládací držadlo.
– Ochrana proti přehřátí.
–  Dodává se standardně se sadou ramen 

PX1 = 110 mm.
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–  Svařovací drát o průměru  
0,8 mm, 15 kg, průměr  
kotouče 300 mm, ocel.

Svařovací drát – ocel

Objednací kód: 
GS GYS 086128

Akční cena
290 Kč

– Svařovací drát o průměru  
 0,8 mm, 5 kg, průměr  
 kotouče 200 mm, ocel.

Svařovací drát – ocel

Objednací kód: 
GS GYS 086227

Akční cena
799 Kč

– Svařovací drát o průměru  
 0,6 mm, 5 kg, průměr 
 kotouče 200 mm, ocel.

Svařovací drát – ocel

Objednací kód: 
GS GYS 086111

Akční cena
380 Kč

Svařovací kukla GYSMATIC 9/13G

Objednací kód: 
GS GYS 043909

Akční cena
2 390 Kč

– Automatická samozatmívací svářečská kukla  
 se 4 nezávislými senzory. 
– Je určená zejména pro profesionální svářeče, autokarosáře apod.  
– Používá se při široké škále svařování obalovanou  
 elektrodou/MMA, MIG/MAG, 
 TIG/WIG a plazmovém svařování/řezání. 
– Ideální využití má kupříkladu  
 při intenzivním svařování nebo  
 bodovém svařování. 
– Splňuje požadavky norem EN 175  
 a EN 379 i Směrnice 89/686 CEE.

Sada pro MIG svařování

Objednací kód: 
GS GYS 041226

Sada koncovek a příslušenství na hořáky  
pro MIG svařování (CO2).

Obsahuje:
– 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,6 mm, ocel/nerezová ocel
– 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,8 mm, ocel/nerezová ocel
– 5 ks kontaktní trubičky Ø 0,8 mm, ocel/hliník
– 3 ks tělesa trysky 150 A
– 5 ks přidržovací pružiny
– 3 ks plynové trysky 150 A

Svařovací kukla MASTER 11

Objednací kód: 
GS GYS 043442

– Samozatvavovací kukla s velmi krátkou dobou  
 odezvy 0,0003 s.
– Použitelná pro všechny metody  
 svařování.
– Elektricko optický filtr  
 automaticky zajišťuje  
 samozatvavení po začátku  
 svařování.
– Neobsahuje baterii.

Akční cena
999 Kč

Akční cena
590 Kč

Kleště na čištění hořáků MIG Svářečská zástěra

Objednací kód: 
GS GYS 041332

Objednací kód: 
GS GYS 045217

Akční cena
650 Kč

–  Speciálně tvarované kleště na čistění  
a montáž trysky hořáku MIG/MAG  
a na štípání svářecích drátů drátu.

– Víceúčelová svářečská  
 zástěra je vyrobena  
 ze speciální kůže. 
– Umožňuje pevnější  
 a přiléhavější 
 upnutí zástěry k tělu.

Elektrody rutilové 2,0 mm

– Klasické svařovací elektrody, délka 350 mm,  
 balení 155 ks.

Objednací kód: 
GS GYS 085121

Akční cena
189 Kč

Elektrody rutilové 2,5 mm

– Klasické svařovací elektrody, délka 350 mm,  
 balení 110 ks.

Objednací kód:
GS GYS 085138

Akční cena
169 Kč

Akční cena
690 Kč
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Vytahovák vstřiků CR

–  Vytahovák vstřiků common rail bez potřeby demontáže hlavy válců.
–  Aplikace na Mercedes CDI motory OM 611, 612, 613, atd a DB CDI 

motory.
–  Adaptéry: M17x1 a, M27x1.0 (pro vstřikovače Bosch).

Objednací kód: 
FOR 909G5

Akční cena
1 250 Kč

Sada na výměnu chladící kapaliny

–  Pro snadnou výměnu chladicí kapaliny bez přisátí vzduchu.
–  Za pomocí stlačeného vzduchu se v systému chlazení vytvoří 

podtlak, následně se systém naplní novou kapalinou.

Objednací kód: 
FOR 906G2

Akční cena
1 190 Kč

Tester těsnosti válce

–  Sada přípravků pomocích kterých lze zjistit netěsnosti v pístním 
prostoru jako například poškozené těsnění pod hlavou, praskliny 
v bloku motoru, nebo v hlavě válců.

–  Netěsností se zjistí na základě indikace CO2 v chladící kapalině.

Objednací kód: 
FOR 905G10

Akční cena
1 190 Kč

Háky na výfukové spony

–  Dva kusy speciálně tvarovaných háků pro  
snadnou a bezpečnou demontáž / montáž výfukových spon.

Objednací kód: 
FOR 902T1

Akční cena
99 Kč

Přípravky na volnoběžky

Objednací kód: 
FOR 922G3

Akční cena
1 190 Kč

–   Praktický kufr s nejpoužívanějšími  přípravky 
na výměnu alternátorů.

–  Aplikace na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat, atd.

Sada vytahováků cívek VW

Objednací kód: 
FOR 904T5

Akční cena
590 Kč

–  Sada přípravků pro snadné vytažení 
indukčních cívek motorů VW.

–  Aplikace: VW Bora, Golf, New beetle, Passat, Polo, Touran 
1,4/1,6l, Lupo, Phaeton, Sharan, Touareg.

Klíč na olejové zátky

Objednací kód: 
FOR 890220

Objednací kód: 
FOR 907G7

Přípravky na opravu sedla vstřikovače

–  Sada fréz o průměrech 15, 17 (Delphi, 
Bosch) a 19 (Bosch) mm pro čištění sedel 
vstřikovačů.

– Včetně T-nástavce.

Akční cena
999 Kč

Akční cena
390 Kč

–   Rozměry: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13, 6.8, 15.2, 16.5, 19.7 mm. 
–   Délka 220 mm.
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Nůž odlamovací

Objednací kód:
SEA AK8610R

– Velmi odolný odlamovací nůž  
 v sadě s 10 břity.
– Pogumovaný chyt proti vyklouznutí.
– Zámek břitu v dané poloze.
– Náhradní břity lze uschovat do těla nože.
– Délka 165 mm.

Akční cena
99 Kč

Stahovák pružin s pumpou

Objednací kód:
SEA VS7011

– Hydraulická ruční pumpa  
 a pracovní píst s kapacitou až 1 000 kg.
– Až o 50 % rychlejší než klasické mechanické stahováky.
– Dodáváno se dvěma páry stahovacích třmenů s plastovým 
  povlakem chránícím proti proklouznutí a poškození.
– Možnost použití pro pružiny o průměrech 80–165 mm.
– Maximální vysunutí: 240 mm.
– Zdvih pístu: 240 mm.

Akční cena
5 990 Kč

Přípravky na vypuštění nafty

Objednací kód:
SEA VS555

– Sada přípravků a nástrojů na přepouštění nafty  
 např. při výměně filtrů.
– Včetně adaptéru na připojení Fiat, Ford, Land Rover,  
 Mercedes, PSA, Renault, Rover and Vauxhall/Opel vehicles.
– Přípravky se připoují na nízkotlakou větev. 
– Hadice jsou průhledné, tzn lze kontrolovat stav nafty,  
 zda není zavzdušnená, nebo znečištěná.
– Dva adaptéry pro starší vozidla kde není možné se  
 připojit na rychlospojky.

Akční cena
4 990 Kč

Rukáv z Kevlaru 355 mm

Objednací kód:
SEA SSP36

– Vyrobeno v souladu s normami  
 CAT 2 BS EN 388 a ČSN EN 407. 
– Materiál: DuPont Kevlar®.
– Jsou určeny pro použití v těžko přístupných oblastech motoru,  
 k zabránění kontaktu ruky v předloktí s rozpálenými částmi  
 motoru, výfuků a dalších horkých komponent.
– Otvor pro palec  
 zabraňuje  
 nežádoucímu  
 posunu rukavice  
 na ruce.

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Lampa LED na kapotu

Objednací kód:
SEA LED136

– Robustní lampa s bočními háky  
 pro uchycení např na kapotu, nebo za střechu vozidla.
– Lampa je na baterie, součástí je indikátor stavu baterie  
 a dobíjecí adaptéry. 
– Háky jsou měkké a polstrované aby nedošlo k poškození kapoty. 
– 40 výkonných SMD LED diod zajišťuje osvětlení prostoru. 
– Délka lampy 1 230–1 680 mm.

Akční cena 1 490 Kč

Sada na odvzdušnení brzdové kapaliny

Objednací kód:
SEA VS020

– Jednoduché odvzdušnění brzd  
 a spojky bez pomoci  
 druhé osoby, jen s pomocí stlačeného vzduchu.
– Rychlé, čisté a efektivní použití.
– Bez nutnosti speciálních víček na nádržku s brzdovou kapalinou.
– Brzdová kapalina se odsává přímo z odvzdušňovacího ventilu,  
 což lze využít kromě odvzdušňování i k úplné výměně kapaliny.
– Prac. tlak vzduchu: 6–8 bar.
– Spotřeba vzduchu: 180 l/min.
– Vakuum: 60 %.
– Kapacita nádrže: 1 l.
– Rozměr přípojného  
 šroubení: 1/4".

Akční cena
649 Kč

Kanystr na PHM 10  l

Objednací kód:
SEA JC10G

– Kanystr na PHM o objemu 10 l  
 vyrobený z ocelového plechu o tloušťce 0,9 mm.
– Odolný uzávěr umožňuje skladovat kanystr ve více polohách.
– Vyrobeno a testováno na základě UN a DIN norem.

Akční cena
490 Kč

Rudl nosnost 200 kg

Objednací kód:
SEA CST801

– Rudl nosnost 200 kg.
– Extrémně odolný  
 rám a velká  
 nafukovací kola,  
 díky kterým lze převáže  
 i velké a těžké náklady.
– Kapacita: 200 kg.
– Průměr kol: 200 mm.
– Šířka kola:  80 mm.
– Celková šířka: 480 mm.
– Délka nosné plochy: 290 mm.
– Výška madel – rozsah:  
 810–1 165 mm.

Akční cena
1 490 Kč

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Lampa LED

Objednací kód:
SEA LED3601

– Unikátní možnost natáčení lampy ve všech směrech o 360°. 
– Patentovaný design. 
– Odolné provedení pro profesionální použití. 
– Obsahuje dvě super světelné COB LED diody,  
 1 W LED dioda v přední části slouží jako směrová svítilna. 
– Možnost zavěšení pomocí háčku, nebo připevnění pomocí 
 magnetu na zadní straně. 
– Výkonná 1.5 Ah Lithium-intová baterie  
 s dlouho výdrží, bez paměťového  
 efektu a rychlým nabíjením. 
– Nabíjení přes micro  
 USB kabel.

Akční cena
799 Kč

Novinka
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199 Kč



Podpěra převodovky 500 kg

–  Nosnost 500 kg, min. výška  
1 135 mm, max. výška  
1 950 mm.

Objednací kód: 
TG TEL05004S

Akční cena
2 490 Kč

Objednací kód: 
TG T830025

Akční cena
1 990 Kč

–    Pojizdný zvedák 3 t.  
–  Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 465 mm, 

minimální výška 130 mm, délka 615 mm.

Pojizdný zvedák 3 t

Poslední kusy 

za tuto cenu

Poslední kusy 

za tuto cenu

Poslední kusy 

za tuto cenuObjednací kód: 
TG T32002

Akční cena
4 490 Kč

Zvedák motoru

– Pojízdný dílenský jeřáb s možností složení.
– Maximální nosnost 2 t.
– Zdvih 25–2 300 mm.
– Délka 1 800 mm.
– Šířka 1 040 mm.
– Výška 1 568 mm.
– Hmotnost 98,6 kg.

Klíč na olejové filtry

–  Pohon 1/2“.
–  Pro filtry o průměru 95–165 mm.

Objednací kód: 
FOR 9B0704

Akční cena
790 Kč

Klíč na olejové filtry

–  Tříramenný klíč. 
–  Pohon 1/2“, průměry 75–130 mm.

Objednací kód: 
FOR 61913

Akční cena
390 Kč

Sada kovaných nástavců

–  Sada kovaných nástavců, pohon ¾“.
–  Velikosti 17, 21, 33, 35, 38, 41mm a 13/16“, 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“.

Objednací kód: 
FOR 6113

Akční cena
1 590 Kč

Testr turba

Objednací kód: 
FOR 907G19

Akční cena
2 490 Kč

Násobič momentu

– Vhodný pro nástavce: čtyřhran 1".
– Převodový poměr: 65:1.
– Maximální výstupní kroutící  
 moment: 6 200 Nm.
– Součástí balení je:  
 klika, násobič  
 momentu,  
 rázový  
 nástavec  
 32 mm  
 a 33 mm,  
 prodlužovací  
 nástavec 210 mm,  
 kufřík.

Objednací kód: 
SEA SX500

Akční cena 1 990 Kč

Sada kabelů

– Kabely pro multimetr, doplňující sada.

Objednací kód: 
FOR 913C1

Akční cena
829 Kč

– Adaptéry na měření tlaku v přívodu vzduchudo turba. 
– V sadě 105–110,  
 115–120,  
 125–130 mm.
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Tekuté mýdlo s vůní moře

–   Objem 5 l.
–   Tekuté mýdlo s příjemnou, svěží 

vůní moře. 
–   Obsahuje šetrné tenzidy  

pro každodenní používání. 
–   Výrobek je dermatologicky příznivý  

a v přírodě lehce odbouratelný.

Objednací kód: 
XT SOAPO

Akční cena
90 Kč

Dávkovač mýdla 1000 ml

–   Obsah zásobníku 1000 ml.
–   125 x 155 x 220 mm.
–    Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo.
–   Jedna dávka obsahuje cca 1 ml,  

dávkovač pojme 1000 dávek mýdla.
– Vyroben z bílého ABS plastu s šedivým  
 tlačítkem v kompaktním provedení.
–   Lze montovat na vruty i samolepky.

Objednací kód: 
UNI ZKMDV010099

Akční cena
275 Kč

– Vyrobeno z hladké a měkké vepřovice nappa.
– Bez podšívky.
–  Hřbet z pružné a prodyšné bavlny pro perfektní padnutí a lepší 

ventilaci.
– Pletené zápěstí se suchým zipem.
– Použití:
 – průmysl a obchod, instalační práce, dům a zahrada.

Kožené pracovní rukavice

Objednací kód: 
UNI LEATHER GLOVES 8 – velikost 8
UNI LEATHER GLOVES 9 – velikost 9
UNI LEATHER GLOVES10 – velikost 10
UNI LEATHER GLOVES11 – velikost 11

Akční cena
69 Kč

Rukavice zimní

Objednací kód: 
UNI 0003-8M (vel. 8)
UNI 0003-8X (vel. 10)

Akční cena
69 Kč

–  Rukavice zimní, fluorescenční česaný  
akrylový úplet, dlaň a prsty povrstveny latexem,  
protiskluzový povrch.

Super Benzin Aditiv Super Diesel Aditiv zimní

–   Přísada do nafty dokonale chrání palivový 
systém, šetří palivo a zlepšuje start. 

 Ředění 1:1000.
–   Zimní multifunkční přísada do nafty 
 s protikorozním účinkem, prodlužuje 
 životnost palivového systému.
–   Obsahuje tzv. depresant, který snižuje 
 bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při 
 nízkých teplotách až o 5 °C, zabraňuje
 shlukovatelnosti a vylučování parafínu.

–   Multifunkční přísada do všech druhů benzinů. 
Ředění 1:1000. 

–   Přípravek je určený pro moderní motory 
 s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší 
 karburátorové motory.
–   Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad 

zajišťující postupné vyčištění karburátoru 
 a sacích ventilů u starších motorových 
 vozidel.
–   Poskytuje ochranu celého systému proti 
 korozi, udržuje maximální výkon motoru 
 a neškodí katalyzátoru ani lambda sondě.

Objednací kód: 
VIF SBA 0,125 (125 ml)

Akční cena
47 Kč/125 ml

Objednací kód: 
VIF SBA 0,5 (500 ml)

Akční cena
169 Kč/500 ml

Objednací kód: 
VIF SDAZ 0,125 (125 ml)

Akční cena
47 Kč/125 ml

Objednací kód: 
VIF SDAZ 0,5 (500 ml)

Akční cena
169 Kč/500 ml

Univerzální sorbent

Objednací kód: 
XT US6
(hmotnost 6 kg, 
sorpční kapacita 8 l)

Akční cena
199 Kč

– Typické použití: pro likvidaci úniků kapalin – paliv, olejů,  
 roztoků, chladicích kapalin, kyselin a zásad. 
– Sorbent je tvořen velmi porézními drobnými granulemi  
 z dánské suroviny „Moler“.
– Zajišťuje velmi dobrou a rychlou sorpci.
– Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací či podlah  
 dílen, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché.

niverzální sorbent

Objednací kód: 
XT US10  
(hmotnost 10 kg,  
sorpční kapacita 13 l)

Akční cena
299 Kč

XT Ochrana dutin vosková 400 ml

– Ochrana dutin ve spreji proti 
 vzniku a k zastavení koroze.  
 Vynikající penetrační schopnost  
 (lehce tixotropní), umožňuje  
 průnik do nejmenších dutin.
–  Chrání celkově, proniká pod 

mokro a vlhkost.

Objednací kód: 
XT CPS400

Akční cena
89 Kč

XT Ochrana dutin vosková 1 l

–   Ochrana dutin proti vzniku 
a k zastavení koroze.

–  Vynikající penetrační schopnost 
(lehce tixotropní), umožňuje 
průnik do nejmenších dutin. 
Chrání celkově, proniká pod 
mokro a vlhkost.

Objednací kód: 
XT CP1000

Akční cena
160 Kč

XT Ochrana podvozku nepřelakovatelná 1 l XT Ochrana podvozku přelakovatelná 1 l

–   Ochrana proti působení vody, soli, 
odletujícím kamínkům, otěru a korozi.

– Pohlcuje hluk.

Objednací kód: 
XT UBCO1000

Akční cena
120 Kč

–   Ochrana proti působení vody, soli, 
odletujícím kamínkům, otěru a ko-
rozi, na bázi syntetického kaučuku 
pohlcujícího hluk.

Objednací kód: 
XT UBCN1000

Akční cena
110 Kč
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Akční 
cena 
289 Kč

Akční cena 
1 398 Kč

Akční cena 1 098 Kč

Objednací kód: 
Modrá barva – MAR 837 D KULICH M
Černá barva – MAR 838 D KULICH C

Objednací kód: 
MAR 831 LACLO Z

Objednací kód: 
MAR 832 OVERAL Z

Čepice 
DAKAR

Montérky 
s laclem 

ZATEPLENÉ

Pracovní 
overal 

ZATEPLENÝ
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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.

• Pomůžeme vám připravit se na sezónu
• Vše vám předvedeme a důkladně vysvětlíme
• Vyřídíme povinné revize
• Zajistíme náhradní díly

• 7 zkušených techniků
• Odborné montáže včetně revize
• Profesionální zaškolení personálu
• Záruční i pozáruční servis

ELITní servis 

Vybavte se do zimy!

Veškeré oblečení si můžete prohlédnout v eCatu.

V případě zájmu kontaktujte 
svého prodejního poradce.
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Nabízíme více  
než jen dodávku zboží...

Prodejem nekončíme...


