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Sada na opravu plastů 

Objednací kód:
GS GYS 052925

Svářečka plastů vhodná pro opravy všech typů plastů za použití nahřívaných kovových svorek.  
Umožňuje tak rychlou opravu nárazníků, přístrojových desek nebo světel.

3 stupně výhřevu:
– L – pro tenké plasty.
– M – pro plasty tloušťky cca 5 mm.
– H – pro silné a tvrdé plasty.

– Délka síťového kabelu: 1,5 m.
– Délka kabelu držáku: 1,6 m.
– Napájení: 230 V/50 Hz.

Akční cena
3 390 Kč

Novinka
Svářečka plastů vhodná pro opravy všech typů plastů za použití nahřívaných kovových svorek.  
Umožňuje tak rychlou opravu nárazníků, přístrojových desek nebo světel včetně pohodlné manipulace  
díky absenci napájecího kabelu.

– Dodáno v praktickém kufříku.
– Pracovní LED osvětlení.
– Li-ion baterie 3,7 V.
– Nabíječka akumulátoru 230 V.

Novinka

Objednací kód:
GS GYS 058118

Akční cena
6 490 Kč

Svařovačka na plasty

můžete vidět na
ROADSHOW

můžete vidět na
ROADSHOW

Sada sponek

Spotřební materiál pro: GS GYS 052925 a GS GYS 058118. 

Plastový box se sponkami obsahuje:
– 50 ks sponek typu V / Ø 0,7 mm.
– 50 ks sponek typu U / Ø 0,7 mm.
– 50 ks sponek typu N / Ø 0,7 mm.
– 50 ks sponek typu W / Ø 0,7mm.
– 50 ks sponek typu M / Ø 0,7 mm.

Novinka

Objednací kód:
GS GYS 052413

Akční cena
1 099 Kč
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Objednací kód:
GS GYS 057678

Akční cena
10 990 Kč

Objednací kód:
GS GYS 052932

Akční cena
1 990 Kč

Horkovzdušná svařovačka plastů

Horkovzdušná svařovačka plastů s vlastním topným tělesem s plynulou regulací teploty vzduchu.  
Sada dodávána v praktickém kufříku včetně potřebného spotřebního materiálu, plochého nástavce a vyhlazovacího válečku.

– Příkon: 1600 W.
– Napětí: 230 V.
– Frekvence: 50/60 Hz.
– Rozsah teploty: 20–700 °C.
– Průtok vzduchu: max 230 l/min.
– Váha: 1,3 kg.
– Rozměry: Ø 100 x 300 mm, rukojeť Ø 56 mm.

Novinka
Svařovačka plastů pro opravy poškozených plastových dílů pomocí navaření nerezové ocelové vyztužovací  
síťoviny/mřížkové vložky a roztavené plastické opravné hmoty. Sada dodávána v praktickém kufříku  
včetně potřebného spotřebního materiálu.

– Maximální teplota až 550 °C.
– Napájení 230 V.

Novinka

Sada na opravu plastů

můžete vidět na
ROADSHOW

můžete vidět na
ROADSHOW
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X431 Euro Pro4, je nové high-end inteligentní řešení pro diagnostiku vozu vyvinuto týmem LAUNCH,
exkluzivne pro evropský trh.*

– Identifikace vozidla naskenováním VIN kódu a použití v cloudu.
– Speciální funkce, kódování, programování, test akčních členů.
– Inteligentní diagnostika Google vyhledávání a překladatelská funkce.
– Online aktualizace.
– Přenosná diagnostika mezi dílnami, přenosná diagnostika  
 pro vlastníka auta řešením “GOLO”.
– Diagnostický software pro 72 automobilek obsahující  
 přes 2600 druhu automobilu.

Novinka

Diagnostika Launch PRO 4

WIFI tiskárna

* Vybaveno překladatelskou funkcí.

Volitelné příslušenství pro X431 PRO 3 a PRO 4

EUROPRO 4

Speciální nabídka

SuperVAG Comfort VW 
+ PSA zdarma

Profesionální diagnostika značek Škoda, VW, Seat a Audi, 
rozšířená o základní diagnostiku vozů PSA. 

V ceně kompletu je USB adaptér.

22 000 Kč
BONUS kredit pro využití služeb 

v hodnotě 5 000 Kč zdarma

37 000 Kč

40%
SLEVA

SuperVAG PRO 
Kompletní nabídka všech nástrojů SuperVAG: diagnostika, 
klonování/výměna přístrojových panelů a řídicích jednotek, 

práce s tachometry, programování klíčů, vyčítání 
PIN/tajných čísel, zápis/čtení EEPROM a další. 

V ceně kompletu je USB adaptér.

38 900 Kč
71 000 Kč

45%
SLEVA

SuperVAG výměna
Vyměňte svou starou diagnostiku SuperVAG za novou.  

Získáte nový adaptér a aktualizace softwaru až do roku 2019.

9 990 Kč
BONUS kredit pro využití služeb 

v hodnotě 1 500 Kč zdarma

14 000 Kč

30%
SLEVA

SuperVAG PRO upgrade
Rozšiřte svou diagnostiku SuperVAG o další speciální 

nástroje: klonování/výměnu přístrojových panelů a řídicích 
jednotek, práce s tachometry, programování klíčů, vyčítání 

PIN/tajných čísel, zápis/čtení EEPROM a další.

18 900 Kč
49 000 Kč

60%
SLEVA

. . .

Vybavení servisů Vybavení servisů 76

Ceny bez DPH www.elit.cz

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

Z
Á

Ř
Í–

LI
ST

O
PA

D
   2

01
8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

Z
Á

Ř
Í–

LI
ST

O
PA

D
   2

01
8

Ceny bez DPH www.elit.cz

Objednací kód:
LA X-431-PRO4

Akční cena
43 990 Kč

Objednací kód:
LA PRO-PRINTER

Akční cena
3 990 Kč



Vozík s nářadím – 6 zásuvek Vozík s nářadím – 8 zásuvek

Vozík s nářadím – 7 zásuvek Extra velký vozík Jumbo

Plně vybavený dílenský vozík, celkem 367 ks nářadí v šesti pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipula-
ci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení 
vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.

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

kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Kód Popis / Vybavení / Barva Počet zásuvek

FOR 10217B-367E Dílenský vozík / modrý / 367 nářadí 7

FOR 10217R-367E Dílenský vozík / červený / 367 nářadí 7

FOR 10217-367E Dílenský vozík / černý / 367 nářadí 7

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

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

Kód Popis / Vybavení / Barva Počet zásuvek

FOR 10216SPC Dílenský vozík / modrý / 278 nářadí 6

FOR 10216R-278E Dílenský vozík / červený / 278 nářadí 6

FOR 10216-278E Dílenský vozík / černý / 278 nářadí 6

Speciální verze dílenského vozíku se zvětšenou plochou šuplíku. Vozík obsahuje celkem 8 šuplíků, které jsou již vybaveny pěnovými moduly s nářadím. Celkem je tedy 
ve vozíku 8 modulů, které dohromady obsahují 531 ks nářadí! Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje 
tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět 
do modulu o poznání rychlejší.

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

kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Kód Popis / Vybavení / Barva Počet zásuvek

FOR 10318B-531 Dílenský vozík / modrý / 531 nářadí 8

Plně vybavený dílenský vozík, celkem 385 ks nářadí v sedmi pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při ma-
nipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému 
rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.

• Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami.
• Zásuvky mají nosnost 20 kg a jsou plně výsuvné.
• Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
• Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany jsou a madla vozíku jsou pogumované.
•  V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Kód Popis / Vybavení / Barva Počet zásuvek

FOR 10218B-385E Dílenský vozík / modrý / 367 nářadí 8

FOR 10218R-385E Dílenský vozík / červený / 367 nářadí 8

FOR 10218-385E Dílenský vozík / černý / 367 nářadí 8

Akční cena
21 900 Kč

Akční cena
26 900 Kč

Akční cena
24 900 Kč

Akční cena
35 900 Kč
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N O V É  V O Z Í K Y  F O R C E !  N O V Ý  D E S I G N  N Á Ř A D Í ,            NOVÉ KOMBINACE NÁŘADÍ, NOVÉ BARVY VOZÍKŮ



Elektrické topidlo

Objednací kód:
SEA PEH2001

– Mobilní elektrické topidlo o výkonu 2 kW.
– Vybaveno tepelnými keramickými PTC prvky  
 pro dosažení rychlého ohřátí  
 bez zápachu.
– Prostorový termostat udržuje  
 teplotu na přednastavené úrovni.
– Ideální pro průmyslové  
 aplikace se dvěma  
 nastaveními teploty  
 nebo ventilátorem.
– Vytápěná plocha: 40 m3.
– Rozměry (v × š × d):  
 210 × 160 x × 217 mm.
– Připojení 230 V. 

Akční cena
1 290 Kč

Elektrické topidlo

Objednací kód:
SEA EH3001

– Mobilní elektrické topidlo o výkonu 3 kW.
– Elektrické topidlo pro průmyslové aplikace.
– Dvě nastavení teploty, nebo  
 pouze ventilátor.
– Zcela suché vytápění bez  
 kondenzace, výparů a zápachu.
– Ideální pro dílny a servisy.
– Vytápěná plocha: 60 m3.
– Rozměry (v × š × d):  
 315 × 330 × 400 mm.
– Připojení 230 V.

Akční cena
2 190 Kč

Elektrické topidlo

Objednací kód:
SEA EH9001

– Mobilní elektrické topidlo o výkonu 9 kW.
– Elektrické topidlo pro průmyslové aplikace.
– Nabízí dvě nastavení teploty a nastavitelné řízení termostatu s možností ventilátoru.
– Systém automatického chlazení zabraňuje přehřátí jednotky během používání.
– Zcela suché vytápění bez kondenzace, výparů a zápachu.
– Ideální pro dílny a servisy.
– Vytápěná plocha: 180 m3.
– Rozměry (v × š × d): 350 × 405 × 460 mm.
– Připojení 380 V (16 A).

Akční 
cena
3 990 Kč

Elektrické topidlo

Objednací kód:
SEA EH15001

– Mobilní elektrické topidlo o výkonu 15 kW.
– Elektrické topidlo pro průmyslové aplikace.
– Nabízí dvě nastavení teploty a nastavitelné řízení  
 termostatu s možností ventilátoru.
– Systém automatického chlazení zabraňuje přehřátí jednotky 
 během používání.
– Zcela suché vytápění bez kondenzace, výparů a zápachu.
– Ideální pro dílny a servisy.
– Vytápěná plocha: 300 m3.
– Rozměry (v × š × d): 
 495 × 520 × 860 mm.
– Připojení 380 V (32 A).

Akční cena
8 990 Kč

 Infračervený zářič

Objednací kód:
SEA LP3000

– Elektrický ohřívač s infračervenými  
 křemennými lampami.
– Dosáhne maximálního  
 tepelného výkonu  
 během několika sekund po zapnutí.
– Dodáván včetně 3 m kabelu.
– Zcela suché vytápění  
 bez kondenzace,  
 výparů a zápachu.
– Rozměry (v × š × d):  
 536 × 184 × 594 mm.
– Připojení: 230 V (13 A).
– Minimální/maximální výška: 800/1700 mm.

Akční cena
6 290 Kč

Můžete vidět

na ROADSHOW

Mobilní naftové topidlo

Objednací kód:
SEA AB458

– Mobilní provedení naftové topidla 
 o výkonu 13,2 kW. 
– Splňuje všechny bezpečnostní normy.
– Speciálně upravená spalovací komora vyrobená z nerezové  
 oceli zaručuje efektivnější spalování a snižuje spotřebu nafty.
– Speciální filtr kompresoru.
– Tepelná ochrana motoru.
– Velká nádrž na naftu – pracovní  
 doba topidla je od 8 až do 14 hodin  
 provozu.
– Bezpečnostní pojistka – v případě nadměrného 
 plamene se přeruší dodávka nafty.
– Robustní konstrukce s dlouhou životností.
– Objem nádrže 19 l. 
– Max výkon topení 13,2 kW.
– Paliva: nafta, kerosin, parafín.
– Vytápěná plocha: 249 m3. 
– Rozměry (v × š × d): 420 × 800 × 340 mm.
– Připojení 230 V. 

Akční cena
6 490 Kč

Mobilní naftové topidlo

Objednací kód:
SEA AB1008

– Mobilní provedení naftové topidla  
 o výkonu 29,3 kW. 
– Včetně termostatu a digitálního displeje, regulace ve °C.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy.
– Speciálně upravená spalovací komora vyrobená z nerezové 
 oceli zaručuje efektivnější spalování a snižuje spotřebu nafty.
– Speciální filtr kompresoru.
– Tepelná ochrana motoru.
– Velká nádrž na naftu – pracovní doba topidla je  
 od 8 až do 14 hodin provozu.
– Bezpečnostní pojistka – v případě nadměrného plamene  
 se přeruší dodávka nafty.
– Robustní konstrukce s dlouhou životností.
– Objem nádrže 38 l. 
– Max výkon topení 29,3 kW. 
– Paliva: nafta, kerosin, parafín.
– Vytápěná plocha: 566 m3. 
– Rozměry (v × š × d): 500 × 940 × 430 mm.
– Připojení 230 V. 

Akční cena
11 990 Kč

Nabíječky BATIUM

– 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.

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
2 690 Kč

Objednací kód:
GS GYS 15/24

BATIUM 15 –24
– Pro baterie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
– Nabíjecí proud 22 A.
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– Výkonný pomocný startovací zdroj, který pracují bez připojení na elektrickou síť.
– Umožňuje snadné startování jak osobních,tak i lehkých užitkových vozidel.
– Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá do jeho hmotnosti.
– Zdroj je vybaveny kabely o délce 1,2 m, LED světlem a také integrovanou zásuvkou 
 12 V pro nabíjení např.nooteboku, malého větráku, AKU šroubováku apod.

Objednací kód: 
GS GYS 026155

Akční cena
3 190 Kč

Přenosný startovací zdroj GYS

Startovací zdroj pro 12V baterie:

– Pro 12 V akumulátory.

– Maximální startovací proud 1750 A.

– Hmotnost 8,9 kg.

– Interní baterie 22 Ah.

Startovací a nabíjecí zdroje NEOSTART

– Nabíječka olověných baterií s tekutým elektrolytem a startovací zdroj osobních vozidel, dodávek a to i zcela vybitých baterií.
– Manuálně nastavitelná nabíječka všech olověných baterií s tekutým elektrolytem pro 12 V i 24 V baterie.
– Umožňuje i nabíjení hluboko vybitých baterií.
– Velký, přehledný ampérmetr
– Plně izolované svorky.
– Ochrana proti přepólování a zkratu.
– Vyměnitelná pojistka na přední straně přístroje.
– Integrované úchyty pro snadnější přenášení.
– Vysoká provozní spolehlivost a životnost.

Objednací kód:
GS GYS 025295

NEOSTART 420
– Nabíjecí proud: 70 A.
– Startovací proud: 420 A.
– Baterie: 12, 24 V.

Akční cena
6 990 Kč

Objednací kód:
GS GYS 025288

NEOSTART 620
– Nabíjecí proud: 90 A.
– Startovací proud: 620 A.
– Baterie: 12, 24 V.

Akční cena
5 690 Kč

Startovací a nabíjecí zdroje STARTIUM

–  Automatický nabíjecí a startovací zdroj 12/24 V s mikroprocesorovým řízením.
– Perfektní 100 % nabíjení všech typů baterií (s tekutým elektrolytem, gelových, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atd.)
– Nabíječka může bez rizika zůstat připojená na autobaterii.
– Přístroj trvale analyzuje stav baterie a reguluje intenzitu nabíjení, digitální ukazatele udává napětí a procento nabití v reálném čase.
– Možnost nabití i vysoce vybitých baterií (od 1 V).
– Ochrana elektroniky vozidla, baterie nemusí být při nabíjení odpojená, žádné nebezpečí vzniku jiskření, svorky nabíječky jsou  
 bez napětí, když nejsou připojené na baterii.
– Timer/časovač pro nastavení doby nabíjení bez rizika.
– Automatický nový start s uložením naposledy používaných parametrů.
– Test alternátoru.
– Indikace závad na digitálním ukazateli.
– Automatický modus SOS Recovery pro sulfatované baterie, umožňující oživení a znovunabití baterií, u kterých již začal proces sulfatace článků.
– Inteligentní startování, startovací zdroj pozná automaticky poškozenou nebo silně sulfatovanou baterii, v takovém případě nedodává 
 žádný proud, aby nedošlo k poškození elektroniky vozidla.
– Součástí dodávky přístroje jsou kabely s izolovanými svorkami – STARTIUM 680E červený 2,3 m/černý 2,3 m.

STARTIUM 480E
– Nabíjecí proud: 65 A.
– Startovací proud:  
 390 A.
– Baterie: 12, 24 V.

Objednací kód:
GS GYS 026483

STARTIUM 680E
– Nabíjecí proud: 75 A.
– Startovací proud:  
 550 A.
– Baterie: 12, 24 V.

STARTIUM 980E
– Nabíjecí proud: 80 A.
– Startovací proud:  
 720 A.
– Baterie: 12, 24 V.

Objednací kód:
GS GYS 026506

Startovací a nabíjecí zdroj DIAG STARTIUM

Objednací kód: 
GS GYS 026520

Akční cena
16 290 Kč

–  Pojízdný automatický nabíjecí a startovací zdroj s mikroprocesorovým řízením pro baterie 6,12 a 24 V.
–  Perfektní 100 % nabíjení všech typů baterií (s tekutým elektrolytem,  

gelových, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atd.).
–  Přístroj trvale analyzuje stav baterie a reguluje intenzitu nabíjení, digitální ukazatele udává napětí  

a procento nabití v reálném čase.
–  Ochrana elektroniky vozidla, baterie nemusí být při nabíjení odpojená, žádné nebezpečí vzniku 

jiskření, svorky nabíječky jsou bez napětí, když nejsou připojené na baterii.
– Časovač pro nastavení doby nabíjení.
– Automatický nový start s uložením naposledy používaných parametrů.
– Test alternátoru.
– Indikace závad na digitálním ukazateli.
–  Stabilizované proudové napájení (12 V-60 A, 24 V-40 A) , uplatní se při provádění diagnostiky vozidla.
–  Automatický modus SOS Recovery pro sulfatované baterie, umožňující oživení a znovunabití baterií,  

u kterých již začal proces sulfatace článků.
–  Inteligentní startování, startovací zdroj pozná automaticky poškozenou nebo silně sulfatovanou  

baterii, v takovém případě nedodává žádný proud, aby nedošlo k poškození elektroniky vozidla.

Přenosný startovací zdroj

–   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

Akční cena
9 590 Kč

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.

Objednací kód: 
XT TOOLS SB014

Akční cena
3 490 Kč
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Akční cena
9 490 Kč

Objednací kód:
GS GYS 026490

Akční cena
9 990 Kč

Akční cena
13 990 Kč

P Ř I P R AV T E  S E  N A  Z I M U. . . P Ř I P R AV T E  S E  N A  Z I M U. . .



Elektrohydraulické zvedáky XT

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

Akční cena
38 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 2.35

Nosnost 3,5 t

Akční cena
43 900 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 2.40

Nosnost 4 t

CEN
ATOP

Nosnost 4 t

Objednací kód:
GS NUS NT230

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

– Rozsah krátkých ramen: 570–1 160 mm.
– Rozsah dlouhých ramen: 1 130–1 840 mm.

Objednací kód:
GS NUS NT240

Nosnost 3 t

– Zvedák je určen pro osobní a lehká užitková vozidla.
– Rozsah krátkých ramen: 590–900 mm.
– Rozsah dlouhých ramen: 940–1 495 mm.

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

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

připojení pneu nářadí.

Hlavní přednosti:

Akční cena
69 900 Kč

Akční cena
114 900 Kč

CEN
ATOP

Vybavení servisů Vybavení servisů 1514
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– 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
42 900 Kč

Objednací kód: 
XT LIFT PREM MKIT

TOP
CENA

Nůžkový zvedák do podlahy

Objednací kód:
XT LIFT PREM S2IG 

XT PREMIUM. „Profesionální autoservis za rozumnou cenu.”
Profesionální nůžkový zvedák vyrobený podle evropských výrobních postupů a standardů. Díky kontrole kvality v celém  
průběhu výroby je dosaženo opravdu vysoké kvality zvedáku. Zvedáky značky XT PREMIUM lze srovnávat s nejkvalitnějšími  
zvedáky předních evropských výrobců. Nůžkové zvedáky k zabudování do podlahy jsou velmi oblíbené. Jejich největší výhodou 
jsou jednak malé rozměry – ve srovnání se sloupovými zvedáky nezabírají tolik místa a také nulová přejezdová výška. 
 
Hlavní výhody:
– 3 roky záruka.
– Nulová přejezdová výška!  
 Zvedák je zabudován do podlahy.
– Nosnost až 3 500 kg!
– Možnost vysunout rampy a prodloužit  
 je až na celkových 1 900 mm.
– Výška zdvihu 1 800mm.
– Pneumatický bezpečnostní systém.
– Samomazná ložiska

Akční cena
74 900 Kč

Novinka

Objednací kód:
XT LIFT PREM S2OG

XT PREMIUM. „Profesionální autoservis za rozumnou cenu.”
Profesionální nůžkový zvedák vyrobený podle evropských výrobních postupů a standardů. Díky kontrole kvality  
v celém průběhu výroby je dosaženo opravdu vysoké kvality zvedáku. Zvedáky značky XT PREMIUM lze srovnávat  
s nejkvalitnějšími zvedáky předních evropských výrobců.
 
Hlavní výhody:
– 3 roky záruka.
– Nosnost až 3 000 kg!
– Možnost zamknout nájezdy v rovině ramp a prodloužit tak rampy až na celkových 2 000 mm.
– Výška zdvihu 1 850 mm.
– Minimální výška pouze 110 mm.
– Pneumatický bezpečnostní systém.
– Samomazná ložiska.

Akční cena
84 900 Kč

Novinka

3 ROKY  
ZÁRUKA

3 ROKY  
ZÁRUKA

Nůžkový zvedák na podlahu

Elektrohydraulický nůžkový zvedák

3 ROKY  
ZÁRUKA

Vybavení servisů Vybavení servisů 1716
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Nůžkový zvedák na geometrii XT

Objednací kód:
XT LIFT PREM SWA

XT PREMIUM. „Profesionální autoservis za rozumnou cenu.”
Profesionální nůžkový zvedák vhodný pro měření a seřizování geometrie vyrobený podle evropských výrobních  
postupů a standardů. Díky kontrole kvality v celém průběhu výroby je dosaženo opravdu vysoké kvality zvedáku.  
Zvedáky značky XT PREMIUM lze srovnávat s nejkvalitnějšími zvedáky předních evropských výrobců.
Zvedák je standardně určen pro zabudování do podlahy, po dokoupení nájezdů a krytů hadic (objednací číslo: XT LIFT PREM RAMP) 
lze instalovat i na podlahu. Díky svým rozměrům a vysoké nosnosti je možné zvedat i lehká užitková vozidla a dodávky.

Hlavní výhody:
– 3 roky záruka.
–  Ideální zvedák pro měření geometrie!
– Zadní posuvné desky, vybrání pro přední otočné desky a dva přízdvihy v rampách.
– Nosnost až 5 000 kg!
– Délka ramp 5 342 mm!
– Možnost zabudování do podlahy/na podlahu.
– Pneumatický bezpečnostní systém.
– Samomazná ložiska.

Akční cena
189 900 Kč

Novinka

K tomuto zvedáku 
doporučujeme  
3D geometrii SPACE!

3 ROKY  
ZÁRUKA

Objednací kód:
SP ARP3DS.B

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

3 ROKY  
ZÁRUKA

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

Novinka

3 ROKY  
ZÁRUKA

Vybavení servisů Vybavení servisů 1918

Ceny bez DPH www.elit.cz

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

Z
Á

Ř
Í–

LI
ST

O
PA

D
   2

01
8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

Z
Á

Ř
Í–

LI
ST

O
PA

D
   2

01
8

Ceny bez DPH www.elit.cz



Akční cena
89 000 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 4.40A

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák

–  Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák.
–  Disponuje kvalitní, spolehlivou hydraulikou, všemi předepsanými
 bezpečnostními prvky, vyžaduje jen minimální údržbu.
–  Pohyblivé plošiny pro měření geometrie.
–  Dlouhá životnost díky robustní konstrukci.
–  Hydraulická synchronizace chodu.
–  Bězpečností zvukový signál a CE stop.
–  Včetně přízdvihu 2 t.

Rozsah dodávky:
–  Pojedzové plošiny  

pro měření geometrie.
–  Hydraulický přízdvih o nosnosti 2 t,  

rozměry plošiny 915–1450 × 215 mm,  
zdvih 220–450 mm.

Akční cena
99 000 Kč

Objednací kód:
XT LIFT 4.55A

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák

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

vyžaduje jen minimální údržbu.
–  Pohyblivé plošiny pro měření geometrie.
–  Dlouhá životnost díky robustní konstrukci.
–  Hydraulická synchronizace chodu.
–  Bezpečnostní zvukový signál a CE stop.
–  Včetně přízdvihu 2 t.
–  Délka pojezdových ramp je 5 600 mm.

Rozsah dodávky:
–  Pojezdové plošiny pro měření 

geometrie.
–  Hydraulický přízdvih o nosnosti 2 t.

Objednací kód: 
TG T830025

Akční cena
1 890 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

Objednací kód: 
TG T83508

Akční cena
2 690 Kč

–    Pojízdný nízkoprofilový zvedák s vysokou nosností 3 t.
– Výška zdvihu 535 mm.
– Minimální výška 98 mm.
– Délka 760 mm.

Pojizdný zvedák nízkoprofil 3 t

TOP
CENA
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Objednací kód: 
TG T32002

Akční cena
4 990 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.

Objednací kód: 
TG T31002

Akční cena
3 990 Kč

Zvedák motoru

– Nosnost 1000kg, zdvih 25–2 000 mm.
– Pojízdný dílenský jeřáb s možností složení. 
– Maximální nosnost 1 t. 
– Zdvih 25–2 000 mm. 
– Délka 1 520 mm. 
– Šířka 1 100 mm. 
– Výška 1 500 mm. 
– Hmotnost 71 kg.

Zvedák s pojezdem 50 t

Objednací kód: 
TG TRA50–3A

Akční cena
14 990 Kč

Zvedák s pojezdem 40 t

Objednací kód: 
TG TRA40–2A

Akční cena
13 490 Kč

– Zdvih při nosnosti: 
 10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
– Pneumatické ovládání.
– Chromované pístnice.
– Délka 790 mm.
– Šířka včetně kol 275 mm.

– Zdvih pří nosnosti:  
 40 t – 310 mm, 20 t – 400 mm.
– Pneumatické ovládání.
– Chormovaný povrch pístnice.
– Délka 785 mm.
– Šířka včetně kol 275 mm.

Vybavení servisů Vybavení servisů 2322
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Svářečka CARMIG

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

Akční cena
16 990 Kč

Svářečka SMARTMIG 182

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. 

Objednací kód: 
GS GYS 033184

Akční cena
14 490 Kč

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 032958

Akční cena
39 990 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
58 900 Kč
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– 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.

Objednací kód: 
GS GYS 022256

Akční cena
15 990 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.

–  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
790 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

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

Akční cena
579 Kč

Svařovací kukla GYSMATIC 9/13G

Objednací kód: 
GS GYS 043909

Akční cena
2 290 Kč

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
899 Kč

Kleště na čištění hořáků MIG

Objednací kód: 
GS GYS 041332

Akční cena
649 Kč

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

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
179 Kč

Svářečská zástěra

Objednací kód: 
GS GYS 045217

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

Akční cena
679 Kč
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Objednací kód: 
FOR 912G1

Sada na měření tlaku olejové soustavy

– Sada je určena k měření tlaku oleje v motoru. 
– Pomocí adaptérů lze měřit na místě tlakového 
 spínače.
– Sada obsahuje manometr s dvojitou stupnicí o rozsahu
 0–10 bar, respektive 0–150 psi, kde lze odečítat aktuální
 hodnoty tlaku oleje.
– Manometr je napojený na tlakovou hadici která je 
 zakončena rychlospojkou.
– Sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5,
 M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, ¼ × 18, 
 3/8 × 20, ½ × 20.

Objednací kód: 
FOR 906T3

Akční cena
1 290 Kč

Sada stahováků

– Kompletní sada stahováků na kulové čepy.

Sada přípravků na demontáž 
žhavicích svíček

– Univerzální velká sada přípravků na demontáž 
 poškozených/zlomených žhavicích svíček z hlavy válce bez
 nutnosti demontáže hlavy válce.
– Sada obsahuje také přípravky na vyčištění závitu před montáží 
  nové žhavící svíčky.
– Sada je určena pro žhaviče s rozměry M8, M9, M10.
– Sada obsahuje všechny  
 potřebné adaptéry,  
 centrovací nástroje,  
 čističí nástroje, atd.

Objednací kód: 
FOR 927G3

Tester komprese pro zážehové motory

Objednací kód: FOR 908G1

– Tester komprese pro benzinové motory.
– Adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5.

Sada dulčíků 6 ks

Objednací kód: 
 FOR 50614

Akční cena
199 Kč

– Velikosti (průměr x délka): 1,9 mm × 90 mm, 2,9 mm × 95 mm, 
 3,9 mm × 115 mm, 4,9 mm × 115 mm, 5,9 mm × 140 mm,  
 7,9 mm × 150 mm.

Trn na manžety – pneumatický

Objednací kód: 
FOR 9T0502

Akční cena
1 990 Kč

– Pneumatický nástroj určený k instalaci  
 manžet bez potřeby demontáže kloubu, nebo poloosy.
– Potřebný pracovní tlak 6 barů; pro průměry manžet  
 20–110mm.

Objednací kód:
FOR 908T5

Stahovák pružin – sada

– Sada přípravků pro montáž a demontáž pružin.
– Délka šroubovvice 453 mm.
– Rozsah malých čelistí 80–115 mm.
– Rozsah středních čelistí 110–15 mm.
– Rozsah velkých čelistí 140–195 mm.
– Bezpečnostní systém zabezpečuje pružinu  
 v požadovaném tvaru.
– Včetně plastového kufru.

Akční cena
4 790 Kč

Kleště pro upnutí manžet

Objednací kód: 
FOR 62527

Akční cena
1 190 Kč

– Kleště pro upnutí manžet poloos.  
– Možnost použití momentového klíče  
 o rozměru 3/8» pro přesné dotažení manžety  
 dle předepsaného utahovacího momentu.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
SADA NA PRUŽINY
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Akční cena
1 590 Kč

Akční cena
3 780 Kč

Akční cena
890 Kč



Sada na spojky SAC

– Sada určená pro odbornou montáž a demontáž spojek 
 SAC např. u VW, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL, 
 RENAULT, VOLVO. 
– Použití přípravků z této sady zaručuje správnou instalaci 
 spojky SAC. 
– Pomáhá zabránit předčasnému rozpínání stavěcího 
 kroužku spojky, což může vést k jeho trvalému poškození. 
– Sada obsahuje šestiramenný přípravek, díky kterému lze 
 sadu použít jak na tří tak i čtyřotvorové spojky. 

Akční cena
4 990 Kč

Objednací kód:
FOR 929G2

Navíjecí buben s hadicí

– Buben s hadicí na stlačený vzduch.
– Délka hadice 15 m.
– Rozměry bubnu 330×150×410 mm.
– Připojovací rozměr 1/4“.
– Vnitřní průměr hadice 5/16“ (8 mm).

Akční cena
1 790 Kč

Objednací kód: 
FOR 9U0201

Navíjecí buben s hadicí

–  Naviják s hadicí na stlačený vzduch.
– Délka hadice 12 m.
– Rozměry bubnu 330×150×410 mm.
– Připojovací rozměr 1/4“.
–  Vnitřní průměr hadice 3/5“ 

(10 mm).

Akční cena
1 790 Kč

Objednací kód: 
FOR 9U0201A

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.

Akční cena
890 Kč

Objednací kód: 
FOR 917T2

Sada na centrování spojky

–  Sada přípravků na vycentrování spojky při montáží.
– Obsahuje středící kónusy, dvě hřídele a další adaptéry  
 pro centrování.
– Univerzální aplikace.

–   Přísavka na přenášení a montáž autoskel.

Přísavky na okna

Objednací kód: 
FOR 63404

Akční cena
560 Kč
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Objednací kód: 
ATE 740295

Akční cena
7890 Kč

–   Přístroj na odvzdušnění brzdové kapaliny.
–  Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce.
–  Objem nádoby 5 l.
–  Délka plnící hadice 3,5 m.
–  Pulzní čerpadlo – precizní propláchnutí a plnění systému.
–  Přístroj obsahuje víčko č. 20 vhodné pro 50 % vozidel, 

jako např. VW, BMW, Opel, MB a další.
–  Dokoupit lze další sady víček, např.: ATE 740271, nebo 

ATE 740296.

Odvzdušňovací přistroj FB 5e
Spolehlivý a výkonný, kompaktní a mobilní vysokotlaký čistič  
bez ohřevu HD 7/17 MX Plus s integrovaným navíjecím bubnem  
a třífázovým motorem spojuje dlouhou životnost, uživatelsky přívětivý 
servis, maximální flexibilitu a komfortní práci ve vysoce efektivním stroji, 
který je koncipován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.

– Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock.
– Průtok 700 l/h.
– Pracovní tlak 170 bar.
– Vysokotlaká hadice 15 m.

Objednací kód:
KA 1.151-931.0

Akční cena
26 990 Kč

Vysokotlaký čistič HD 7/17 MX Plus

Verze s navíjecím bubnem:
Objednací kód: KA 1.520-932.0

Verze bez navíjecího bubnu:
Objednací kód: KA 1.520-931.0

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

– Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock.
– Průtok 500 l/h.
– Pracovní tlak 150 bar.

Akční cena
16 300 Kč

Akční cena
13 900 Kč

Vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus
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Odvzdušňovací přistroj FB 30 S

Objednací kód: 
ATE 740313

Akční cena
18 990 Kč

–  Efektivní odvzdušnění brzdových systémů  
+ vysátí staré brzdové kapaliny  
z vyrovnávací nádržky.

– Vhodné pro všechny brzdové a spojkové   
 systémy na trhu.
– S integrovaným odsávacím čerpadlem.
– Použitelný pro různé nádoby s brzdovou  
 kapalinou od 5–30 l.
– Délka plnící hadice 3,5 m.
–  Přístroj obsahuje víčko č. 20 vhodné pro  

50 % vozidel, jako např. VW, BMW, Opel,  
MB a další.

–  Dokoupit lze další sady víček,  
např. : ATE 740271, nebo ATE 740296.



Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact je univerzální stroj 
pro profesionální uživatele. Kompaktní víceúčelový vysavač přesvědčí systémem 
automatického čištění filtru Tact a skládaným plochým PES filtrem odolným proti 
vlhkosti při bezprašném odstraňování velkého množství jemného prachu  
pro dlouhé pracovní intervaly. Nečistoty a kapaliny jsou spolehlivě  
shromažďovány v robustní 30 l nádobě, která je vybavená nárazníkem  
a stabilními kovovými koly. Jednoduchá manipulace a snadná obsluha  
vysavače díky novému, centrálnímu přepínači výrazně usnadňují práci.

– Sací hadice 2,5 m.
– Mokro-suchá podlahová hubice 360 mm.
– Spárová hubice.
– Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství.
– Třída prašnosti L.

Objednací kód:
KA 1.148-201.0

Akční cena
9 600 Kč

Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact *EU

Extraktor Kärcher Puzzi 10/1 s podlahovou hubicí a hubicí na čalounění se hodí obzvláště pro hygienické a efektivní  
čištění menších až středně velkých ploch. S nástřikovým tlakem 1 bar a průtokem až 1/min se tento přístroj  postará  
o šetrné hloubkové čištění textilních ploch a dosahuje zvláště při čištění čalounění a koberců přesvědčivých výsledků.

Vybavení:
– Nástřikova hadice s integrovaným přívodem vody, 2,5 m.
– Podlahová hubice s kolenem a hliníkovou sací trubkou.
– Ruční hubice na čalounění.
– Spárova hubice.
– Síťový kabel, 7 m.
– Dodatečná rukojeť.

Objednací kód:
KA 1.100-130.0

Akční cena
13 990 Kč

Čistič koberců PUZZI 10/1

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

Akční cena 1 800 Kč

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

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

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

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

Objednací kód:
KA 1.783-311.0

Akční cena
46 900 Kč

Podlahový mycí stroj

Čistič ploch 20l
Objednací kód: KA 6.295-415.0

Akční cena 1 710 Kč
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Tekuté mýdlo s vůní moře 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
299 Kč

–   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

Čistič na mytí rukou GEL 10 kg Čistič na mytí rukou PASTA 4 kg

–  Profesionální mycí pasta určená k mytí silně znečištěných 
rukou a odstranění nečistot jakou jsou maziva, oleje nebo 
ulpělé rzi z pokožky rukou.

–  Tento výrobek se může pochlubit vyváženým složením  
s obsahem přírodních abraziv 
a speciálního druhu mletého 
vápence, který dokonale 
odstraňuje i ty nejodolnější 
nečistoty.

Objednací kód: 
XT HCPASTA

Akční cena
155 Kč

–  Tekutá suspenze na mytí velmi znečištěné pokožky 
rukou s obsahem jemného abraziva.

–  Její výhodou je rychlé a velmi šetrné odstraňování  
nečistot z vašich rukou.

–  Určená k odstranění středně 
odolných nečistot jako jsou 
oleje, tuky, maziva, nafta 
pH neutrální, příjemně 
parfemovaná.

Objednací kód: 
XT HCGEL

Akční cena
489 Kč

Akční SADA Auto-Kosmetika červená Akční SADA Auto-Kosmetika modrá

–  Akční set kosmetických přípravků pro kompletní očistu  
interiéru vozidla. Set je složený z produktů německého  
výrobce Caramba ve spolupráci s firmou Vileda Professional.

Objednací kód: 
CMB SET2

Akční cena
590 Kč

–  Akční set kosmetických přípravků pro kompletní očistu 
interiéru vozidla. Set je složený z produktů německého 
výrobce Caramba ve spolupráci s firmou Vileda  
Professional.

Objednací kód:
CMB SET1

Akční cena
590 Kč

Kompatibilní sud ve velikosti 50 litrů
Objednací kód: IBS PURGASOL/50

Kompatibilní sudy  
ve velikosti 50 a 200 litrů
Objednací kód: 
IBS PURGASOL/50
IBS PURGASOL/200
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IBS – Mycí stůl typ M

Objednací kód: IBS TYP M

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

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

s vysokou nosností (250 kg).
– Doporučené 200 l sudy s čisticí kapalinou.
– Nosnost 250 kg.
– Stůl je dodáván bez sudu s čistící kapalinou.

Záchytná skladová vana typ H10

Objednací kód: 
IBS 2130001

Akční cena
5 490 Kč

Skladová záchytná vana je vyrobena z vysoce kvalitního ocelového plechu  
a splňuje předpisy na ochranu spodních vod – Zákon o vodách a normu ČSN 
650201. Slouží k uložení 2 × 200 litrových sudů (nebo odpovídajícímu  
množství v jiných obalech).

– Záchytný objem v litrech: 200 l.
– Hloubka: 1 210 mm.
– Výška: 343 mm.
– Šířka: 800 mm.
– Hmotnost: 80 kg.

IBS – Mycí stůl typ BK 50

Objednací kód: 
IBS TYP BK50

Akční cena
11 490 Kč

– Mycí stůl ve výšce pracovního stolu,
 s velkou pracovní plochou, který odpovídá
 platným ES směrnicím.
– Robustní a stabilní konstrukce.
– Doporučené 50 l sudy s čisticí kapalinou.
– Nosnost 50 kg.
– Stůl je dodáván bez sudu s čistící kapalinou.

Akční cena
16 990 Kč



Papírové utěrky

Objednací 
kód

Materiál
Počet 
vrstev

Počet 
útržků

Rozměr 
útržku

Návin
Akční 
cena

XT ITBL290 recykl. papír 2 1200 24 × 24 cm 290 m         249 Kč 

XT ITBL370 100% celulóza 2 1000 37 × 36 cm 360 m         399 Kč 

XT ITWH250 100% celulóza 2 2× 500 25 × 25 cm 2× 250 m         399 Kč 

XT ITBL190 100% celulóza 3 500 38 × 38 cm 190 m         459 Kč 

Řezné kotouče na kov/nerez

–  Použití: veškerý kov + inox (nerez). 
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s.
– Neobsahuje příměsi železa, síry a chloru.
– Pouze na řezání (není určeno na broušení!).
– Vyrobeno v EU.
– Certifikace OSA.

Obj. kód Popis AKČNÍ CENA 1 ks
AKČNÍ CENA 1 ks 

(při koupi balení 25 ks)

XT CD115/1 Řezný kotouč kov/nerez 115 × 1 mm         16 Kč         13 Kč 

XT CD125/1 Řezný kotouč kov/nerez 125 × 1 mm         17 Kč         14 Kč 

Čistič skel 500 ml

Objednací kód: 
XT WC500

Akční cena
34 Kč

–  Díky rychle působícím činidlům snadno 
a rychle odstraňuje nečistoty, mastnotu 
a další nečistoty ze skel automobilů. 

–  Použití:
 – Vnitřní i vnější skla vozidel, zrcátka.
–  Výhody:
 –  Snadno odstraňuje nečistoty, stopy 

cigaretového kouře a otisky prstů.
 –  Zanechává okna beze šmouh jak 

uvnitř, tak venku.

Odstraňovač hmyzu 500 ml

– Důkladně a rychle odstraní 
 přischlé zbytky hmyzu.  
– Pro čelní skla automobilů 
 a činné plochy světlometů. 
– Vynikající čistící účinky. 
– Nepoškozuje umělé hmoty, 
 laky, sklo a pryže.

Objednací kód: 
XT IR500

Akční cena
34 Kč

Objednací kód: 
XT CSW1000

Akční cena
49 Kč

Autošampon s voskem 1 l

–  Autošampon s voskem pro vnější 
očistu vozidla.

–  Zaručuje snadné, dokonalé a šetrné 
umytí vozidla. 

Mycí houba MAXI

– Vhodná pro běžné mytí automobilu. 
– Díky své velikosti lze snadno a rychle umývat větší plochy vozu. 
– Nepoškozuje lak vozidla, vysoká savost. 
– Velikost: cca. 22 × 11,6 × 6 cm. 

Objednací kód: 
XT CSM

Akční cena
29 Kč

Melaminová houba Basotect

– Melamin je speciálně vyvinutý čistící materiál, který využívá 
 skvělé vlastnosti nanotechnologií.
– Tyto houbičky odstraňují bez námahy a šetrně usazenou  
 špínu a skvrny z nejrůznějších povrchů.
– Houby jsou vyrobeny z inovativního materiálu basotect, který  
 proniká hluboko do povrchu a odstraňuje dokonce i pevně  
 ulpělou špínu. 
– Barva: bílá.
– Rozměry (d x š x v): 10 x 6 x 2,5 cm.

Objednací kód: 
MAR HOUBA D

Akční cena 99 Kč

Akční cena
65 Kč

Autoleštěnka s voskem 500 ml

– Pro běžné i metalické laky. 
– Velmi účinně čistí, leští, oživuje barvy. 
– Dodá karoserii dlouhotrvající lesk. 
– Dlouhodobě konzervuje. 
– Vytváří ochranný film odolný vůči
 povětrnostním vlivům. 
– Nepoškozuje plasty a pryže. 

Objednací kód: 
XT PPW500
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Keramické mazivo

Objednací kód: 
XT CS300

Akční cena
99 Kč

–  Vysokoteplotní mazivo (+40 °C 
do +1400 °C) určené k mazání 
kluzných ploch všeho druhu.

–  Vhodné na brzdové systémy 
s ABS, ASR a ESP, výfukové svody, 
závity zapalovacích a žhavících 
svíček, mazání závitových spojů, 
apod.

–  Chrání třecí a kluzné plochy před 
zadřením, korozí a oxidací, odstra-
ňuje skřípání, vrzání apod.

– 300 ml.

Akční cena
65 Kč

Univerzální mazivo 6v1

–  Vysoce kvalitní, mazací prostředek, 
univerzálně použitelný.

–  Vhodný na kov, gumu, plasty apod.
–  Odpuzuje špínu, prach a vodu.
–  Zabezpečuje dlouhodobé a kvalitní 

promazání, zabraňuje předčasnému 
opotřebení a zadření.

– 300 ml.

Objednací kód:
XT MS300

Objednací kód: 
XT ECE5

Akční cena
229 Kč

Čistič motoru XT Extra

–  Vysoce účinný průmyslový alkalický čisticí prostředek se silnou 
odmašťovací schopností na velmi znečištěné motory, stroje, 
povrchy a podlahy. Pro strojní i ruční čištění.

–  Odmašťovací schopnosti tohoto výrobku jsou výjimečné.  
Snadno si poradí nejen s mastnotou,  
ale třeba i špínou od brzd nebo kol.  
Je vhodný i pro údržbu a mytí např.  
zahradní techniky a všech dalších  
zařízení a strojů, které jsou vystaveny  
velké nečistotě. Čistí i mastné podlahy  
a obklady výrobních hal.

Objednací kód:
XT MOS300

Akční cena
49 Kč

Uvolňovač šroubů MOS2

–  Vysoce účinný, rychle penetrující 
kontaktní olej s uvolňujícími účinky.

–  Uvolňuje zkorodované, zarezlé i 
zatuhlé šroubové spoje, matky  
a svorníky.

–  Nepostradatelný pomocník pří 
údržbě, výrobě, obsluze strojních 
zařízení a servisní opravě.

– 300 ml.

Objednací kód:
XT CGS300

Akční cena
65 Kč

Měděná pasta sprej

–  Mazací prostředek pro montáže: 
šroubových spojů, kloubových 
závěsů, čepů, výfuků, zapalo-
vacích svíček, svorníků motorů 
nebo tepelných výměníků atd.

–  Zabraňuje zadření šroubů vlivem 
vysoké teploty, či mechanického 
namáhání.

–  Odstraňuje skřípání a vrzání.
–  Tepelná odolnost –30 °C až 

+1100 °C.
– 300 ml.
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Lepidlo na autoskla

–   Vysoce viskózní, rychle tvrdnoucí lepící/těsnící  
tmel na bázi polyuretanu. 

Použití:
–   Rychlé, polyuretanové lepidlo.
–   Doba zpracování 15 minut.

Výhody:
–   Připravenost k jízdě u vozidel  

se 2 airbagy pouhé 2 hodiny!! 
–   Bez airbagů cca 1 hod.
–   Lepidlo je NEVODIVÉ.

– 310 ml.

Objednací kód: 
XT WA310

Akční cena
109 Kč

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

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

Akční cena
37 900 Kč

Objednací kód:
XT CHANGER A-AF

Montovačka pneumatik s pneumatickým palcem

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

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

Akční cena
23 900 Kč

Objednací kód:
XT BALANCER A

Vyvažovačka kol 

Novinka

můžete vidět na
ROADSHOW

Montovačka pneumatik

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.

– 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

Akční cena
30 900 Kč

Vyvažovačka kol

–  Poloautomatická vyvažovačka. umožňuje statické  
i dynamické vyvažování včetně speciálních programů 
pro různé tvary ALU disků. Při použití adaptéru pro 
uchycení kol, je možné vyvažovat i kola motocyklů.  
Pro snadnou uživatelskou obsluhu je integrován systém 
samokalibrace a automatická detekce případných závad. 

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

Objednací kód:
XT BALANCER SA

Akční cena
19 490 Kč

Novinka

Doporučujeme dokoupit  
pomocné rameno XT CHANGER HARM 2. Doporučujeme dokoupit  

pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

můžete vidět na
ROADSHOW
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Montovačka pneumatik s pomocným ramenem

Montovačka pneumatik pro montáž a demontáž pneumatik osobních a lehkých  
užitkových automobilů s velkou čtyřčelisťovou upínací deskou pro vnitřní i vnější  
upnuti disků. Tento model je dodáván spolu s pomocným ramenem, které výrazně  
usnadní práci obsluze při montáži tvrdších pneumatik. Tento model je určen zejména  
k provozu v menších autoopravnách, nebo jako doplněk stávajícího pneuservisního  
stroje.

– Jednoduchá a spolehlivá konstrukce, snadné ovládání.
– Odklopné montážní rameno.
– Vnější upnutí kol o velikosti až 21“.
– Vybavena pomocným ramenem pro usnadnění montáže  
 a demontáže nízkoprofilových pneumatik.

Akční cena
27 900 Kč

Objednací kód:
XT CHANGER M-A

Manuální vyvažovačka umožňuje statické i dynamické vyvažování včetně speciálních 
programů pro různé tvary ALU disků. Při použití adaptéru pro uchycení kol, je možné 
vyvažovat i kola motocyklů. Pro snadnou uživatelskou obsluhu je integrován systém 
samokalibrace a automatická detekce případných závad.

–   3 programy pro ALU disky.
–   pět speciálních vyvažovacích programů.
–   Software pro autokalibraci.
–   Nejnovější typ mikroprocesoru.
–   Dynamické i statické vyvažování.
–   Vysoká kvalita zpracování.
–   Osvědčený stroj.

Akční cena
17 490 Kč

Objednací kód:
XT BALANCER M

Vyvažovačka kol 

Novinka

Montovačka pneumatik

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

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

Akční cena
149 000 Kč

Objednací kód:
SP GA475.ELIT

Doporučujeme dokoupit 
pomocné rameno SP PLUS94.



Vybavení servisů – PNEUSERVIS Vybavení servisů – PNEUSERVIS 4746
vy

ba
ve

ní
 s

er
vi

sů
P

N
EU

SE
R

V
IS

  p
o

d
zi

m
 2

01
8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

P
N

EU
SE

R
V

IS
   p

o
d

zi
m

 2
01

8

Ceny bez DPH www.elit.czCeny bez DPH www.elit.cz

Vyvažovačka kol

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

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

Akční cena
149 000 Kč

Objednací kód:
SP ERP280WS

Montovačka pneumatik

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

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

Objednací kód:
SP GA2845ID.26

Akční cena
119 000 Kč

Doporučujeme dokoupit 
pomocné rameno SP PLUS83.

–   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.

Akční cena
69 900 Kč

Objednací kód:
SP ER255R

Akční cena
69 900 Kč

Objednací kód:
SP GA2645V.26

Montovačka pneumatik GA2645V.26

–   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.

Doporučujeme dokoupit 
pomocné rameno SP PLUS83H.

Vyvažovačka kol ER255H
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Ceny bez DPH www.elit.czCeny bez DPH www.elit.cz

–   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.

Akční cena
53 900 Kč

Objednací kód:
SP ER248R

Vyvažovačka kol ER 248H

–   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.

Akční cena
53 900 Kč

Objednací kód:
SP GA2441.22

Montovačka pneumatik GA2441.22

Jednorychlostní model

Akční cena
57 900 Kč

Objednací kód:
SP GA2441V.22

Dvourychlostní model

Doporučujeme dokoupit  
pomocné rameno SP PLUS83H.

můžete vidět na
ROADSHOW

můžete vidět na
ROADSHOW

Montovačka TCE 4470 S441

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

Akční cena
139 000 Kč

Objednací kód:
1 694 100 396

Vyvažovačka kol WBE 4440 S10

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

Akční cena
129 000 Kč

Objednací kód:
1 694 100 481

můžete vidět na
ROADSHOW

můžete vidět na
ROADSHOW
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– 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-fázový pohon.
– Včetně pomocného ramene TCE 330.
– Funkce ergo control.
– Pohon s plynulým rozběhem.
– WDK kit.

Akční cena
124 900 Kč

Objednací kód:
1 694 100 539

Montovačka TCE 4430-24 S401 

– 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.

Akční cena
84 900 Kč

Objednací kód:
1 694 100 479

Vyvažovačka kol WBE 4240

Vybavení servisů – PNEUSERVIS TRUCK 51

Vyvažovačka kol TRUCK

Akční cena
119 000 Kč

Univerzální vyvažovačka určená pro vyvažování kol motocyklů,  
osobních automobilů, užitkových a nákladních vozidel. 
Včetně mikroprocesoru, který zajišťuje samokalibraci  
a také diagnostiku stroje. Profesionální vyvažovací funkce  
pro statické i dynamické vyvažování a také funkce pro ALU kola.

– Pro kola 10”–30”.
– Přesnost vyvažování 1 g (osobní vozidla)/10 g (nákladní vozidla).
– Připojení 230 V.

Objednací kód:
SP ERL240RC

Montovačkapneu TRUCK

Akční cena
149 000 Kč

Profesionální montovačka pneumatik užitkových a nákladních vozidel.  
Plynulá regulace rychlostí otáčení upínací hlavice usnadňuje práci  
a omezuje riziko poškození ráfku.

– Pro kola s průměrem ráfku 11–27“.
– Maximální průměr kola 1 640 mm (64“).
– Maximální šířka kola 925 mm (36,4“).

Objednací kód:
SP GG526N

Montovačkapneu TRUCK a zemědělské stroje

Akční cena
199 000 Kč

Elektrohydraulickámontovačka pneumatik nákladních vozidel,  
zemědělských a stavebních strojů. Ovládání pomocí mobilní  
jednotky.

– Pro kola s průměrem ráfku 11–43“  
 (11–56“ při použití SP G108A12).
– Maximální průměr kola 2 300 mm (90,5“).
– Maximální šířka kola 1 300 mm (51“).

Objednací kód:
SP GG30156.11N

Ceny bez DPH www.elit.cz

Vybavení servisů – PNEUSERVIS50

Ceny bez DPH www.elit.cz
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–  Připojení: 1/2”.
– Maximální moment 1302 Nm.
– Pracovní moment 34-407 Nm.
– Vstup vzduchu 1/4”.
– Tlak vzduchu 90 P.S.I. ( 6,2 Bar).
– Hmotnost 1,44 kg.

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
1 990 Kč

Objednací kód:
XT TOOLS 43-4002

Objednací kód: 
XT TOOLS 47-4072L8

Akční cena
8 490 Kč

Pneumatický utahovák 1“

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

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

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

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

Pneumatický utahovák 1/2“

Objednací kód:
XT TOOLS 43-231HRG

–  Připojení 1/2”.
– Otáčky 7.000 ot/min.
– Maximální moment 1356 Nm.
– Pracovní moment 68-746 Nm.
– Vstup vzduchu 1/4”.
– Velikost hadice 3/8” I.D.  
 (10 mm).
– Tlak vzduchu 90 P.S.I.
– Průměrná spotřeba  
 vzduchu 113 l/min.
– Váha 1,9 kg.

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
2 390 Kč

Objednací kód:
XT TOOLS 43-4033

Objednací kód: 
XT TOOLS 45-4051P

Akční cena
4 499 Kč

Pneumatický utahovák 3/4“

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

– Tělo utahováku  
 z kompozitu.
– Vysoké otáčky 5500/min.
– Maximální povolovací 
 moment 1898 Nm.
– Pracovní moment 271–1627 Nm.
– Připojení vzduchu 1/2“.

Objednací kód: 
XT TOOLS 43-4033PK

Akční cena
2 690 Kč

Pneumatický utahovák 1/2“ v sadě

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

Objednací kód: 
XT TOOLS 45-4051P

Pneumatický utahovák 3/4“

–  Čtvercový pohon 3/4” (19 mm).
–  Volnoběžné otáčky 5,500 ot./min.
–  Maximální moment 2,034 Nm.
–  Rozsah pracovního momentu 271~1,627 Nm.
–  Přívod vzduchu 3/8”.
–  Velikost hadice:  

vnitřní průměr  
1/2” (13 mm).

–  Tlak vzduchu  
90 PSI (6,2 bar).

–  Průměrná spotřeba  
vzduchu 198 l/min.

Akční cena
3 990 Kč

Akční cena
1 690 Kč

– Skvěle padne do ruky.
– Povolovací moment 1302 Nm.
– Hmotnost pouze 1,44 kg.
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Pneumatický utahovák 1/2“

– 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.

Akční cena
4 990 Kč

Objednací kód: 
HAZ 9012EL-SPC

Pneumatický utahovák 1/2“

Akční cena
2 990 Kč

Objednací kód:
HAZ 9012SPC

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

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

Pneumatický utahovák 1/2“

– Extrémně krátký!  
 Extrémně lehký!
– Vysoce výkonný  
 – povolovací moment  
 1100 Nm!
– Nový typ utahováku,  
 o třetinu menší než běžné  
 utahováky.
– Speciální ergonomická rukojeť,  
 dobře padne do ruky.
–  Kompaktní konstrukce umožňuje práci  

i ve stísněných prostorech.
–  Délka utahováku je pouze 113 mm.
–  Hmotnost pouze 1,3 kg.
–  Včetně oka pro zavěšení utahováku.

Akční cena
3 490 Kč

Objednací kód:
HAZ 9012M

Pneumatický utahovák 3/4“

Akční cena
12 990 Kč

Objednací kód:
HAZ 9013MG

– 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.

Pneumatický utahovák 1/2“

– 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.

Akční cena
4 890 Kč

Objednací kód:
HAZ 9012MT

Objednací kód: 
HAZ 9014MG-2

Akční cena
23 400 Kč

Pneumatický utahovák 1“

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

Kované nástavce na kola

Objednací kód:
HAZ 903SPC/3

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

Akční cena
748 Kč

Nástrčná kovaná hlavice 
na šrouby kol MB

–  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.

Objednací kód:
HAZ 905SLG-17

Akční cena
321 Kč

Nástrčná kovaná hlavice  
na šrouby kol Hyundai

–  Nástrčná hlavice pro rázový utahovák 
se zvláštním profilem.

– Velikost 21 mm.
–  Aplikace na kolové šrouby 

Hyundai i30, Tucson.

Objednací kód:
HAZ 905SLG-21

Akční cena
331 Kč

Kované prodloužené nástavce na kola
–  Prodloužené kované nástavce ½“ barevně 

odlišené, v ochranném nylonu. 
– Velikosti 17, 19, 21 mm.
– Délka 150 mm.

Akční cena
590 Kč

Objednací kód:
FOR K4033

Sada kovaných nástavců

Akční cena
390 Kč

Objednací kód:
FOR 4032

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



Vybavení servisů – PNEUSERVIS Vybavení servisů – PNEUSERVIS 5756
vy

ba
ve

ní
 s

er
vi

sů
P

N
EU

SE
R

V
IS

  p
o

d
zi

m
 2

01
8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

P
N

EU
SE

R
V

IS
   p

o
d

zi
m

 2
01

8
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Sada kovaných nástavců

Akční cena
249 Kč

Objednací kód:
FOR 4032 TH

–  Prodloužené kované nástavce 
v plastovém pouzdře.

–  Velikosti 17, 19, 21 mm, délka 
85 mm.

– Rozměr nástavců ½“.

Kované momentové nástavce na kola

–  Nástavce s maximálním utahovacím mo-
mentem 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.

Akční cena
1 690 Kč

Objednací kód:
FOR 4045

Speciální nástavec  
na šrouby MB

– 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
129 Kč

Momentový klíč 40–200 Nm

Objednací kód:
HAZ 5122-2CT

–  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“.

Akční cena
3 490 Kč

Momentový klíč 40–200 Nm s číselníkem

–  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“.

Objednací kód:
HAZ 5122-2CLT

Akční cena
3 990 Kč

Elektronický momentový klíč 
10–200 Nm číselníkem

Objednací kód:
HAZ 7292-etac

–  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
25 900 Kč

Momentový klíč 42–210 Nm

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

Objednací kód:
FOR 6474470

Akční cena
990 Kč

Momentový klíč 140–980 Nm

Objednací kód:
FOR 64761240

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

Akční cena
5 990 Kč

Momentový klíč 1/2“ 80–400 Nm

Objednací kód:
FOR 6474680W

– Délka 680 mm.

Akční cena
2 290 Kč

Momentový klíč 1“ 300-1500 Nm

–  Délka 1 700 mm.

Objednací kód:
FOR 64781700

Akční cena
9 990 Kč

Momentový klíč 10–100 Nm

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

Objednací kód:
FOR 6474405W

Akční cena
1 590 Kč

Objednací kód:
FOR 6474500W

– Délka 500 mm.

Akční cena
1 690 Kč

Momentový klíč 1/2“ 20-200Nm
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Objednací kód:
FOR 9T0401D

Akční cena
1 890 Kč

Digitální pneuměřič

–  Profesionální velmi přesný  
pneuměřič s digitálním  
ukazatelem.

– Maximální tlak  
 10 bar.
– Funkce auto-off  
 pro úsporu baterie.

Měřák tlaku v pneumatikách

Akční cena
691 Kč

Objednací kód:
HAZ 9041-1

–  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“.

Měřák tlaku v pneumatikách – kalibrovaný

Akční cena
3 790 Kč

Objednací kód:
HAZ 9041-2

–  Speciální pryžové opláštění  
chrání manometr před  
lehkými nárazy.

– 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“.

Hustič pneu OMG73 s certifikátem Hustič pneu OMG83 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.

–  Kalibrované měřidlo  
s certifikátem 86/217/EEC. 

– Manometr průměr: 80 mm. 
– Měřící rozsah: 0–10 bar. 
– Hustící hadice: 0,8 m. 
– Made in ITALY.

Akční cena
569 Kč

Objednací kód:
GS FE 10.245

Akční cena
1 139 Kč

Objednací kód:
GS FE 10.246

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
2 990 Kč

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

Hadice na vzduch
Objednací kód: 
HAZ 9040-7

Akční cena
 790 Kč

Vzduchová hadice 15 m × 8 mm se šroubením 1/4“

Objednací kód:
SEA AH15RX

– Pryžová směsná hadice vhodná pro použití  
 v garážích a karosárnách.
– Na obou koncích otočná šroubení  
 s vnitřním závitem 1/4“.
– Průměr: 8 mm.
– Délka: 15 m.

Akční cena
849 Kč

Novinka

Objednací kód:
NED 30800220

Vzduchová hadice 10 m × 8 mm se šroubením 1/4“

Objednací kód:
SEA AH10RX

– Pryžová směsná hadice vhodná pro použití  
 v garážích a karosárnách.
– Na obou koncích otočná šroubení  
 s vnitřním závitem 1/4“.
– Průměr: 8 mm.
– Délka: 10 m.

Akční cena
549 Kč

Novinka

Vzduchová hadice 10 m × 8 mm se šroubením

Objednací kód:
SEA AH10C/8

– Polyuretanová kroucená hadice usnadňuje udržovat  
 pracovní prostor uklizený a bez hadic, když se nepoužívají.
– Vybavena otočným šroubením 1/4“ BSP na obou koncích  
 a kovovým opletením konců pro větší odolnost.
– Průměr: 8 mm.
– Délka v rozvinutém stavu: 10 m.
– Šroubení: 1/4“BSP. Akční cena

579 Kč

Novinka
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Akční cena
5 290 Kč

Digitální měřič hloubky dezénu

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

Akční cena
379 Kč

Objednací kód:
SEA VS0564

Novinka
– Praktická měrka hloubky vzorku pneuatik. 
– Odolné ocelové provedení s klipem pro uchycení  
 na kapsu.
– Přehledná stupnice 1–26 mm s dělením po 1 mm.
– Kovové provedení stupnice

Akční cena
149 Kč

Objednací kód:
SEA TST/DG

Novinka

Měřič tloušťky dezénu

Digitální měřič hloubky dezénu

– 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
278 Kč

Objednací kód:
GS FE 10.108

Regál pro uskladnění pneu

– Regálový systém pro uložení pneumatik (k pevné instalaci).
– Rozměr odpovídá 16 pneumatikám/police  
 (max zátěž na polici je 200 kg).
– Vyrobeno z kvalitní práškově lakované oceli.
– Rozměry: Š×H×V: 1 830 × 455 × 1 980 mm
– Max nosnost: 400 kg (200 kg/police).

Akční cena
5 990 Kč

Objednací kód:
SEA STR003

Novinka

Regál pro uskladnění pneu

– Rozšiřující modul pro SEA STR003.
– Možnost rozšíření stávajícího modulu 
 SEA STR003 o další úložnou kapacitu  
 16 pneu/police
– Rozměry Š×H×V: 1 830 × 455 × 1 980 mm.
– Max nosnost: 400 kg (200 kg/police).

Objednací kód:
SEA STR003E

Novinka

Mobilní regál pro uskladnění pneu

– Mobilní regálový systém pro uložení pneumatik.
– Vyrobeno z kvalitní práškově lakované oceli.
– Celkové rozměry: Š×H×V: 915 × 455 × 1 700mm.
– Max nosnost:  
 400 kg  
 (200 kg/police).

Akční  
cena
6 490 Kč

Objednací kód:
SEA STR002

Novinka

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

Objednací kód:
TG TRF8401

Akční cena
329 Kč

Stojan na pneumatiky

Police na pneumatiky

Objednací kód:
TG TAZ8253

Akční cena
1 190 Kč

Měřič hloubky dezénu  
s LED a zvukovou indikací

– 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.

Akční cena
270 Kč

Objednací kód:
FOR 9B1803

Nástroj na vložky ventilů

– Pro demontáž a montáž vložky ventilku pneumatik.
– S pohodlnou rukojetí je optimální i pro vytížené dílny.
– Vhodný pro motocykly, osobní automobily i užitková  
 vozidla.
– Délka: 97 mm.

Akční cena
59 Kč

Objednací kód:
SEA TST/VCT

Novinka
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Ceny bez DPH www.elit.czCeny bez DPH www.elit.cz

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.

Akční cena
54 Kč

Objednací kód:
GS FE 10.95

– Jednoduchý a odolný natahovák ventilků kol.

Akční cena
169 Kč

Objednací kód:
SEA TST/TVI

Novinka

Šroubovák na ventilky

Oboustranný šroubovák na ventilky

– Šroubovák na perka ventilků oboustranný.

Akční cena
30 Kč

Objednací kód:
GS FE 11.49

Montážní páka potažená plastem

–  Speciální provedení ideální nejen pro práci s hliníkovými koly.

Objednací kód:
HAZ 650K-20

Akční cena
998 Kč

Montážní páka

Akční cena
255 Kč

Objednací kód:
FOR 750500

– Montážní páka na pneumatiky.
– Délka 500 mm.

Montážní páka 500 mm

– Kované z chrom-vanadové oceli.
– Délka: 500 mm.

Akční cena
229 Kč

Objednací kód:
SEA VSTL500

Novinka

Rychloupínací matice 40 mm

– Pro průměr hřídele 40 mm.
– Stoupání závitu 4 mm.

Akční cena
1044 KčObjednací kód:

GS FE 16.74

Rychloupínací matice 36 mm

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

Objednací kód:
GS FE 16.68

Akční cena
1044 Kč

Výsuvka s vnějším závitem 1/4“

– 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:
GS FE 110.28

Akční cena
27 Kč

Rychlospojka s vnitřním závitem ¼“

Objednací kód:
FC 6004591400

Akční cena
119 Kč

– Základní typ rychlospojky.
– Vnitřní závit ¼“.

Křída bílá 6 ks

Akční cena
115 Kč

Objednací kód:
SEA TST13

Novinka

Akční cena
115 Kč

Objednací kód:
SEA TST14

Novinka

Křída žlutá 6 ks

Štětec na montážní pastu

Akční cena
86 Kč

Objednací kód:
GS FE 10.36
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Sada nářadí pro práci se snímači TPMS

Akční cena
5 290 Kč

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. 

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.

Objednací kód:
HAZ 669/10

Jednotka údržby vzduchu

–  Jednotka obsahuje redukční tlakový ventil,  
mlhovou maznici a manometr.

–  Objem náplně regulátoru tlaku 50 ml.
–  Objem přimazávače 170 ml.
– Přípojka 1/2“.

Objednací kód:
HAZ 9070-2

Akční cena
2 990 Kč

Olej do pneumatického nářadí

–  Objem 1 l.

Objednací kód:
HAZ 9400-1000

Nástroj pro montáž REDI senzorů VDO

Akční cena
990 Kč

Objednací kód:
HAZ 668-1

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

Akční cena
360 Kč

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. 

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.
– Bluetooth nebo infračervené spojení s tiskárnou.
– Čtení a mazání chybových hlášení TPMS.

VDO TPMS PRO PRINT        Verze s tiskárnou

Akční cena
29 900 Kč

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

Objednací kód:
SI A2C59506643

Akční cena
23 900 Kč

Objednací kód:
SI A2C59506457

BOSCH TPA 200

Akční cena
11 400 Kč

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).

– 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.

Objednací kód:
0 684 400 250
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Kleště na závaží

–  Tvarované kleště na montáž  
a demontáž závaží.

Objednací kód:
FOR 6821

Akční cena
239 Kč

Kleště na závaží

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

Objednací kód:
FOR 9T0302

Akční cena
429 Kč

Sada škrabek

Akční cena
189 Kč

Objednací kód:
FOR 904M6

–  Plastové škrabky na odstranění  
starého závaží.

– V sadě 4 ks.

Utahovací kříž na kola

Akční cena
369 Kč

Objednací kód:
FOR 681400

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

Sada na opravu průpichů

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

Akční cena
380 Kč

Objednací kód:
FOR 904T4

Sada nářadí na senzory TPMS

Objednací kód: 
FOR 911T1

–  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  
     1– 5 Nm.
 – 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.

Akční cena
2 490 Kč

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

Akční cena
490 Kč

Objednací kód:
FOR 907U5

Páka na povolení šroubů kol

Akční cena
799 Kč

Objednací kód:
FOR 681D515

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

Hlavice na speciální šrouby kol



Akční cena
135 000 Kč

Akční cena
229 000 Kč

Objednací kód:
WULKAN 360HP

Objednací kód:
WULKAN 500HP

Myčka kol WULKAN 360HP

Myčka kol WULKAN 500HP

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 3×230 V.

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. 

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 3×230 V,
– Ochrana proti přehřátí,
– Exklusivní produkt na trhu.

MYČKY KOL

Akční cena
33 900 Kč

Akční cena
35 900 Kč

Objednací kód:
WULKAN 2000

Objednací kód:
WULKAN 3000

WULKAN 2000

Počítačové vulkanizační zařízení na opravy všech typů pneumatik a duší. 

–  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.

Zejména pro pneumatiky osobních vozidel 
a dodávek.

WULKAN 3000 
Pro všechny typy pneumatik včetně velkých 
průmyslových strojů.

Vulkanizery
Vybavení servisů – PNEUSERVIS Vybavení servisů – PNEUSERVIS 6968

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

P
N

EU
SE

R
V

IS
  p

o
d

zi
m

 2
01

8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

P
N

EU
SE

R
V

IS
   p

o
d

zi
m

 2
01

8

Ceny bez DPH www.elit.czCeny bez DPH www.elit.cz



Vybavení servisů – PNEUSERVIS Vybavení servisů – PNEUSERVIS 7170
vy

ba
ve

ní
 s

er
vi

sů
P

N
EU

SE
R

V
IS

  p
o

d
zi

m
 2

01
8

vy
ba

ve
ní

 s
er

vi
sů

P
N

EU
SE

R
V

IS
   p

o
d

zi
m

 2
01

8

Ceny bez DPH www.elit.czCeny bez DPH www.elit.cz

Montážní pasta bílá, 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.  
 

Akční cena 
195 Kč

Objednací kód:
XT TMPW5

Montážní pasta černá, 5 kg

–  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.  

Akční cena 
210 Kč

Objednací kód:
XT TMPB5 

XT Čistič disků kol 500 ml

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

Objednací kód:
XT WRC500

Akční cena
35 Kč

XT Oživovač pneu 500 ml

Použití:
– Na regeneraci a ochranu všech typů pneumatik.
–  Proniká do povrchu pneumatiky, chrání před 

stárnutím a praskáním.
Výhody:
– Rychle usychá.
– Zanechává dlouhotrvající vysoký lesk.
Upozornění:  
Neaplikujte na běhoun/dezén pneumatik!

Akční cena
89 Kč

Objednací kód:
XT TC500

XT Autolak černý lesklý 400 ml

Použití:
–  Vhodný k dekorativním i ochranným nástři-

kům plastových nebo kovových dílů automo-
bilů nebo k obnovení zašlých povrchů.

–  Ochrana před klimatickými vlivy a proti korozi.

Výhody:
– Rychlá a snadná ochrana povrchu po opravách.
– Rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost.

Akční cena
75 Kč

Objednací kód:
XT BGS400

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.

Akční cena
75 Kč

Objednací kód:
XT BMS400

71

Akční cena
309 Kč

Akční cena
329 Kč

Objednací kód:
UNI 0990242EL

Objednací kód:
UNI 0990242

Ochranný potah ELIT role 100 ks Ochranný potah bílý role 100 ks 

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

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

Vaky na kola ELIT
– Materiál: MDPE.
– Barva bílá.
– Potisk ELIT.

Objednací kód Rozměr Tloušťka Balení Počet ks Akční cena 
za balení

Akční cena 
za kus

UNI 0990811EL XL 70/30 × 100 cm 16 μ perforované 
na roli 200 715 Kč 3,58 Kč

UNI 0990820EL XXL 70/40 × 110 cm 25 μ perforované 
na roli 100 765Kč 7,65 Kč

Ochranný potah ze syntetické kůže

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

Akční cena
299 Kč

Objednací kód:
UNI 0990320

– Materiál: MDPE.
– Barva bílá.
– Bez potisku.

Vaky na kola

Objednací kód Rozměr Tloušťka Balení Počet ks Akční cena 
za balení

Akční cena 
za kus

UNI 0990811 XL 70/30 × 100 cm 16 μ perforované 
na roli 200 740 Kč 3,70 Kč

UNI 0990810 XL 70/30 × 100 cm 25 μ perforované 
na roli 100 530 Kč 5,30 Kč

UNI 0990840 XL 70/30 × 100 cm 25 μ sada 4 ks 4 27 Kč 6,75 Kč

UNI 0990820 XXL 70/40 × 110 cm 25 μ perforované 
na roli 100 785 Kč 7,85 Kč

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

Akční cena
699 Kč

Objednací kód:
UNI 0991540



PROFESIONÁLNÍ AUTOSERVIS 
ZA ROZUMNOU CENU

Na sortiment XT MAX
poskytujeme standardně 

3-letou záruku!

P R E M I U M  Q U A L I T Y

Nyní v NOVÉM 

moderním provedení.

Ceny bez DPH www.elit.cz

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.


