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Děláme 
Aston Martin 
výjimečným

Společnost Total je hrdá na to, že je oficiálním partnerem Aston Martin po dobu tří, po sobě jdoucích let. 
Motorový olej TOTAL QUARTZ a paliva TOTAL EXCELLIUM zaručují vynikající výkon, který splňuje nejvyšší 
nároky řidiče. 

total.cz

Vážení čtenáři a obchodní partneři,

těší mě, že Vám mohu představit letošní první 
číslo tištěného ELIT magazínu. Jeho rozsah je 
rozšířen a nyní nabízí více než 80 stran zajíma-
vého čtení, které jsme pro Vás připravili.

Hned na úvod se dozvíte o otevření našeho 
zbrusu nového Tréninkového centra v Praze-
-Vysočanech. Jde o nejmoderněji vybavené tré-
ninkové centrum, které bude sloužit ke kom-
plexnímu vzdělávání všech našich zákazníků 
– mechaniků, lakýrníků, přejímacích techniků 
nebo i majitelů autoservisů a lakoven. Jeho sou-
částí je také prezentace sortimentu garážového 
vybavení.

Určitě Vám pak doporučuji přečíst si článek 
Vybavujeme autoservis: Bez čeho se nelze obe-
jít. Velký prostor je i tentokrát věnovaný sorti-
mentním novinkám nejen z oblasti náhradních 
dílů pro osobní vozy a motocykly, ale i garážové 
techniky či nářadí. Tradičně nabízíme i několik 
článků s praktickými technickými informacemi, 
které využijete při své práci.

Kromě tištěného ELIT magazínu pro Vás 
vydáme od letošního dubna také elektronický 
měsíčník e-Magazín ELIT, který Vám přináší 
informace ze světa auto-moto a který Vám vždy 
pohodlně dorazí do Vašich e-mailových schrá-
nek. O každém jeho novém vydání se také včas 
dozvíte i v eCatu. Nemusíte se tedy obávat, že 
by Vám uniklo něco zajímavého.

Přeji Vám ničím a nikým nerušené poutavé 
čtení, a kromě prázdninového odpočinku také 
mnoho obchodních úspěchů. 

Za redakční radu a tým ELIT CZ

Michal Knor
Ředitel marketingu
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OTEVŘELI JSME NEJMODERNĚJŠÍ 
TRÉNINKOVÉ CENTRUM
Otevřeli jsme pro vás v Praze úplně nové Tréninkové centrum. První příležitost do nich 
nahlédnout byla v rámci pražské zastávky jarní Roadshow. Nejmoderněji vybavené Tré-
ninkové centrum bude sloužit k prezentaci sortimentu vybavení servisů a ke komplexnímu 
vzdělávání zákazníků – mechaniků, lakýrníků, přejímacích techniků nebo i majitelů auto-
servisů a lakoven.

Kromě školení pro zákazníky tu budou probíhat 
také předváděcí akce a prezentace veškerého 

vybavení na poli autoopravárenství a lakování 
a mnoho dalších promo akcí. 

„Nároky zákazníků stoupají, stejně jako auto-opravá-
renské technologie a trendy. Nové centrum na Kolbe-
nově ulici proto bude zákazníkům sloužit ještě multi-
funkčněji, než byli doposud zvyklí. Nově vybudované 
a perfektně vybavené zázemí nám navíc umožní ještě 
lépe naplňovat filozofii lídra trhu, kdy přicházíme 
s nabídkou ‚vše pod jednou střechou‘, a to včetně lako-
vání. Chceme tak aktivně přispívat ke zvýšení úrovně 
oprav a služeb na aftermarketovém trhu,“ říká Jaro-
slav Pospíšil, ředitel podpory prodeje.

Tréninkové centrum nabízí na ploše, která čítá 
přes 1 700 m2, nejmodernější autoopravárenské 
vybavení a technologie včetně autolakování. 

Prostor je členěný do několika zón se třemi hlav-
ními pracovními částmi. Najdete zde mechanic-
kou dílnu i lakovnu s  nejmodernější lakovací 
kabinou na trhu. Poslední část patří prezentaci 

problematiky spalování motoru, což jsou přede-
vším diagnostická zařízení, testování kompo-
nentů distribuce paliva, a to nejen dieselových 
komponentů.

1. Emil Kolben (1. 11. 1862 – 3. 7. 1943)  2. Emil Kolben a Thomas Alva Edison (vlevo)

1 2
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Všechna pracoviště jsou na vysoké úrovni, plně 
funkční a v rámci školení si naši zákazníci mohou vše 
vyzkoušet pod vedením zkušených profesionálů. 

Jsou zde k dispozici také tři školicí místnosti, první 
dvě pro mechaniky s kapacitou každá pro cca 
30–40 lidí a další pro lakýrníky s kapacitou 12 osob. 
K občerstvení slouží dvě relaxační místa, spodní 
coffee station a horní bar na vyvýšené terase 
s výhledem na celý industriální prostor. 

Unikátní prostory v pražských Vysočanech v sobě 
snoubí moderní technický styl a zachovávají si 

přitom autenticitu historické tovární haly z  předvá-
lečného období. Tato hala původně sloužila k obrá-
bění oceli, navazovala na slévárnu a na konci 30. let 
20. století byla přestavěna jako jeden z objektů 
slavné Kolbenky. 

Její zakladatel Emil Kolben, významný český vyná-
lezce a podnikatel, pozvedl český průmysl na svě-
tovou úroveň a zasadil se o elektrifikaci v Čechách 
před první světovou válkou. Objevil totiž výhody 
střídavého proudu oproti stejnosměrnému a začal 
jej prosazovat i ve výrobě, což se ukázalo jako 
správná volba. Svou firmu postupně proměnil 

v  proslulý koncern ČKD, který zaměstnával přes 
20 tisíc lidí a pyšnil se dobovým heslem: „Vyrábíme 
vše, od špendlíku po lokomotivu.“  Kolben pracoval 
v začátcích své kariéry i pro T. A. Edisona v USA, kde 
byl jeho hlavním inženýrem, a už na začátku 
20. století jezdil elektromobilem. V roce 1911 pak 
na Kolbenovo pozvání přijel Edison do Prahy. 

Po roce 1989 zůstal objekt haly, stejně jako velká 
část bývalého komplexu ČKD, zchátralý. Nový maji-
tel objekt koupil v roce 1999 a halu postupně zre-
konstruoval. Interiéru dominují původní betonové 
stropy a sloupy. 

Nové Tréninkové centrum LKQ CZ:
– Celková plocha přes 1 700 m2

– Tři hlavní pracovní části: 1/ mechanická dílna
     2/ lakovna
     3/ spalování motoru

–  Lakovací kabina Junair Series5 s nejmodernější technologií o roz-
měrech 8 x 4 m se speciálním systémem úspory elektrické ener-
gie a plynu, včetně osazeného axiálního proudění vzduchu

– Tři školicí místnosti s kapacitou celkem až pro 80 lidí
–  Kompletní zázemí pro tým divize technické podpory prodeje (cca 

40 lidí) poskytující pomoc našim zákazníkům
– 2 občerstvovací zóny

5
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Nové Tréninkové centrum LKQ CZ:
– Celková plocha přes 1 700 m2

– Tři hlavní pracovní části: 1/ mechanická dílna
     2/ lakovna
     3/ spalování motoru

–  Lakovací kabina Junair Series5 s nejmodernější technologií o roz-
měrech 8 x 4 m se speciálním systémem úspory elektrické ener-
gie a plynu, včetně osazeného axiálního proudění vzduchu

– Tři školicí místnosti s kapacitou celkem až pro 80 lidí
–  Kompletní zázemí pro tým divize technické podpory prodeje (cca 

40 lidí) poskytující pomoc našim zákazníkům
– 2 občerstvovací zóny
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EICHER – NOVINKA 
V NABÍDCE SORTIMENTU BRZD
Portfolio brzdového sortimentu od června rozšiřujeme o britskou značku Eicher, která 
byla založena před deseti lety. Jde o jednoho z předních specialistů na brzdové kompo-
nenty, který nabízí pouze v síti ELIT více než 1 100 typů brzdových kotoučů a více než 
700 variant brzdových destiček. 

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH

ECH 104441109 brzdový kotouč přední Škoda Fabia I 640 Kč 329 Kč

ECH 104440199 brzdový kotouč zadní Audi A6, Škoda Superb I 483 Kč 225 Kč

ECH 104440669 brzdový kotouč zadní Ford Galaxy, VW Sharan 652 Kč 319 Kč

ECH 104590179 brzdový kotouč přední Ford Focus, Fusion, Mazda 2 538 Kč 247 Kč

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH

ECH 101440679 brzdové destičky přední Škoda Fabia, Octavia, Audi A3 655 Kč 325 Kč

ECH 101745199 brzdové destičky přední Renault Clio, Dacia Logan, 
Sandero 413 Kč 216 Kč

ECH 101720109 brzdové destičky zadní Astra G, H, Kia Venga 647 Kč 321 Kč

ECH 101591289 brzdové destičky zadní Ford Transit 865 Kč 444 Kč

Výrobky samozřejmě splňují normu ECE R 90, a tudíž jsou homologované pro evropský trh. O kvalitě brzdových komponentů značky Eicher svědčí 
i více než 2,5 milionu kusů každoročně prodaných v západní Evropě. Na výrobky se vztahuje standardní dvouletá záruka.                                                                 

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

… a dalších 600 položek na eCatu
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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Naše kompletní speciální nabídka pro široké pokrytí trhu

Všestranné použití: 19 řídicích jednotek palivových čerpadel pro 10 milionů vozidel

Rozšířili jsme pro vás náš sortiment: Díky 19 řídicím jednotkám 
palivových čerpadel docílíte širokého pokrytí trhu 10 milionů
vozidel na trhu s autopříslušenstvím.  Využijte naši nabídku
a nabídněte svým zákazníkům přesně určené výrobky v kvalitě 
původního vybavení.

Řídicí jednotka je součástí zásobování palivem u moderních
motorů FSI, TSI, TFSI a TDI. Řídicí signály získává prostřednictvím 

Řídicí jednotka motoru

sběrnice CAN-Bus a podle potřeby tak řídí palivové čerpadlo 
v palivovém podávacím modulu. 

Ve srovnání s neregulovaným zásobováním palivem je 
čerpáno jen tolik paliva, kolik je nutné. To snižuje odebíraný 
výkon a šetří palivo.

Řídicí jednotka palivového podávacího modulu

Signál PWM
(datová sběrnice)

Sběrnice CAN-Bus
(pulzně šířková modu-

lace)

ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO PALIVOVÁ ČERPADLA – 
VHODNÉ PRO 10 MILIONŮ VOZIDEL

www.ms-motorservice.com

PRODUKTYPIERBURG



EICHER – NOVINKA 
V NABÍDCE SORTIMENTU BRZD
Portfolio brzdového sortimentu od června rozšiřujeme o britskou značku Eicher, která 
byla založena před deseti lety. Jde o jednoho z předních specialistů na brzdové kompo-
nenty, který nabízí pouze v síti ELIT více než 1 100 typů brzdových kotoučů a více než 
700 variant brzdových destiček. 

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH

ECH 104441109 brzdový kotouč přední Škoda Fabia I 640 Kč 329 Kč

ECH 104440199 brzdový kotouč zadní Audi A6, Škoda Superb I 483 Kč 225 Kč

ECH 104440669 brzdový kotouč zadní Ford Galaxy, VW Sharan 652 Kč 319 Kč

ECH 104590179 brzdový kotouč přední Ford Focus, Fusion, Mazda 2 538 Kč 247 Kč

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH

ECH 101440679 brzdové destičky přední Škoda Fabia, Octavia, Audi A3 655 Kč 325 Kč

ECH 101745199 brzdové destičky přední Renault Clio, Dacia Logan, 
Sandero 413 Kč 216 Kč

ECH 101720109 brzdové destičky zadní Astra G, H, Kia Venga 647 Kč 321 Kč

ECH 101591289 brzdové destičky zadní Ford Transit 865 Kč 444 Kč

Výrobky samozřejmě splňují normu ECE R 90, a tudíž jsou homologované pro evropský trh. O kvalitě brzdových komponentů značky Eicher svědčí 
i více než 2,5 milionu kusů každoročně prodaných v západní Evropě. Na výrobky se vztahuje standardní dvouletá záruka.                                                                 

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

… a dalších 600 položek na eCatu

6

 magazín | produktové informace

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Naše kompletní speciální nabídka pro široké pokrytí trhu

Všestranné použití: 19 řídicích jednotek palivových čerpadel pro 10 milionů vozidel

Rozšířili jsme pro vás náš sortiment: Díky 19 řídicím jednotkám 
palivových čerpadel docílíte širokého pokrytí trhu 10 milionů
vozidel na trhu s autopříslušenstvím.  Využijte naši nabídku
a nabídněte svým zákazníkům přesně určené výrobky v kvalitě 
původního vybavení.

Řídicí jednotka je součástí zásobování palivem u moderních
motorů FSI, TSI, TFSI a TDI. Řídicí signály získává prostřednictvím 

Řídicí jednotka motoru

sběrnice CAN-Bus a podle potřeby tak řídí palivové čerpadlo 
v palivovém podávacím modulu. 

Ve srovnání s neregulovaným zásobováním palivem je 
čerpáno jen tolik paliva, kolik je nutné. To snižuje odebíraný 
výkon a šetří palivo.

Řídicí jednotka palivového podávacího modulu

Signál PWM
(datová sběrnice)

Sběrnice CAN-Bus
(pulzně šířková modu-

lace)

ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO PALIVOVÁ ČERPADLA – 
VHODNÉ PRO 10 MILIONŮ VOZIDEL

www.ms-motorservice.com

PRODUKTYPIERBURG



NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

NOVINKA – TLUMIČE 
PÉROVÁNÍ ANSCHLER 
Nabídku tlumičů jsme nově rozšířili o sortiment britské značky Anschler s desetiletou 
tradicí, která je navíc v ČR exkluzivně dostupná pouze v síti ELIT. Nabízíme tlumiče péro-
vání s výborným poměrem cena/výkon, a to jak olejové, tak plynokapalinové.

Značka Anschler při vývoji a výrobě těchto tlumičů využívá své dlouholeté zkušenosti z dodávek na aftermarket a klade hlavní důraz na bezpečnost 
a stabilitu vozu. Široký sortiment pokrývá většinu vozového parku v ČR.                                                                                                                                                             

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH

ANCH 635440211 zadní tlumič plynokapalinový Octavia Combi 788 Kč 399 Kč

ANCH 635442281 přední tlumič plynokapalinový Škoda Octavia, Audi A3 1 158 Kč 735 Kč

ANCH 635740011 zadní tlumič plynokapalinový Renault Megane, Scenic 1 061 Kč 495 Kč

ANCH 635740091 přední tlumič plynokapalinový Renault Clio II, Thalia 1 214 Kč 599 Kč

ANCH 635590531 přední tlumič plynokapalinový Ford Focus II, C-Max 1 388 Kč 698 Kč

… a dalších 150 položek na eCatu
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PRÉMIOVÁ ŘADA PLATINUM PLUS V KARO-
SAŘINĚ – VÝROBA, LAKOVÁNÍ, CERTIFIKACE
Karosářské náhradní díly s logem Platinum Plus označují novou prémiovou řadu obsahující 
pouze certifikované díly, které jsou k dispozici v prodejní síti ELIT. S prémiovými díly už jste se 
mohli dříve setkat v limitované produktové řadě „EC – certifikovaná kvalita“. Pokračováním 
této limitované řady je nyní značka Platinum Plus se zásadním rozšířením počtu položek 
v nabídce. Veškeré certifikované díly nesoucí označení Platinum Plus mají udělený certifikát 
od nezávislých zkušeben. Ty jsou vlastněny převážně pojišťovnami, které takto kontrolují 
standardy certifikovaných aftermarketových produktů v porovnání s originálními díly pro 
možnost nabídnout adekvátní alternativu při pojistných událostech. U těchto dílů tedy 
můžeme s jistotou prohlásit, že opravdu sedí, jelikož jsou testovány třetí nezávislou stranou. 
Nově tak máme ucelenou nabídku certifikovaných dílů, která na trhu nemá konkurenci.

• Široká nabídka – 1 600 položek
•  Výborná skladová zásoba – 

80 % z celkového počtu položek
• Certifikované díly 
• Špičkové obaly
• Tvarová přesnost

Nahřívání nárazníku před lakováním Nanášení primeru na předehřátý nárazník

Pro dosažení nejvyšší kvality finálního pro-
duktu je nutné použít kvalitní surovinu, 

tvarově přesnou formu a postupy shodné 
s výrobou OE dílů. Naši dodavatelé plastových 
dílů v této prémiové řadě využívají pevné 
a  pružné vlastnosti speciálně vyvinutého 
polypropylenu v kombinaci s vysokou odol-
ností vůči proměnlivým teplotám. Polypropy-
len je vstřikován do formy vysokotlakého lisu 
bez dalšího přidání recyklátu, který by snižo-
val pružnost a pevnost materiálu. Plechové 
díly řady Platinum Plus jsou zhotovovány 
z  plechů stejného materiálu (ocel, hliník) 
a stejné tloušťky jako originální díly. 

Po zkontrolování kvality jednotlivě vyrobe-
ných nárazníků začíná důkladná příprava na 
proces lakování. Ta spočívá v nahřátí nárazníku 
(kvůli změně molekulární struktury tohoto 
materiálu v důsledku otevření pórů, což vede 
k velmi vysoké přilnavosti laku na výrobek. Na 
rozehřátý nárazník je v bezprašném prostředí 
nanášen základní nátěr. S ohledem k životnímu 
prostředí se používají vodou ředitelné barvy. 
Nalakované nárazníky dále putují do pece, kde 
je nastavena optimální teplota a čas pro doko-
nalé vytvrzení laku. Na takto upravené náraz-
níky se dá přímo aplikovat finální lak. Náraz-
níky řady Platinum Plus jsou baleny do 

kvalitních obalů, které zajišťují vysokou 
ochranu výrobku během manipulace a trans-
portu k finálnímu zákazníkovi. 

Sortiment certifikovaných karosářských dílů 
Platinum Plus:

• kapoty, blatníky, nárazníky, přední čela
• mřížky, lišty, spoilery
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Postup kontroly napasování a lícování dílu:

Opětovná montáž OE dílu 
a kontrolní měření

Porovnání naměřených 
referenčních bodů

Měření referenčních bodů 
u certifikovaného dílu 

(fotodokumentace)

Montáž
certifikovaného dílu

Využití v minulosti
nepoškozeného vozidla Demontáž OE dílů

Měření referenčních 
bodů na OE dílu

Zaměření referenčních bodů 
na vozidle (fotodokumentace)

TESTOVÁNÍ JE REALIZOVÁNO 
TŘETÍ STRANOU, COŽ JE NEZÁ-
VISLÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN. 
ZÁKLADEM JE POROVNÁNÍ 
A SHODA S OE DÍLY:

• tvarová shoda
• čas montáže / čas demontáže
• kvalita zpracování
• použité materiály

TESTOVÁNÍ
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POUŽITÝ MATERIÁL:

• tloušťka v jednotlivých částech dílu
• váha
•  pevnost materiálu – deformační test
• teplotní odolnost
•  odolnost vůči změně barvy u plastových 

dílů

NAPASOVÁNÍ A VZHLED DÍLU:

•  tvarová shoda, povrchová úprava, čas 
montáže, proces montáže, montáž 
příslušenství

• mezery vůči navazujícím dílům
• rovnoběžnost, zarovnání
• funkčnost

• tloušťka vrstvy
• tvrdost
• pevnost nástřiku
• vysokotlaká odolnost
• korozní zkouška v solné komoře

KONTROLA KVALITY A SHODNOSTI DÍLU S OE DÍLEM

KONTROLA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výběr z nabídky dílů Platinum Plus:

Objednací kód Název Značka a model Běžná cena bez DPH

PP VG-PAS-05-1150R/L P/L přední blatník PLATINUM PLUS Volkswagen Passat [08/05–11/11] 2 736 Kč

PP AI-A4-04-1150R/L P/L přední blatník PLATINUM PLUS Audi A4 [11/04–06/08] 2 836 Kč

PP VG-CAD-04-1150R/L P/L přední blatník s otvorem pro blikač PLAT.PL. Volkswagen Caddy [03/04–05/15] 1 876 Kč

PP CN-BERL-03-1900 přední nárazník, černý [01/03–] PLATINUM PLUS Citroën Berlingo  [07/96–12/11] 2 146 Kč

PP FD-TRAN-06-1900 přední nárazník střední část PLATINUM PLUS Ford Transit [04/06–08/14] 1 539 Kč

PP MS-VITO-09-1900 přední nárazník [09–] PLATINUM PLUS Mercedes Benz Vito [09/03–12/14] 5 206 Kč

PP FD-MON-07-1300 přední čelo PLATINUM PLUS Ford Mondeo IV [03/07–01/15] 3 669 Kč

PP MS-C-07-1000 přední kapota PLATINUM PLUS Mercedes Benz C-Class [08/07–] 10 604 Kč

PP FD-FOC-08-1000 kapota [08–] PLATINUM PLUS Ford Focus II [07/04–09/12] 5 130 Kč
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Postup kontroly napasování a lícování dílu:

Opětovná montáž OE dílu 
a kontrolní měření

Porovnání naměřených 
referenčních bodů

Měření referenčních bodů 
u certifikovaného dílu 

(fotodokumentace)

Montáž
certifikovaného dílu

Využití v minulosti
nepoškozeného vozidla Demontáž OE dílů

Měření referenčních 
bodů na OE dílu

Zaměření referenčních bodů 
na vozidle (fotodokumentace)

TESTOVÁNÍ JE REALIZOVÁNO 
TŘETÍ STRANOU, COŽ JE NEZÁ-
VISLÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN. 
ZÁKLADEM JE POROVNÁNÍ 
A SHODA S OE DÍLY:

• tvarová shoda
• čas montáže / čas demontáže
• kvalita zpracování
• použité materiály

TESTOVÁNÍ
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POUŽITÝ MATERIÁL:

• tloušťka v jednotlivých částech dílu
• váha
•  pevnost materiálu – deformační test
• teplotní odolnost
•  odolnost vůči změně barvy u plastových 

dílů

NAPASOVÁNÍ A VZHLED DÍLU:

•  tvarová shoda, povrchová úprava, čas 
montáže, proces montáže, montáž 
příslušenství

• mezery vůči navazujícím dílům
• rovnoběžnost, zarovnání
• funkčnost

• tloušťka vrstvy
• tvrdost
• pevnost nástřiku
• vysokotlaká odolnost
• korozní zkouška v solné komoře

KONTROLA KVALITY A SHODNOSTI DÍLU S OE DÍLEM

KONTROLA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výběr z nabídky dílů Platinum Plus:

Objednací kód Název Značka a model Běžná cena bez DPH

PP VG-PAS-05-1150R/L P/L přední blatník PLATINUM PLUS Volkswagen Passat [08/05–11/11] 2 736 Kč

PP AI-A4-04-1150R/L P/L přední blatník PLATINUM PLUS Audi A4 [11/04–06/08] 2 836 Kč

PP VG-CAD-04-1150R/L P/L přední blatník s otvorem pro blikač PLAT.PL. Volkswagen Caddy [03/04–05/15] 1 876 Kč

PP CN-BERL-03-1900 přední nárazník, černý [01/03–] PLATINUM PLUS Citroën Berlingo  [07/96–12/11] 2 146 Kč

PP FD-TRAN-06-1900 přední nárazník střední část PLATINUM PLUS Ford Transit [04/06–08/14] 1 539 Kč

PP MS-VITO-09-1900 přední nárazník [09–] PLATINUM PLUS Mercedes Benz Vito [09/03–12/14] 5 206 Kč

PP FD-MON-07-1300 přední čelo PLATINUM PLUS Ford Mondeo IV [03/07–01/15] 3 669 Kč

PP MS-C-07-1000 přední kapota PLATINUM PLUS Mercedes Benz C-Class [08/07–] 10 604 Kč

PP FD-FOC-08-1000 kapota [08–] PLATINUM PLUS Ford Focus II [07/04–09/12] 5 130 Kč
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ZNAČKA LIQUI MOLY V ELITU
ELIT na jaře rozšířil svoji sortimentní nabídku o další světoznámou značku. Renomovaná 
firma LIQUI MOLY je jedničkou na německém trhu v oblasti aditiv a je často oceňovaná 
jako nejlepší značka olejů. Nabízí jedinečně široký sortiment autochemie s  více než 
4 000 produkty. V ELITu si nyní tedy můžete zakoupit motorové a převodové oleje a také 
autochemii této značky.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

Počátky firmy Liqui Moly se datují do roku 
1957, kdy Hans Henle získal právo na použí-

vání jména LIQUI MOLY a patentu na substanci 
molybdendisulfidu (MoS2). Na základě zkuše-
ností s oleji do letadlových motorů vznikl 
prvotní produkt – olejová přísada pro automo-
bilové motory KFZ 1 –, který značně snižoval 
opotřebení motoru a  ještě dnes je základním 
dílem sortimentu LIQUI MOLY. Přísady zabraňu-
jící vzniku usazenin na ventilech a tryskách kar-
burátorů činily v 70. letech hlavní část obchodu 
a přinesly firmě vedoucí pozici na trhu aditiv, 
kterou si drží dodnes. Pro výrobu aditiv používá 
firma již od roku 1957 továrnu v německém 
městě Ulm.

Především v dnešní době, kdy klesá kvalita 
paliv, je doporučováno každých 3 000 km 
použít aditivum do paliva. Nejpopulárnějšími 
produkty v  sortimentu aditiv LIQUI MOLY 
jsou čistič dieselového systému motoru, 
který odstraňuje škodlivé usazeniny z velmi 
přesně vyrobených součástek, jako jsou 
například vstřikovací trysky a  vysokotlaká 
čerpadla, a zajišťuje tak jejich optimální 
funkci, a čistič benzínového systému 
motoru, který odstraňuje škodlivé usazeniny 
ze vstřikovacích trysek a sacích ventilů. Tím se 
obnoví optimální složení zápalné směsi, pří-
padně se udržují její správné hodnoty. Obsa-
žené korozní inhibitory chrání celý palivový 
systém před rezavěním. Dalšími pozitivy 
těchto aditiv jsou zachování počátečního 
výkonu motoru, snížení výfukových zplodin 
a v neposlední řadě také úspora paliva.

Velkým hitem mezi aditivy do oleje je kera-
mická přísada do oleje CERA TEC. Přísada 
s  obsahem mikrokeramických tuhých maza-
del je vhodná do všech motorových olejů. 
Snižuje tření a opotřebení díky mikrokera-
mickým sloučeninám s extrémně vysokou 
chemickou stálostí, odolností proti vysoké 
teplotě a tlakovou zatížitelností. Působením 
přísady se předchází přímému kontaktu 
kovových styčných ploch a tím dochází k pro-
dloužení životnosti motoru. Lehkoběžný 

efekt při provozu motoru tak snižuje spo-
třebu pohonných hmot u benzinových i die-
selových motorů. Přísada má účinnost až na 
50 000 km!

Motorové oleje
Dalším klíčovým sortimentem firmy se staly 
motorové oleje, které již z výroby obsahují 
látku MoS

2 snižující opotřebení motoru. LIQUI 
MOLY je značkou s jedním z nejširších port-
folií produktů v sortimentu motorových 
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olejů. V nabídce nechybí syntetické, polosyn-
tetické ani minerální oleje na všechny typy 
vozidel. Velkou výhodou oproti konkurenci je, 
že LIQUI MOLY zajišťuje vlastní vývoj a výrobu 
produktů v německém Saarlouis. Disponuje 
také speciálním oddělením, které se stará 
o  certifikaci olejů od výrobců motorových 
vozidel. Neustále tak testuje nové motorové 
oleje v závislosti na nejnovějších požadavcích 
světových automobilek.

LIQUI MOLY úzce spolupracuje na vývoji 
motorových a převodových olejů s výrobcem 
vozidel značky Mercedes-Benz. Řada TOP 
TEC je nejprodávanější a nejnovější řadou 
pro všechny současné vozy všech značek, 
jaké můžeme v  našem vozovém parku najít. 
Dále LIQUI MOLY nabízí kvalitní převodové 
oleje řady TOP TEC ATF do nejnovějších 
automatických převodovek všech značek. 
V  nabídce je přes deset typů převodových 
olejů pro automatické převodovky výrobců 
vozidel, jako je Mercedes, BMW, Audi, Kon-
cern VW, PSA a mnoho dalších renomovaných 
automobilek.

Chemie
Dalšími produkty LIQUI MOLY, které můžete 
najít v sortimentu ELIT, jsou autochemie jak 
pro konečné spotřebitele, tak i řada PRO 
LINE pro autoservisy a specialisty na 
opravy motorů, převodovek, elektroinstalací 
a dalších speciálních odvětví v opraváren-
ském průmyslu. 

Důraz na kvalitu
V současné době firma LIQUI MOLY pokračuje 
ve vlastní laboratoři ve vývoji nových a zlepšo-
vání vlastností stávajících výrobků. Využívá zde 
nejnovějších poznatků z oblasti mazacích látek 
a autokosmetiky. Výsledkem aplikace nových 
výrobních technologií jsou například zcela 
nové motorové oleje přizpůsobené vysokým 
nárokům současných výkonných motorů nebo 
i pro jejich provoz na plyn. Dalším příkladem je 
použití mikrokeramických částeček pro zlep-
šení vlastností přípravku do motorových olejů 
anebo v rozpouštěči rzi.

Značka také klade velký důraz na kontrolu kva-
lity svých výrobků, a to jak při jejich výrobě, tak 

i během jejich dodatečného testování a ověřo-
vání ve specializovaných stanicích technické 
kontroly TÜV. Certifikace firmy podle normy 
kvality ISO 9001 je naprostou samozřejmostí. 
Neustále také probíhá proces schvalování a cer-
tifikace mazacích látek, především olejů, podle 
firemních norem předních výrobců motoro-
vých vozidel, motorů a převodových skříní. 

Vstup nejen do sítě ELIT
Značku LIQUI MOLY v roce 2019 nenajdete 
pouze na pobočkách v síti ELIT. Strategické 
marketingové partnerství uzavřela značka se 
závodním seriálem Formule 1. Při Velké ceně 
Bahrajnu pořádané 31. března vstoupila značka 
LIQUI MOLY poprvé ve velkém na scénu. LIQUI 
MOLY je také partnerem seriálu Moto GP 
a v roce 2019 bylo vidět jejich logo i při Mistrov-
ství světa v ledním hokeji 2019, které se konalo 
na Slovensku. 

OLEJE

Vybrané produkty Obj. kód Balení (l) Specifikace Běžná cena bez DPH

TOP TEC 4100

LQ 9510 1

ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 
229.31, Porsche A40, BMW LL-04

404 Kč

LQ 9511 5 1 553 Kč

LQ 3703 60 8 898 Kč

LQ 3704 205 29 378 Kč

TOP TEC 4200

LQ 8972 1

ACEA C3, API SN/CF, VW 504.00/507.00, MB 229.51, 
Porsche C30, BMW LL-04

500 Kč

LQ 8973 5 2 282 Kč

LQ 3709 60 11 966 Kč

LQ 3711 205 40 116 Kč

CHEMIE

Objednací kód Balení Běžná cena bez DPH

LQ 1009 Přísada pro hydraulická zdvihátka, 300 ml 235 Kč

LQ 3330 Utěsňovač chladiče, 150 ml 143 Kč

LQ 3721 Keramická přísada do oleje Cera Tec, 300 ml 505 Kč

LQ 5120 Super přísada do nafty, 250 ml 206 Kč

LQ 5128 Čistič dieselového systému motoru, 300 ml 184 Kč

LQ 5129 Čistič benzinového systému motoru, 300 ml 184 Kč

LQ 5148 Ochrana filtru pevných částic (DPF), 250 ml 159 Kč

LQ 6112 Ochrana podvozku – živice, černá, 1 l 178 Kč
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ZNAČKA LIQUI MOLY V ELITU
ELIT na jaře rozšířil svoji sortimentní nabídku o další světoznámou značku. Renomovaná 
firma LIQUI MOLY je jedničkou na německém trhu v oblasti aditiv a je často oceňovaná 
jako nejlepší značka olejů. Nabízí jedinečně široký sortiment autochemie s  více než 
4 000 produkty. V ELITu si nyní tedy můžete zakoupit motorové a převodové oleje a také 
autochemii této značky.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

Počátky firmy Liqui Moly se datují do roku 
1957, kdy Hans Henle získal právo na použí-

vání jména LIQUI MOLY a patentu na substanci 
molybdendisulfidu (MoS2). Na základě zkuše-
ností s oleji do letadlových motorů vznikl 
prvotní produkt – olejová přísada pro automo-
bilové motory KFZ 1 –, který značně snižoval 
opotřebení motoru a  ještě dnes je základním 
dílem sortimentu LIQUI MOLY. Přísady zabraňu-
jící vzniku usazenin na ventilech a tryskách kar-
burátorů činily v 70. letech hlavní část obchodu 
a přinesly firmě vedoucí pozici na trhu aditiv, 
kterou si drží dodnes. Pro výrobu aditiv používá 
firma již od roku 1957 továrnu v německém 
městě Ulm.

Především v dnešní době, kdy klesá kvalita 
paliv, je doporučováno každých 3 000 km 
použít aditivum do paliva. Nejpopulárnějšími 
produkty v  sortimentu aditiv LIQUI MOLY 
jsou čistič dieselového systému motoru, 
který odstraňuje škodlivé usazeniny z velmi 
přesně vyrobených součástek, jako jsou 
například vstřikovací trysky a  vysokotlaká 
čerpadla, a zajišťuje tak jejich optimální 
funkci, a čistič benzínového systému 
motoru, který odstraňuje škodlivé usazeniny 
ze vstřikovacích trysek a sacích ventilů. Tím se 
obnoví optimální složení zápalné směsi, pří-
padně se udržují její správné hodnoty. Obsa-
žené korozní inhibitory chrání celý palivový 
systém před rezavěním. Dalšími pozitivy 
těchto aditiv jsou zachování počátečního 
výkonu motoru, snížení výfukových zplodin 
a v neposlední řadě také úspora paliva.

Velkým hitem mezi aditivy do oleje je kera-
mická přísada do oleje CERA TEC. Přísada 
s  obsahem mikrokeramických tuhých maza-
del je vhodná do všech motorových olejů. 
Snižuje tření a opotřebení díky mikrokera-
mickým sloučeninám s extrémně vysokou 
chemickou stálostí, odolností proti vysoké 
teplotě a tlakovou zatížitelností. Působením 
přísady se předchází přímému kontaktu 
kovových styčných ploch a tím dochází k pro-
dloužení životnosti motoru. Lehkoběžný 

efekt při provozu motoru tak snižuje spo-
třebu pohonných hmot u benzinových i die-
selových motorů. Přísada má účinnost až na 
50 000 km!

Motorové oleje
Dalším klíčovým sortimentem firmy se staly 
motorové oleje, které již z výroby obsahují 
látku MoS

2 snižující opotřebení motoru. LIQUI 
MOLY je značkou s jedním z nejširších port-
folií produktů v sortimentu motorových 
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olejů. V nabídce nechybí syntetické, polosyn-
tetické ani minerální oleje na všechny typy 
vozidel. Velkou výhodou oproti konkurenci je, 
že LIQUI MOLY zajišťuje vlastní vývoj a výrobu 
produktů v německém Saarlouis. Disponuje 
také speciálním oddělením, které se stará 
o  certifikaci olejů od výrobců motorových 
vozidel. Neustále tak testuje nové motorové 
oleje v závislosti na nejnovějších požadavcích 
světových automobilek.

LIQUI MOLY úzce spolupracuje na vývoji 
motorových a převodových olejů s výrobcem 
vozidel značky Mercedes-Benz. Řada TOP 
TEC je nejprodávanější a nejnovější řadou 
pro všechny současné vozy všech značek, 
jaké můžeme v  našem vozovém parku najít. 
Dále LIQUI MOLY nabízí kvalitní převodové 
oleje řady TOP TEC ATF do nejnovějších 
automatických převodovek všech značek. 
V  nabídce je přes deset typů převodových 
olejů pro automatické převodovky výrobců 
vozidel, jako je Mercedes, BMW, Audi, Kon-
cern VW, PSA a mnoho dalších renomovaných 
automobilek.

Chemie
Dalšími produkty LIQUI MOLY, které můžete 
najít v sortimentu ELIT, jsou autochemie jak 
pro konečné spotřebitele, tak i řada PRO 
LINE pro autoservisy a specialisty na 
opravy motorů, převodovek, elektroinstalací 
a dalších speciálních odvětví v opraváren-
ském průmyslu. 

Důraz na kvalitu
V současné době firma LIQUI MOLY pokračuje 
ve vlastní laboratoři ve vývoji nových a zlepšo-
vání vlastností stávajících výrobků. Využívá zde 
nejnovějších poznatků z oblasti mazacích látek 
a autokosmetiky. Výsledkem aplikace nových 
výrobních technologií jsou například zcela 
nové motorové oleje přizpůsobené vysokým 
nárokům současných výkonných motorů nebo 
i pro jejich provoz na plyn. Dalším příkladem je 
použití mikrokeramických částeček pro zlep-
šení vlastností přípravku do motorových olejů 
anebo v rozpouštěči rzi.

Značka také klade velký důraz na kontrolu kva-
lity svých výrobků, a to jak při jejich výrobě, tak 

i během jejich dodatečného testování a ověřo-
vání ve specializovaných stanicích technické 
kontroly TÜV. Certifikace firmy podle normy 
kvality ISO 9001 je naprostou samozřejmostí. 
Neustále také probíhá proces schvalování a cer-
tifikace mazacích látek, především olejů, podle 
firemních norem předních výrobců motoro-
vých vozidel, motorů a převodových skříní. 

Vstup nejen do sítě ELIT
Značku LIQUI MOLY v roce 2019 nenajdete 
pouze na pobočkách v síti ELIT. Strategické 
marketingové partnerství uzavřela značka se 
závodním seriálem Formule 1. Při Velké ceně 
Bahrajnu pořádané 31. března vstoupila značka 
LIQUI MOLY poprvé ve velkém na scénu. LIQUI 
MOLY je také partnerem seriálu Moto GP 
a v roce 2019 bylo vidět jejich logo i při Mistrov-
ství světa v ledním hokeji 2019, které se konalo 
na Slovensku. 

OLEJE

Vybrané produkty Obj. kód Balení (l) Specifikace Běžná cena bez DPH

TOP TEC 4100

LQ 9510 1

ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 
229.31, Porsche A40, BMW LL-04

404 Kč

LQ 9511 5 1 553 Kč

LQ 3703 60 8 898 Kč

LQ 3704 205 29 378 Kč

TOP TEC 4200

LQ 8972 1

ACEA C3, API SN/CF, VW 504.00/507.00, MB 229.51, 
Porsche C30, BMW LL-04

500 Kč

LQ 8973 5 2 282 Kč

LQ 3709 60 11 966 Kč

LQ 3711 205 40 116 Kč

CHEMIE

Objednací kód Balení Běžná cena bez DPH

LQ 1009 Přísada pro hydraulická zdvihátka, 300 ml 235 Kč

LQ 3330 Utěsňovač chladiče, 150 ml 143 Kč

LQ 3721 Keramická přísada do oleje Cera Tec, 300 ml 505 Kč

LQ 5120 Super přísada do nafty, 250 ml 206 Kč

LQ 5128 Čistič dieselového systému motoru, 300 ml 184 Kč

LQ 5129 Čistič benzinového systému motoru, 300 ml 184 Kč

LQ 5148 Ochrana filtru pevných částic (DPF), 250 ml 159 Kč

LQ 6112 Ochrana podvozku – živice, černá, 1 l 178 Kč
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NOVÉ STĚRAČE ZNAČKY 
CONTINENTAL V SÍTI ELIT
Mezinárodní technologická společnost Continental opět rozšiřuje své produktové port-
folio v oblasti aftermarketu. Po systémech ostřikovačů čelního skla a světlometů nabízí 
renomovaný výrobce  nově také stěrače pro trh s náhradními díly. Stěrače řady Conti-
nental AQUACTRL jsou nyní k dispozici v síti ELIT a lze je použít na více než 90 procent 
všech vozů v Evropě vyrobených od roku 2003. 
Patentovaný spoiler udržuje stírací lištu na 
čelním skle 
Stěrače řady Continental AQUACTRL poskytují 
vynikající stírací výkon za jakéhokoliv počasí. 
Jejich speciální konstrukce optimálně rozděluje 
tlak přes stěrače všech délek a na jakékoliv čelní 
sklo. Patentovaný spoiler tlačí pryž proti čel-
nímu sklu i při vysokých rychlostech a při sil-
ném větru. Výrobní řada je kompaktní, minima-
lizuje logistiku pro prodejce a servisy: obsahuje 
21 různých předních a zadních stěračů a 46 sad 
stírátek pro stranu řidiče a spolujezdce. Výho-
dou sestav s přímým použitím je, že mají pře-
dem nainstalované adaptéry, které zákazníkům 

umožňují namontovat stírátka přímo pomocí 
principu plug-and-play. Další výhodou je, že 
zákazníci, kteří mají stále stěrače s kovovým 
rámem, mohou snadno použít adaptér pro 
modernizaci na současnou technologii 
plochých stírátek.
 
Vynikající výsledky testů zaručují kvalitu
Stěrače AQUACTRL testoval výrobce společně 
s  německou technickou zkušebnou TÜV Nord 
podle mnoha kritérií stanovených v normě SAE 
J 903. Stěrače fungovaly lépe než konkurenční 
výrobky a jasně prokázaly svou účinnost. 
V  dynamickém testu kvality stírání měly 

dokonalé výsledky stírání i při velmi vysokých 
rychlostech. 

K dispozici jsou i tiskové návody pro instalaci, 
online verze ve formátu PDF nebo montážní 
videoklipy krok za krokem na http://www.con-
tinental-af termarket.com/en/installation. 
Odkazy a QR kódy na obalu i tištěné pokyny 
vedou uživatele přímo k videu. 

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

… a více než 75 dalších stěračů značky Continental

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

CON 10032 450 mm Multi Fit LHD Wiper 320 Kč

CON 10092 550 mm Multi Fit RHD Wiper 442 Kč

CON 10132 650 mm Multi Fit RHD Wiper 470 Kč

CON 11052 650/400 mm Direct Fit Kit – BC 2xLHD 819 Kč

CON 11122 600/480 mm Direct Fit Kit – B 2xLHD 870 Kč

CON 11372 650/450 mm Direct Fit Kit – BC 2xLHD 978 Kč

CON 15021 280 mm Exact Fit Rear Blade Conventional 200 Kč

CON 15061 300 mm Exact Fit Rear Blade Plastic 226 Kč

CON 15181 400 mm Exact Fit Rear Blade Beam 304 Kč
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KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ EXPERT KIT+ PRO 
TLAKOVÉ HADICE 
Sortiment značky VAICO se nyní rozrůstá o nové položky v podobě praktických sad 
EXPERT KIT+. Tyto sety nabízejí rychlé a kompletní řešení, kdy jedno balení obsahuje 
všechen materiál potřebný ke správné a rychlé opravě.  Aktuální novinkou v sortimentu 
jsou sety tlakových hadic a spon potřebných k upevnění. Sety EXPERT KIT+ pro kom-
pletní řešení oprav naleznete v nabídce ELIT například v sortimentu hydraulických filtrů, 
rozvodových řetězů, opravných sad, klikových hřídelí a dalších. 

Vaico nabízí sety tlakových hadic v kvalitě originálních dílů:

•  Henn/Oetiker: známí výrobci spojovacích zařízení, jejichž díly se vyrábí v Rakousku a dodávají 
do prvovýbavy vozů VW, Audi a Škoda.

•  FKM: silná pryž vyrobená z „fluorového kaučuku“. Vyznačuje se vysokou odolností vůči tlaku 
a teplotě.

•  Kevlar (aramidy): polyamidové vlákno (uvnitř gumové hadice), které dodává hadici přídav-
nou pevnost v tahu, takže její odolnost je 5krát vyšší než odolnost oceli. Pomáhá také s vyso-
kou absorpcí energie.

Příznaky 
poruchy

Možné/pravděpodobné 
příčiny

Doporučení 
odborníků

• Kontrolka motoru se rozsvítí. 
• Ztráta výkonu. 
• Hluk při jízdě při zrychlení.

• Hadice jsou znečištěny motorovým olejem. 
• Vnější poškození způsobené oděrem. 
• Únava způsobená stárnutím.

• Pravidelně kontrolujte vnější praskliny.
• Ujistěte se, že jsou všechny hadice instalo-

vány ve správné montážní poloze.
• Pravidelně kontrolujte netěsnosti v oblasti 

turbodmychadla.
ELIT nabízí více než 700 tlakových hadic, z toho 55 ve formě EXPERT KIT+.

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

V10-5299 Hadička plnicího vzduchu, set VAICO Passat (B6), Superb 2 083 Kč

V10-5300 Hadička plnicího vzduchu, set VAICO Passat (B6), Superb 1 755 Kč

V10-2870 Hadička plnicího vzduchu VAICO A3, Caddy, Eos, Golf, Passat, Touran 2 105 Kč

V10-2700 Hadička plnicího vzduchu VAICO A3, Ibiza, Golf V, Caddy, Fabia 1 581 Kč

V10-2866 Hadička plnicího vzduchu VAICO Passat 2001–2005, A4, A6 881 Kč

V30-2722 Hadička plnicího vzduchu VAICO W211,W219 3 798 Kč

V10-2830 Hadička plnicího vzduchu VAICO Beetle, Eos, Golf  2011– 1 245 Kč

V10-2701 Hadička plnicího vzduchu VAICO A3, TT, Octavia, Golf, Passat, Polo 346 Kč
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NOVÉ STĚRAČE ZNAČKY 
CONTINENTAL V SÍTI ELIT
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY TEĎ MŮŽETE 
POHODLNĚ OBJEDNAT PŘÍMO NA ECATU
Nezbytnou součástí každého autoservisu je nepochybně i jeho „kancelářské zázemí“. Nově 
tedy byla doplněna nabídka eCatu o sortiment kancelářských potřeb. V rámci vašich objed-
návek si tak můžete vybrat a objednat z široké nabídky produktů, jako jsou psací potřeby, 
tiskopisy, papíry či náplně do tiskárny a další kancelářské doplňky. Nabídku jsme pro vás 
v ELITu sestavovali tak, aby kompletně pokryla potřeby vaší kanceláře.

Tipy pro vaši kancelář:

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

KP 531.1602 Papír kancelářský, A4, 80 g, 500 listů 81 Kč

KP 852.777 Fólie průtažná ruční 50 cm, 17 mikronů 96 Kč

KP 495.8001 Obaly prospektové, A4, 100 ks 65 Kč

KP 684.0153 Židle kancelářská Mosil, černá 1 405 Kč

KP CI-186 CONNECT IT bezdrátová optická myš CARBON 297 Kč

KP 133414 Vileda UltraSpeed Mini Starter Kit 941 Kč

V kategorii kancelářské techniky naleznete   
širokou nabídku produktů, jako jsou klá-

vesnice, myši, sluchátka či laminátory, a také 
řadu produktů určených k čištění a udržování 
kancelářské techniky. Samostatnou skupinou 
jsou potom náplně do tiskáren, kde nabízíme 
tonery a cartridge pro nejčastěji používané 
tiskárny v České republice. V nabídce máme 
jak originální náplně, tak kvalitní alternativy 
od osvědčených výrobců.
Součástí portfolia kancelářského vybavení je 
i kancelářský nábytek, především pak 

nabídka kancelářských židlí a křesel. Výběr 
správného kancelářského sezení je velmi 
důležitý pro vaše zdraví a ocení jej hlavně 
vaše záda. 
V rámci sekce kancelářského vybavení nalez-
nete i nabídku sortimentu drogerie a hygieny. 
Rádi bychom vás upozornili především na 
nabídku mechanických čisticích prostředků 
určených jak pro profesionální úklid, tak pro 
úklid v domácnostech. Příkladem je 
modulový systém UltraSpeed Mini určený 
speciálně pro úklid menších prostor, jako jsou 

V naší nabídce najdete víc než 300 produk-
tů od kancelářského papíru po úklidový 
mop, které jsou připravené k okamžitému 
odběru. Vaši objednávku si můžete vyzved-
nout na jakékoliv pobočce nebo si ji nechat 
zavézt přímo na vaši provozovnu s objed-
návkou náhradních dílů podle toho, co prá-
vě potřebujete. 

kanceláře nebo malé a střední provozovny. 
Tento kompaktní systém usnadní každodenní 
úklid vaší kanceláře. 
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Brzdové destičky BREMBO XTRA – 
dokonalá kombinace sportovního výkonu, 
komfortu a technické životnosti
Brzdové destičky Brembo řady XTRA jsou vyvinuté tak, aby maximalizovaly výhody při 
použití v kombinaci s vrtanými a drážkovými kotouči Brembo. Destičky řady XTRA jsou 
ideálním řešením pro petrolheady, kteří si naplno užívají sportovní jízdu.

Kompletní seznam vozů, u kterých lze destičky použít, najdete na webové stránce www.bremboparts.com.

Objednací kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH

BRE P85 095X Brzdové destičky XTRA AUDI A3, A4, TT, ŠKODA OCTAVIA III, SUPERB III, SEAT LEON, VW 
GOLF VI, SIRROCCO 2 160 Kč 

BRE P06 055X Brzdové destičky XTRA BMW 3 (E90, E93 + Touring E91), X1 4 034 Kč 

BRE P61 103X Brzdové destičky XTRA Citroën AIRCROSS, C3, DS3, DS3 CONVERTIBLE, PEUGEOT 2008 2 801 Kč 

BRE P50 068X Brzdové destičky XTRA Mercedes-Benz C (W204), E-Class Convertible (A207) 2 241 Kč 

Brzdové destičky XTRA jsou vyráběny 
pomocí speciální směsi zvané BRM X L01. 

Směs je složena z více než 30 různých druhů 
materiálu, které byly vyvinuty ve výzkumných 
laboratořích Brembo.

Díky této směsi jsou brzdové destičky Brembo 
XTRA ideálním řešením v kombinaci s kotouči 
Brembo XTRA a Brembo MAX.

Základ směsi destiček XTRA vychází 
z  ekvivalentu směsi pro OE destičky. 

Výhodou směsi BRM X L01 je jedinečnost 
mezi konkurenčními směsmi svého druhu. 
Zajišťuje tak nízké opotřebení kotouče za 
všech jízdních podmínek, a to i přes vyšší 
brzdný výkon, než mají standardní směsi. 
Nová směs dodává vyšší koeficient tření, což 
se rovná vyššímu brzdnému účinku jak při 
nízkých, tak při vysokých teplotách. Zároveň 
zvyšuje životnost brzdových destiček. 
Těmto atributům se přizpůsobila i výroba 
řady XTRA. Brembo zde využívá výrobní 
metodu scorchingu, kdy se směs destiček 
tzv. opaluje při vysokých teplotách, a tak 
dochází k eliminaci plynů z brzdné směsi, 
které by mohly snížit koeficient tření mezi 
destičkou a kotoučem. Právě díky tomu des-
tičky řady XTRA dosahují vysokého brzd-
ného účinku při všech provozních teplotách 

a splňují tak přísné bezpečnostní kritérium 
evropské normy ECE R-90.

Jak již bylo zmíněno, nová směs BRM X L01 
umožňuje užití této řady destiček XTRA 

s  vrtanými nebo drážkovými kotouči řad 
XTRA nebo MAX bez obavy z dramatického 
snížení životnosti keramických destiček, 
v  kombinaci s vrtanými kotouči, kdy jindy 
dochází k výraznému snížení technické 
životnosti keramiky na vrtaném kotouči. 

Destičky řady XTRA jsou vhodné nejen pro 
všechny nedávno vyrobené automobily, 
jako je například Alfa Romeo Giulietta, Mer-
cedes-Benz, BMW a VW, ale také pro některé 
typy vozů SUV. Brzdové destičky řady XTRA 
naleznete na www.maxi.elit.cz pod označe-
ním X v kódu položky na konci, viz níže uve-
dený přehled položek. 
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BRE P85 095X Brzdové destičky XTRA AUDI A3, A4, TT, ŠKODA OCTAVIA III, SUPERB III, SEAT LEON, VW 
GOLF VI, SIRROCCO 2 160 Kč 

BRE P06 055X Brzdové destičky XTRA BMW 3 (E90, E93 + Touring E91), X1 4 034 Kč 

BRE P61 103X Brzdové destičky XTRA Citroën AIRCROSS, C3, DS3, DS3 CONVERTIBLE, PEUGEOT 2008 2 801 Kč 

BRE P50 068X Brzdové destičky XTRA Mercedes-Benz C (W204), E-Class Convertible (A207) 2 241 Kč 

Brzdové destičky XTRA jsou vyráběny 
pomocí speciální směsi zvané BRM X L01. 

Směs je složena z více než 30 různých druhů 
materiálu, které byly vyvinuty ve výzkumných 
laboratořích Brembo.

Díky této směsi jsou brzdové destičky Brembo 
XTRA ideálním řešením v kombinaci s kotouči 
Brembo XTRA a Brembo MAX.

Základ směsi destiček XTRA vychází 
z  ekvivalentu směsi pro OE destičky. 

Výhodou směsi BRM X L01 je jedinečnost 
mezi konkurenčními směsmi svého druhu. 
Zajišťuje tak nízké opotřebení kotouče za 
všech jízdních podmínek, a to i přes vyšší 
brzdný výkon, než mají standardní směsi. 
Nová směs dodává vyšší koeficient tření, což 
se rovná vyššímu brzdnému účinku jak při 
nízkých, tak při vysokých teplotách. Zároveň 
zvyšuje životnost brzdových destiček. 
Těmto atributům se přizpůsobila i výroba 
řady XTRA. Brembo zde využívá výrobní 
metodu scorchingu, kdy se směs destiček 
tzv. opaluje při vysokých teplotách, a tak 
dochází k eliminaci plynů z brzdné směsi, 
které by mohly snížit koeficient tření mezi 
destičkou a kotoučem. Právě díky tomu des-
tičky řady XTRA dosahují vysokého brzd-
ného účinku při všech provozních teplotách 

a splňují tak přísné bezpečnostní kritérium 
evropské normy ECE R-90.

Jak již bylo zmíněno, nová směs BRM X L01 
umožňuje užití této řady destiček XTRA 

s  vrtanými nebo drážkovými kotouči řad 
XTRA nebo MAX bez obavy z dramatického 
snížení životnosti keramických destiček, 
v  kombinaci s vrtanými kotouči, kdy jindy 
dochází k výraznému snížení technické 
životnosti keramiky na vrtaném kotouči. 

Destičky řady XTRA jsou vhodné nejen pro 
všechny nedávno vyrobené automobily, 
jako je například Alfa Romeo Giulietta, Mer-
cedes-Benz, BMW a VW, ale také pro některé 
typy vozů SUV. Brzdové destičky řady XTRA 
naleznete na www.maxi.elit.cz pod označe-
ním X v kódu položky na konci, viz níže uve-
dený přehled položek. 
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STĚRAČE STARLINE, MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ 
VÝBĚR ZA ATRAKTIVNÍ CENU
Základem bezpečné jízdy je především dobrá viditelnost, a proto je nezbytná také pravidelná 
výměna stěračů. ELIT vám nabízí širokou nabídku stěračů Starline, které zaručují osvědčenou 
kvalitu za atraktivní cenu. V naší nabídce je celkem 77 typů stěračů všech druhů prodávaných 
jak v sadách, tak po kusech. K dostání jsou varianty plochých i ramínkových stěračů.

Ploché s univerzálním adaptérem

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

S ST SR35PS Stěrač STARLINE 350 mm – plochý 144 Kč

S ST SR45PS Stěrač STARLINE 450 mm – plochý 165 Kč

S ST SR55PS Stěrač STARLINE 550 mm – plochý 165 Kč

Ploché s adaptéry
S ST SR35PS1 Stěrač STARLINE 350 mm All-In-One – plochý 134 Kč

S ST SR45PS1 Stěrač STARLINE 450 mm All-In-One – plochý 153 Kč

S ST SR55PS1 Stěrač STARLINE 550 mm All-In-One – plochý 153 Kč

Ramínkové
S ST SR35 Stěrač STARLINE 350 mm – ramínkový 66 Kč

S ST SR45 Stěrač STARLINE 450 mm – ramínkový 68 Kč

S ST SR55 Stěrač STARLINE 550 mm – ramínkový 68 Kč

Ramínkové – sada
S ST SR3535 Stěrače STARLINE 350 mm + 350 mm 94 Kč

S ST SR4545 Stěrače STARLINE 450 mm + 450 mm 94 Kč

S ST SR5555 Stěrače STARLINE 550 mm + 550 mm 102 Kč

Lišty stěračů by se měly měnit minimálně 
dvakrát ročně. Ostré mrazy, časté deště, ale 

také dopady slunečních paprsků značně působí 
na vlastnosti a opotřebení gumy. Pravidelná 
výměna stěračů tak zajistí správné čištění skla 
a  zlepšení viditelnosti, a tím i zvýšení bezpeč-
nosti. Dobrá viditelnost je navíc klíčovým před-
pokladem k časnému předvídání a rychlým 
reakcím. Staré, a tedy nedostatečně stírající stě-
rače se tak mohou při jízdě stát příčinou stresu, 
ohrožení bezpečnosti a v nejhorším případě 
i dopravní nehody.

Sortiment stěračů Starline:
•  ramínkové stěrače prodávané po kusech 

(15 délek),
•  ploché stěrače s univerzálním adaptérem pro-

dávané po kusech (13 délek),
•  ploché stěrače s adaptéry prodávané po 

kusech (13 délek),
•  ramínkové stěrače prodávané v sadě (23 sad).

Charakteristické rysy stěračů Starline:
•  pokrytí až 99 % vozového parku ČR,
• inovativní design,
• hladký průběh stírání,
• bez rušivých zvuků při stírání,
• snadná a intuitivní montáž,
• dlouhá životnost díky kvalitním materiálům.
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STARLINE
STĚRAČ S ADAPTÉRY
•  8 adaptérů zajistí univerzální použití

pro 99 % typů vozů v ČR
• dlouhá životnost
• inovativní design

•  
• bez rušivých zvuků při stírání

široký výběr rozměrů

Více informací u vašeho prodejního poradce 
nebo přímo na pobočkách ELIT CZ, spol. s r. o. 
Objednávejte v našem eCatu. 
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výměna stěračů tak zajistí správné čištění skla 
a  zlepšení viditelnosti, a tím i zvýšení bezpeč-
nosti. Dobrá viditelnost je navíc klíčovým před-
pokladem k časnému předvídání a rychlým 
reakcím. Staré, a tedy nedostatečně stírající stě-
rače se tak mohou při jízdě stát příčinou stresu, 
ohrožení bezpečnosti a v nejhorším případě 
i dopravní nehody.

Sortiment stěračů Starline:
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dávané po kusech (13 délek),
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kusech (13 délek),
•  ramínkové stěrače prodávané v sadě (23 sad).
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STĚRAČE BOSCH –
malý, ale nepostradatelný pomocník
Vedle moderních jízdních systémů, jako je ABS, ASR a ESP, zvyšujících aktivní bezpečnost auto-
mobilů jsou důležitým bezpečnostním prvkem také stírací lišty. Dobré stěrače zajišťují za všech 
povětrnostních podmínek dobrou viditelnost, a mají proto rozhodující význam pro bezpeč-
nost řidiče i celé posádky.
Vedle moderních jízdních systémů jako je ABS, ASR 
a ESP zvyšujících aktivní bezpečnost automobilů, jsou 
důležitým bezpečnostním prvkem také stírací lišty. 
Dobré stěrače zajišťují za všech povětrnostních pod-
mínek dobrou viditelnost, a mají proto rozhodující vý-
znam pro bezpečnost řidiče i celé posádky. 

Stěrače Bosch znamenají pro řidiče i autoservisy v Ev-
ropě již velmi dlouhou dobu záruku kvality. To stále 
potvrzují i nezávislé testy časopisu Auto motor a sport 
nebo institutu kvality GTÜ. Mnozí řidiči podceňují riziko 
špatné viditelnosti a o stěrače, které tvoří zanedbatel-
nou investici, nepečují.

Společnost Bosch je kompletním dodavatelem stěračů 
pro osobní i nákladní vozy, kde se uplatňují velmi zná-
mé stěrače s duální technologií výroby pryže Twin a bez-
kloubové lišty Aerotwin. 

Stěrače pro osobní vozy
Stírací lišty Aerotwin v délkách od 380 do 750 mm po-
krývají více jak 95 % trhu nových osobních vozidel. Spo-
lečnost Bosch nabízí pro starší vozy tzv. přestavbové 
sady stěračů Aerotwin, kterými se dají lehce nahradit 
standardní raménkové stěrače, v délkách od 300 do 
700 mm. Instalace stěrače přestavbové sady je díky 
předinstalovanému adaptéru neobyčejně jednoduchá 
a rychlá.

Další, již tradiční úspěšnou řadou, jsou stěrače s ná-
zvem Twin. Firmě Bosch se jako prvnímu výrobci stíra-
cích lišt podařilo spojit dva různé druhy pryže do jedné 
stírací lišty.

Břit stěrače je vyroben z obzvlášť pevné a odolné pryže 
a naopak hřbet stěrače je vyroben z měkkého a poddajné-
ho materiálu, syntetické pryže. Tím je zajištěno podstatné 
zvýšení stíracího výkonu a tím také vyšší bezpečnost pro 
řidiče a posádku vozidla.

Stěrače pro nákladní vozy a autobusy
Inovativní přístup společnosti Bosch nestojí v pozadí ani 
v případě stěračů pro nákladní vozidla a autobusy. Reduk-
cí sortimentu se pro zákazníka výběr vhodného stěrače 
podstatně zjednodušil a zrychlil. Díky inovacím v kon-
strukci došlo k redukci různých typů adaptérů, které byly 
často ztrátou tolik drahocenného času. Speciální adapté-
ry na nejrůznější aplikace lze doobjednat i samostatně.

Technologie šitá na míru
Jedinečný výběr výrobní technologie pro různé délky stě-
račů přináší optimální stírací kvalitu. Nové vylepšené ba-
lení stěračů pro nákladní vozy zajišťuje maximální pomoc 
při výběru vhodného typu. 

Maximální výkon pro každodenní použití a bezpečnost
Každý stěrač od společnosti Bosch pracuje na nejvyšší 
možné úrovni stírání tak, aby zaručil čistý výhled ne-
zbytný pro spokojenost zákazníka. Jako vše, i stěrače 
podléhají časem opotřebení. Pravidelnou výměnou lze 
zajistit vynikající výhled z vozidla, a tím zvýšit bezpeč-
nost provozu.

Pokud se na skle objevují šmouhy, stěrač poskakuje 
nebo dokonce vznikají nesetřená místa, je nejvyšší čas 
na výměnu. 

Stěrače Bosch
malý, ale nepostradatelný pomocník

Stěrače Bosch znamenají pro řidiče i auto-
servisy v Evropě již velmi dlouhou dobu 

záruku kvality. To stále potvrzují i nezávislé testy 
časopisu Auto motor a sport nebo institutu kva-
lity GTÜ. Mnozí řidiči podceňují riziko špatné 
viditelnosti a o stěrače, které tvoří zanedbatel-
nou investici, nepečují.

Společnost Bosch je kompletním dodavatelem 
stěračů pro osobní i nákladní vozy, kde se uplat-
ňují velmi známé stěrače s duální technologií 
výroby pryže Twin a bezkloubové lišty Aerotwin.

Stěrače pro osobní vozy
Stírací lišty Aerotwin v délkách od 380 do 
750  mm pokrývají více jak 95 % trhu nových 
osobních vozidel. Společnost Bosch nabízí pro 
starší vozy tzv. přestavbové sady stěračů 
Aerotwin, kterými se dají lehce nahradit stan-
dardní ramínkové stěrače, v délkách od 300 do 
700 mm. Instalace stěrače přestavbové sady je 
díky předinstalovanému adaptéru neobyčejně 
jednoduchá a rychlá.

Další, již tradiční úspěšnou řadou jsou stě-
rače s názvem Twin. Firmě Bosch se jako 
prvnímu výrobci stíracích lišt podařilo spo-
jit dva různé druhy pryže do jedné stírací 
lišty.

Břit stěrače je vyroben z obzvlášť pevné 
a  odolné pryže a naopak hřbet stěrače je 
vyroben z měkkého a poddajného materiálu, 
syntetické pryže. Tím je zajištěno podstatné 
zvýšení stíracího výkonu a vyšší bezpečnost 
pro řidiče a posádku vozidla.

Stěrače pro nákladní vozy a autobusy
Inovativní přístup společnosti Bosch nestojí 
v  pozadí ani v případě stěračů pro nákladní 
vozidla a autobusy. Redukcí sortimentu se pro 
zákazníka výběr vhodného stěrače podstatně 
zjednodušil a zrychlil. Díky inovacím v  kon-
strukci došlo k redukci různých typů adaptérů, 
které byly často ztrátou tolik drahocenného 
času. Speciální adaptéry na nejrůznější apli-
kace lze doobjednat i samostatně.

Technologie šitá na míru
Jedinečný výběr výrobní technologie pro různé 
délky stěračů přináší optimální stírací kvalitu. 
Nové vylepšené balení stěračů pro nákladní 
vozy zajišťuje maximální pomoc při výběru 
vhodného typu.

Maximální výkon pro každodenní použití 
a bezpečnost
Každý stěrač od společnosti Bosch pracuje na 
nejvyšší možné úrovni stírání tak, aby zaručil 
čistý výhled nezbytný pro spokojenost zákaz-
níka. Jako vše, i stěrače podléhají časem opotře-
bení. Pravidelnou výměnou lze zajistit vynika-
jící výhled z vozidla, a tím zvýšit bezpečnost
provozu.

Pokud se na skle objevují šmouhy, stěrač poska-
kuje, nebo dokonce vznikají nesetřená místa, je 
nejvyšší čas na výměnu. 
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POSVIŤTE SI SE STARLINE – ŠIROKÝ 
VÝBĚR, KVALITA A NÍZKÁ CENA
ELIT aktuálně nabízí více než 60 typů žárovek značky Starline s okamžitou dostupností 
na všech našich pobočkách. Na výběr tak máte kvalitní výrobky za nízkou cenu a dosta-
tečně širokou škálu produktů, které uspokojí každého zákazníka. Snadno a rychle je 
najdete na našem eCatu. Můžete vybírat jak klasické automobilové žárovky, tak žárovky 
více svítivé či xenonové výbojky a servisní krabičky.

V portfoliu žárovek značky Starline nabízíme:

1. Halogenové žárovky:
V nabídce naleznete halogenové žárovky typů H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB3 a HB4, které zajišťují 
dostatečný výkon za nízkou cenu.

2. Více svítivé žárovky:
Tyto žárovky mají o 30 % vyšší svítivost než žárovky běžné a zaručují tak dostatečný výhled pro řidiče 
i za horších podmínek. Jsou v nabídce v provedení H1, H3, H4 a H7. 

3. Malé žárovky:
Nabídka obsahuje až 28 typů malých žárovek určených do interiéru a vnějšího osvětlení.

4. Výbojky:
K dostání jsou nejprodávanější typy výbojek, například D1S, D2S a D2R.

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH 

Klasické
S 99.99.994 žárovka Starline H3 12V 55W PK22s 28 Kč

S 99.99.992 žárovka Starline H4 12V 60/55W P43t 51 Kč

S 99.99.990 žárovka Starline H7 12V 55W PX26d 63 Kč

Více svítivé
S 99.99.945 žárovka Starline H3 12V 55W PK22s +30 % světla 81 Kč

S 99.99.975 žárovka Starline H4 12V 60/55W P43t +30 % světla 101 Kč

S 99.99.929 žárovka Starline H7 12V 55W PX26d +30 % světla 109 Kč

Výbojky
S 99.99.890 výbojka Starline D1S 35W PK32d-2 1 022 Kč

S 99.99.891 výbojka Starline D2S 35W P32d-2 815 Kč

S 99.99.892 výbojka Starline D2R 35W P32d-3 815 Kč
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STĚRAČE BOSCH –
malý, ale nepostradatelný pomocník
Vedle moderních jízdních systémů, jako je ABS, ASR a ESP, zvyšujících aktivní bezpečnost auto-
mobilů jsou důležitým bezpečnostním prvkem také stírací lišty. Dobré stěrače zajišťují za všech 
povětrnostních podmínek dobrou viditelnost, a mají proto rozhodující význam pro bezpeč-
nost řidiče i celé posádky.
Vedle moderních jízdních systémů jako je ABS, ASR 
a ESP zvyšujících aktivní bezpečnost automobilů, jsou 
důležitým bezpečnostním prvkem také stírací lišty. 
Dobré stěrače zajišťují za všech povětrnostních pod-
mínek dobrou viditelnost, a mají proto rozhodující vý-
znam pro bezpečnost řidiče i celé posádky. 

Stěrače Bosch znamenají pro řidiče i autoservisy v Ev-
ropě již velmi dlouhou dobu záruku kvality. To stále 
potvrzují i nezávislé testy časopisu Auto motor a sport 
nebo institutu kvality GTÜ. Mnozí řidiči podceňují riziko 
špatné viditelnosti a o stěrače, které tvoří zanedbatel-
nou investici, nepečují.

Společnost Bosch je kompletním dodavatelem stěračů 
pro osobní i nákladní vozy, kde se uplatňují velmi zná-
mé stěrače s duální technologií výroby pryže Twin a bez-
kloubové lišty Aerotwin. 

Stěrače pro osobní vozy
Stírací lišty Aerotwin v délkách od 380 do 750 mm po-
krývají více jak 95 % trhu nových osobních vozidel. Spo-
lečnost Bosch nabízí pro starší vozy tzv. přestavbové 
sady stěračů Aerotwin, kterými se dají lehce nahradit 
standardní raménkové stěrače, v délkách od 300 do 
700 mm. Instalace stěrače přestavbové sady je díky 
předinstalovanému adaptéru neobyčejně jednoduchá 
a rychlá.

Další, již tradiční úspěšnou řadou, jsou stěrače s ná-
zvem Twin. Firmě Bosch se jako prvnímu výrobci stíra-
cích lišt podařilo spojit dva různé druhy pryže do jedné 
stírací lišty.

Břit stěrače je vyroben z obzvlášť pevné a odolné pryže 
a naopak hřbet stěrače je vyroben z měkkého a poddajné-
ho materiálu, syntetické pryže. Tím je zajištěno podstatné 
zvýšení stíracího výkonu a tím také vyšší bezpečnost pro 
řidiče a posádku vozidla.

Stěrače pro nákladní vozy a autobusy
Inovativní přístup společnosti Bosch nestojí v pozadí ani 
v případě stěračů pro nákladní vozidla a autobusy. Reduk-
cí sortimentu se pro zákazníka výběr vhodného stěrače 
podstatně zjednodušil a zrychlil. Díky inovacím v kon-
strukci došlo k redukci různých typů adaptérů, které byly 
často ztrátou tolik drahocenného času. Speciální adapté-
ry na nejrůznější aplikace lze doobjednat i samostatně.

Technologie šitá na míru
Jedinečný výběr výrobní technologie pro různé délky stě-
račů přináší optimální stírací kvalitu. Nové vylepšené ba-
lení stěračů pro nákladní vozy zajišťuje maximální pomoc 
při výběru vhodného typu. 

Maximální výkon pro každodenní použití a bezpečnost
Každý stěrač od společnosti Bosch pracuje na nejvyšší 
možné úrovni stírání tak, aby zaručil čistý výhled ne-
zbytný pro spokojenost zákazníka. Jako vše, i stěrače 
podléhají časem opotřebení. Pravidelnou výměnou lze 
zajistit vynikající výhled z vozidla, a tím zvýšit bezpeč-
nost provozu.

Pokud se na skle objevují šmouhy, stěrač poskakuje 
nebo dokonce vznikají nesetřená místa, je nejvyšší čas 
na výměnu. 

Stěrače Bosch
malý, ale nepostradatelný pomocník

Stěrače Bosch znamenají pro řidiče i auto-
servisy v Evropě již velmi dlouhou dobu 

záruku kvality. To stále potvrzují i nezávislé testy 
časopisu Auto motor a sport nebo institutu kva-
lity GTÜ. Mnozí řidiči podceňují riziko špatné 
viditelnosti a o stěrače, které tvoří zanedbatel-
nou investici, nepečují.

Společnost Bosch je kompletním dodavatelem 
stěračů pro osobní i nákladní vozy, kde se uplat-
ňují velmi známé stěrače s duální technologií 
výroby pryže Twin a bezkloubové lišty Aerotwin.

Stěrače pro osobní vozy
Stírací lišty Aerotwin v délkách od 380 do 
750  mm pokrývají více jak 95 % trhu nových 
osobních vozidel. Společnost Bosch nabízí pro 
starší vozy tzv. přestavbové sady stěračů 
Aerotwin, kterými se dají lehce nahradit stan-
dardní ramínkové stěrače, v délkách od 300 do 
700 mm. Instalace stěrače přestavbové sady je 
díky předinstalovanému adaptéru neobyčejně 
jednoduchá a rychlá.

Další, již tradiční úspěšnou řadou jsou stě-
rače s názvem Twin. Firmě Bosch se jako 
prvnímu výrobci stíracích lišt podařilo spo-
jit dva různé druhy pryže do jedné stírací 
lišty.

Břit stěrače je vyroben z obzvlášť pevné 
a  odolné pryže a naopak hřbet stěrače je 
vyroben z měkkého a poddajného materiálu, 
syntetické pryže. Tím je zajištěno podstatné 
zvýšení stíracího výkonu a vyšší bezpečnost 
pro řidiče a posádku vozidla.

Stěrače pro nákladní vozy a autobusy
Inovativní přístup společnosti Bosch nestojí 
v  pozadí ani v případě stěračů pro nákladní 
vozidla a autobusy. Redukcí sortimentu se pro 
zákazníka výběr vhodného stěrače podstatně 
zjednodušil a zrychlil. Díky inovacím v  kon-
strukci došlo k redukci různých typů adaptérů, 
které byly často ztrátou tolik drahocenného 
času. Speciální adaptéry na nejrůznější apli-
kace lze doobjednat i samostatně.

Technologie šitá na míru
Jedinečný výběr výrobní technologie pro různé 
délky stěračů přináší optimální stírací kvalitu. 
Nové vylepšené balení stěračů pro nákladní 
vozy zajišťuje maximální pomoc při výběru 
vhodného typu.

Maximální výkon pro každodenní použití 
a bezpečnost
Každý stěrač od společnosti Bosch pracuje na 
nejvyšší možné úrovni stírání tak, aby zaručil 
čistý výhled nezbytný pro spokojenost zákaz-
níka. Jako vše, i stěrače podléhají časem opotře-
bení. Pravidelnou výměnou lze zajistit vynika-
jící výhled z vozidla, a tím zvýšit bezpečnost
provozu.

Pokud se na skle objevují šmouhy, stěrač poska-
kuje, nebo dokonce vznikají nesetřená místa, je 
nejvyšší čas na výměnu. 
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POSVIŤTE SI SE STARLINE – ŠIROKÝ 
VÝBĚR, KVALITA A NÍZKÁ CENA
ELIT aktuálně nabízí více než 60 typů žárovek značky Starline s okamžitou dostupností 
na všech našich pobočkách. Na výběr tak máte kvalitní výrobky za nízkou cenu a dosta-
tečně širokou škálu produktů, které uspokojí každého zákazníka. Snadno a rychle je 
najdete na našem eCatu. Můžete vybírat jak klasické automobilové žárovky, tak žárovky 
více svítivé či xenonové výbojky a servisní krabičky.

V portfoliu žárovek značky Starline nabízíme:

1. Halogenové žárovky:
V nabídce naleznete halogenové žárovky typů H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB3 a HB4, které zajišťují 
dostatečný výkon za nízkou cenu.

2. Více svítivé žárovky:
Tyto žárovky mají o 30 % vyšší svítivost než žárovky běžné a zaručují tak dostatečný výhled pro řidiče 
i za horších podmínek. Jsou v nabídce v provedení H1, H3, H4 a H7. 

3. Malé žárovky:
Nabídka obsahuje až 28 typů malých žárovek určených do interiéru a vnějšího osvětlení.

4. Výbojky:
K dostání jsou nejprodávanější typy výbojek, například D1S, D2S a D2R.

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH 

Klasické
S 99.99.994 žárovka Starline H3 12V 55W PK22s 28 Kč

S 99.99.992 žárovka Starline H4 12V 60/55W P43t 51 Kč

S 99.99.990 žárovka Starline H7 12V 55W PX26d 63 Kč

Více svítivé
S 99.99.945 žárovka Starline H3 12V 55W PK22s +30 % světla 81 Kč

S 99.99.975 žárovka Starline H4 12V 60/55W P43t +30 % světla 101 Kč

S 99.99.929 žárovka Starline H7 12V 55W PX26d +30 % světla 109 Kč

Výbojky
S 99.99.890 výbojka Starline D1S 35W PK32d-2 1 022 Kč

S 99.99.891 výbojka Starline D2S 35W P32d-2 815 Kč

S 99.99.892 výbojka Starline D2R 35W P32d-3 815 Kč
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PRÉMIOVÁ KVALITA LOŽISEK SKF 
SKF je OE dodavatelem pro většinu výrobců vozidel na světě. Podíl v OE výrobě kolových loži-
sek v Evropě je 32 % a nabídka SKF pokrývá přes 98 % evropského vozového parku. Náhradní 
díly SKF tak přesně splňují OE specifikace a nároky na prémiovou kvalitu. 

Výběr z nabídky ložisek SKF:

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

VKBA 3455 Ložisko kola SKF (HUB 1) ŠKODA OCTAVIA I, SEAT TOLEDO, VW GOLF 1 477 Kč

VKBA 3552 Ložisko kola SKF (HUB 1) IVECO DAILY 3 154  Kč

VKBA 3584 Ložisko kola SKF (HUB 1) CITROËN C4, BERLINGO, PEUGEOT 307 2 142 Kč

VKBA 3643 Ložisko kola SKF (HUB 3) ŠKODA OCTAVIA II, YETI, SUPERB, VW TIGUAN 3 810 Kč

VKBA 3644 Ložisko kola SKF (HUB 2.1) ŠKODA OCTAVIA II, III, SUPERB, VW PASAT, GOLF 3 377 Kč

VKBA 3656 Ložisko kola SKF (HUB 2.1) ŠKODA OCTAVIA III, AUDI A3, VW GOLF 3 691 Kč

VKBA 3661 Ložisko kola SKF FORD C-MAX, FOCUS 3 259 Kč

VKBA 6525 Ložisko kola SKF FORD TRANSIT 2 767 Kč

VKBA 6556 Ložisko kola SKF (HUB 3) ŠKODA OCTAVIA II, YETI, VW PASAT, GOLF 3 958 Kč

VKBA 6570 Ložisko kola SKF (HUB 1) PEUGEOT BOXER, CITROËN JUMPER, FIAT DUCATO 3 695 Kč

VKBA 6649 Ložisko kola SKF (HUB 3) AUDI A4, A5, A6, Q5 3 536 Kč

… a dalších více než 1 120 ložisek značky SKF

Kolové jednotky SKF
První kolovou jednotku představila společ-
nost SKF před více než 50 lety. Od té doby 
byla do kolových jednotek začleněna celá 
řada nových funkcí. V současné době jsou 
tyto integrované, utěsněné, předmazané 
a nastavené kolové jednotky prověřeny miliony 
najetých kilometrů. Kolové jednotky mohou 
rovněž přenášet krouticí moment pohonu, 
poskytovat montážní úchyt pro brzdový disk 
nebo kolo a také slouží jako konstrukční 
prvek odpružení. 
 
Kuželíkové ložisko
Ačkoliv se tento typ u nových vozů už moc 
nepoužívá, na trhu s náhradními díly je stále 
běžně k dostání. Tato nezatěsněná ložiska se 
používají u nehnaných předních či zadních kol.

Kolová jednotka 1. generace – HBU 1
Jejím základem je dvouřadé kuličkové ložisko 
s  kosoúhlým stykem, které je optimalizováno 
pro použití v kolech automobilů. Nejčastěji se 
používá u hnaných kol, ale používá se i u integro-
vaných konstrukcí bubnových brzd nehnaných 
kol. Při montáži je důležité dbát  na lisování 
ložiska za správný kroužek!

Kolová ložiska 2. generace – HBU 2 – 
a 3. generace – HBU 3
Tato jednotka vychází z typu HBU 1, ale její 
vnější kroužek je součástí příruby, takže 

nahrazuje funkci náboje. Ložiska třetí gene-
race jsou opatřena přírubou pro připevnění 
kola a kotouče brzdy a druhou přírubou pro 
upevnění jednotky k tlumiči. Tento systém 
přináší výrazné zjednodušení z hlediska 
konstrukce i manipulace.

Ložisko X-Tracker
Je oceňovanou novinkou v  oblasti kolových 
ložisek, jeho konstrukce zvyšuje nosnost ložiska 
a ve srovnání s tradičním kuželíkovým ložiskem 
zvyšuje tuhost náboje o  50 %. To přináší řadu 
výhod: přesnější vedení kola v zatáčkách, sní-
žení náklonu kolové jednotky zlepšuje ovlada-
telnost, přesné otáčení kotoučů snižuje opotře-
bení brzd, snižuje se hlučnost i vibrace.              
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PETRONAS SYNTIUM – MAXIMÁLNÍ 
OCHRANA A SKVĚLÝ VÝKON MOTORU
Koncem roku 2018 byla do sortimentu ELITu zařazena nová značka prémiových olejů – PETRO-
NAS. Její řada motorových olejů SYNTIUM je velmi úspěšná především díky neustálým inovacím 
společnosti PETRONAS, která ve spolupráci s týmem Mercedes ovládla pět let za sebou pohár 
konstruktérů F1.

Výběr z nabídky sortimentu:

Objednací kód Název Specifikace Balení (1) Běžná cena bez DPH

PTS 18131619

Petronas Syntium 5000 AV 5W-30 ACEA: C3, VW: 504.00/507.00, Mercedes: 
MB 229.51, Porsche C30, BMW: LL-04

1 536 Kč

PTS 18134019 4 2 050 Kč

PTS 18135019 5 2 391 Kč

PTS 18131310 60 13 171 Kč

PTS 18131100 200 37 588 Kč

PTS 18281619

Petronas Syntium 3000 AV 5W-40

ACEA: C3, API: SN, VW: 502.00/505.01, 
Renault: RN 0700/RN 0710, Porsche A40, 
Mercedes: MB 229.51, BMW: LL-04, Ford: 
WSS-M2C917-A

1 394 Kč

PTS 18284019 4 1 344 Kč

PTS 18285019 5 1 647 Kč

PTS 18281310 60 10 355 Kč

PTS 18281100 200 31 348 Kč

… a  dalších více než 150 položek na eCatu

Zázemí firmy PETRONAS
Firma PETRONAS LUBRICANTS International byla 
založena v roce 2008 a rychle se dostala do popředí 
mezi výrobci náplní a maziv v automobilovém prů-
myslu. V současné době se řadí mezi 10 největších 
společností v tomto oboru na světě a nabízí kom-
pletní řadu špičkových produktů, které prodává ve 
více než 90 zemích světa.

Kvalita na prvním místě
Vysoká kvalita produktů PETRONAS SYNTIUM je 
výsledkem usilovné práce inženýrů a použití nej-
modernějších technologií a technologických 
postupů při jejich výrobě.

V dubnu 2018 bylo pro účely výzkumu a vývoje 
nových a kvalitnějších produktů otevřeno nové 
vývojové centrum v italském Turíně. Toto špič-
kově vybavené centrum sehrává klíčovou roli při 
vývoji nových generací motorů. O odhodlání 
firmy dosáhnout co nejlepších výsledků svědčí 
i  fakt, že toto technologické centrum stálo více 
než 60 milionů dolarů.

Spolupráce s Mercedesem
Nejlepší testovací laboratoří, která prověřuje kva-
litu produktů řady SYNTIUM v akci, je závodní 
okruh formule 1. Společnost PETRONAS vyvíjí své 
produkty ve spolupráci s týmem formule 1 Merce-
des a dosahuje skvělých výsledků, obzvláště poté, 
co byla ve formuli 1 změněna pravidla, která 
s  sebou přinesla používání menších motorů 
o  výkonu 1,6 l V6 600 koní, které byly extrémně 
zatěžovány, aby výkon motoru v závislosti na 
objemu několikanásobně vzrostl.

Motorové oleje PETRONAS SYNTIUM s technolo-
gií CoolTech byly proto vyvinuty s cílem chránit 
motor před nadměrným zahříváním, a tím zajistit 
jeho optimální výkon během jakýchkoliv jízdních 

podmínek. Tato receptura byla vyvinuta ze silných 
olejových řetězců, které účinně absorbují a přená-
šejí nadměrné teplo z přetěžovaných částí motoru, 
čímž zabraňují jeho opotřebení.

Produkty v sortimentu ELITu
Výborným příkladem je olej PETRONAS SYNTIUM 
5000 AV s viskozitou 5W-30, který byl vyroben pro 
nízkoemisní vozidla. Poskytuje vysokou tepelnou 
stabilitu a je schopný motor chránit jak před vyso-
kou teplotou, tak před tvorbou usazenin a nečistot, 
a tím zajišťovat maximální výkon motoru.

Podobné vlastnosti má i olej PETRONAS 
SYNTIUM 3000 AV o viskozitě 5W-40, který je 
vhodný nejen pro benzínové, ale i pro dieselové 
motory a motory s vysokým výkonem. Vysoká 
tepelná odolnost oleje chrání 
tyto motory před poruchami a 
zajišťuje optimální spotřebu 
paliva i při vysokých otáčkách.                
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PRÉMIOVÁ KVALITA LOŽISEK SKF 
SKF je OE dodavatelem pro většinu výrobců vozidel na světě. Podíl v OE výrobě kolových loži-
sek v Evropě je 32 % a nabídka SKF pokrývá přes 98 % evropského vozového parku. Náhradní 
díly SKF tak přesně splňují OE specifikace a nároky na prémiovou kvalitu. 

Výběr z nabídky ložisek SKF:

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

VKBA 3455 Ložisko kola SKF (HUB 1) ŠKODA OCTAVIA I, SEAT TOLEDO, VW GOLF 1 477 Kč

VKBA 3552 Ložisko kola SKF (HUB 1) IVECO DAILY 3 154  Kč

VKBA 3584 Ložisko kola SKF (HUB 1) CITROËN C4, BERLINGO, PEUGEOT 307 2 142 Kč

VKBA 3643 Ložisko kola SKF (HUB 3) ŠKODA OCTAVIA II, YETI, SUPERB, VW TIGUAN 3 810 Kč

VKBA 3644 Ložisko kola SKF (HUB 2.1) ŠKODA OCTAVIA II, III, SUPERB, VW PASAT, GOLF 3 377 Kč

VKBA 3656 Ložisko kola SKF (HUB 2.1) ŠKODA OCTAVIA III, AUDI A3, VW GOLF 3 691 Kč

VKBA 3661 Ložisko kola SKF FORD C-MAX, FOCUS 3 259 Kč

VKBA 6525 Ložisko kola SKF FORD TRANSIT 2 767 Kč

VKBA 6556 Ložisko kola SKF (HUB 3) ŠKODA OCTAVIA II, YETI, VW PASAT, GOLF 3 958 Kč

VKBA 6570 Ložisko kola SKF (HUB 1) PEUGEOT BOXER, CITROËN JUMPER, FIAT DUCATO 3 695 Kč

VKBA 6649 Ložisko kola SKF (HUB 3) AUDI A4, A5, A6, Q5 3 536 Kč

… a dalších více než 1 120 ložisek značky SKF

Kolové jednotky SKF
První kolovou jednotku představila společ-
nost SKF před více než 50 lety. Od té doby 
byla do kolových jednotek začleněna celá 
řada nových funkcí. V současné době jsou 
tyto integrované, utěsněné, předmazané 
a nastavené kolové jednotky prověřeny miliony 
najetých kilometrů. Kolové jednotky mohou 
rovněž přenášet krouticí moment pohonu, 
poskytovat montážní úchyt pro brzdový disk 
nebo kolo a také slouží jako konstrukční 
prvek odpružení. 
 
Kuželíkové ložisko
Ačkoliv se tento typ u nových vozů už moc 
nepoužívá, na trhu s náhradními díly je stále 
běžně k dostání. Tato nezatěsněná ložiska se 
používají u nehnaných předních či zadních kol.

Kolová jednotka 1. generace – HBU 1
Jejím základem je dvouřadé kuličkové ložisko 
s  kosoúhlým stykem, které je optimalizováno 
pro použití v kolech automobilů. Nejčastěji se 
používá u hnaných kol, ale používá se i u integro-
vaných konstrukcí bubnových brzd nehnaných 
kol. Při montáži je důležité dbát  na lisování 
ložiska za správný kroužek!

Kolová ložiska 2. generace – HBU 2 – 
a 3. generace – HBU 3
Tato jednotka vychází z typu HBU 1, ale její 
vnější kroužek je součástí příruby, takže 

nahrazuje funkci náboje. Ložiska třetí gene-
race jsou opatřena přírubou pro připevnění 
kola a kotouče brzdy a druhou přírubou pro 
upevnění jednotky k tlumiči. Tento systém 
přináší výrazné zjednodušení z hlediska 
konstrukce i manipulace.

Ložisko X-Tracker
Je oceňovanou novinkou v  oblasti kolových 
ložisek, jeho konstrukce zvyšuje nosnost ložiska 
a ve srovnání s tradičním kuželíkovým ložiskem 
zvyšuje tuhost náboje o  50 %. To přináší řadu 
výhod: přesnější vedení kola v zatáčkách, sní-
žení náklonu kolové jednotky zlepšuje ovlada-
telnost, přesné otáčení kotoučů snižuje opotře-
bení brzd, snižuje se hlučnost i vibrace.              
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PETRONAS SYNTIUM – MAXIMÁLNÍ 
OCHRANA A SKVĚLÝ VÝKON MOTORU
Koncem roku 2018 byla do sortimentu ELITu zařazena nová značka prémiových olejů – PETRO-
NAS. Její řada motorových olejů SYNTIUM je velmi úspěšná především díky neustálým inovacím 
společnosti PETRONAS, která ve spolupráci s týmem Mercedes ovládla pět let za sebou pohár 
konstruktérů F1.

Výběr z nabídky sortimentu:

Objednací kód Název Specifikace Balení (1) Běžná cena bez DPH

PTS 18131619

Petronas Syntium 5000 AV 5W-30 ACEA: C3, VW: 504.00/507.00, Mercedes: 
MB 229.51, Porsche C30, BMW: LL-04

1 536 Kč

PTS 18134019 4 2 050 Kč

PTS 18135019 5 2 391 Kč

PTS 18131310 60 13 171 Kč

PTS 18131100 200 37 588 Kč

PTS 18281619

Petronas Syntium 3000 AV 5W-40

ACEA: C3, API: SN, VW: 502.00/505.01, 
Renault: RN 0700/RN 0710, Porsche A40, 
Mercedes: MB 229.51, BMW: LL-04, Ford: 
WSS-M2C917-A

1 394 Kč

PTS 18284019 4 1 344 Kč

PTS 18285019 5 1 647 Kč

PTS 18281310 60 10 355 Kč

PTS 18281100 200 31 348 Kč

… a  dalších více než 150 položek na eCatu

Zázemí firmy PETRONAS
Firma PETRONAS LUBRICANTS International byla 
založena v roce 2008 a rychle se dostala do popředí 
mezi výrobci náplní a maziv v automobilovém prů-
myslu. V současné době se řadí mezi 10 největších 
společností v tomto oboru na světě a nabízí kom-
pletní řadu špičkových produktů, které prodává ve 
více než 90 zemích světa.

Kvalita na prvním místě
Vysoká kvalita produktů PETRONAS SYNTIUM je 
výsledkem usilovné práce inženýrů a použití nej-
modernějších technologií a technologických 
postupů při jejich výrobě.

V dubnu 2018 bylo pro účely výzkumu a vývoje 
nových a kvalitnějších produktů otevřeno nové 
vývojové centrum v italském Turíně. Toto špič-
kově vybavené centrum sehrává klíčovou roli při 
vývoji nových generací motorů. O odhodlání 
firmy dosáhnout co nejlepších výsledků svědčí 
i  fakt, že toto technologické centrum stálo více 
než 60 milionů dolarů.

Spolupráce s Mercedesem
Nejlepší testovací laboratoří, která prověřuje kva-
litu produktů řady SYNTIUM v akci, je závodní 
okruh formule 1. Společnost PETRONAS vyvíjí své 
produkty ve spolupráci s týmem formule 1 Merce-
des a dosahuje skvělých výsledků, obzvláště poté, 
co byla ve formuli 1 změněna pravidla, která 
s  sebou přinesla používání menších motorů 
o  výkonu 1,6 l V6 600 koní, které byly extrémně 
zatěžovány, aby výkon motoru v závislosti na 
objemu několikanásobně vzrostl.

Motorové oleje PETRONAS SYNTIUM s technolo-
gií CoolTech byly proto vyvinuty s cílem chránit 
motor před nadměrným zahříváním, a tím zajistit 
jeho optimální výkon během jakýchkoliv jízdních 

podmínek. Tato receptura byla vyvinuta ze silných 
olejových řetězců, které účinně absorbují a přená-
šejí nadměrné teplo z přetěžovaných částí motoru, 
čímž zabraňují jeho opotřebení.

Produkty v sortimentu ELITu
Výborným příkladem je olej PETRONAS SYNTIUM 
5000 AV s viskozitou 5W-30, který byl vyroben pro 
nízkoemisní vozidla. Poskytuje vysokou tepelnou 
stabilitu a je schopný motor chránit jak před vyso-
kou teplotou, tak před tvorbou usazenin a nečistot, 
a tím zajišťovat maximální výkon motoru.

Podobné vlastnosti má i olej PETRONAS 
SYNTIUM 3000 AV o viskozitě 5W-40, který je 
vhodný nejen pro benzínové, ale i pro dieselové 
motory a motory s vysokým výkonem. Vysoká 
tepelná odolnost oleje chrání 
tyto motory před poruchami a 
zajišťuje optimální spotřebu 
paliva i při vysokých otáčkách.                
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JEDNIČKA MEZI ZNAČKAMI AUTOBATE-
RIÍ JE NOVĚ V SORTIMENTU ELITU
V síti ELIT můžete nyní nově zakoupit 130 typů kvalitních a spolehlivých akumulátorů 
značky Varta. Nabídka baterií Varta zahrnuje všechny běžné i méně běžné typy akumu-
látorů pro osobní i nákladní vozidla, baterie s technologií AGM a EFB i speciální baterie 
určené pro volný čas.

Společnost Varta vznikla před více než 100 lety a za dobu své působnosti si vybudovala silné 
renomé, díky kterému je dnes v daném segmentu jedničkou v automobilovém průmyslu. Díky 

množství inovací a důrazu na kvalitu každého vyrobeného kusu poskytují baterie Varta delší život-
nost, menší korozi a nižší náklady na údržbu. Za zmínku stojí i fakt, že 8 z 10 nově vyrobených vozi-
del s technologií start-stop je osazeno bateriemi Varta.    

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

VT 544402BD Varta Blue – 44 Ah 2 295 Kč

VT 552400BD Varta Blue – 52 Ah 2 295 Kč

VT 560408BD Varta Blue – 60 Ah 2 594 Kč

VT 574012BD Varta Blue – 74 Ah 3 301 Kč

VT 600402SD Varta Silver – 100 Ah 4 645 Kč

VT 570901UD Varta Silver AGM – 70 Ah 5 315 Kč

VT 680108 Varta ProMotive Silver – 180 Ah 6 265 Kč
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KVALITNÍ PÉČE A OCHRANA DÍKY 
AUTOCHEMII A AUTOKOSMETICE XT
V naší privátní řadě XT dbáme na výběr kvalitních dodavatelů, kteří vyrábějí produkty na míru 
potřebám motoristů. Ve stále se rozšiřujícím sortimentu této značky můžete vybírat ze skupin 
technických sprejů, lepidel a tmelů, čističů, maziv i autokosmetiky pro vnější i vnitřní údržbu 
vozu. Celková nabídka autochemie a autokosmetiky XT nyní čítá 70 unikátních produktů.

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

XT ACC400 Čistič klimatizace pěna 400 ml 206 Kč

XT AS300 Hliníkový sprej 300 ml 100 Kč

XT BC5 Čistič brzd bez acetonu 5 l 465 Kč

XT BS310 Karosářský tmel 310 ml 81 Kč

XT CGS300 Měděná pasta sprej 300 ml 102 Kč

XT CP1000 Ochrana dutin, transparentní vosková 1 l 195 Kč

XT CS300 Keramické mazivo 300 ml 125 Kč

XT CSF500 Čistič palubní desky – Fresh 500 ml 84 Kč

XT CSW1000 Autošampon s voskem 1 l 65 Kč

XT EC500 Čistič motorů 500 ml 68 Kč

XT GSB200 Tmel na motory černý 200 ml 245 Kč

XT CHS300 Mazivo na řetězy – olej 300 ml 91 Kč

XT ICE300 Uvolňovač šroubů ICE 300 ml 112 Kč

XT LC500 Čistič kůže 500 ml 105 Kč

XT MS300 Univerzální mazivo 6 v 1 300 ml 102 Kč

XT PPW500 Autoleštěnka s voskem 500 ml 84 Kč

XT PRI30 Primer lepidlo autoskel, černý 30 ml 174 Kč

XT PTFE300 Teflonové mazivo 300 ml 83 Kč

XT TVC300 Čistič sání/klapek/EGR 300 ml 75 Kč

XT UBC400 Ochrana podvozku, černá přelakovatelná 400 ml 102 Kč

XT UBCN1000 Ochrana podvozku, černá nepřelakovatelná 1 l 133 Kč

XT WA310 Lepidlo na autoskla, 2hodinové  310 ml 177 Kč

XT WC500 Čistič skel 500 ml 53 Kč

XT WRC500 Čistič disků kol 500 ml 53 Kč

XT ZS300 Zinkový sprej 300 ml 100 Kč

XT ITBL290 Papírové utěrky, 2vrstvé, 290 m, 1200 ks 301 Kč

XT SOAPO Tekuté mýdlo s vůní moře, 5 l 152 Kč

UNI ZKMDV010099 Dávkovač mýdla 1000 ml, bílý 411 Kč

Z technických sprejů nabízíme výrobky pro 
údržbu a ochranu karoserie, jako jsou 

nástřiky s vysokým podílem zinku nebo hliníku. 
Pro údržbu lze s úspěchem využít uvolňovače 
šroubů a rzi. Pro ochranu kovových dílů před 
korozí je nezbytné použít spreje pro ochranu 
podvozku (přelakovatelná i nepřelakovatelná) 
nebo dutin.

Další skupinu tvoří lubrikanty pro různé mecha-
nické převody, čepy, klouby, řetězové spojení 
apod. Zde nabízíme teflonové či keramické 
mazivo, bílou vazelínu a mazivo na řetězy. 
Nelze opomenout také mnohoúčelový sprej 
6 v 1, který nejen maže, ale také čistí, odpuzuje 
vodu nebo konzervuje povrchy.

V nabídce jsou samozřejmě i výrobky pro 
ochranu a péči vozidla, jako např. čističe klima-
tizace, brzd, motoru nebo sání / škrticích klapek 
/ EGR ventilů. Nechybí ani nezbytné servisní 
tmely či lepidla pro těsnění olejových van, 

přírub nebo dvířek a servisní sady pro výměnu 
autoskel včetně lepidla a primeru.

Poslední významnou skupinu produktů XT 
tvoří řada autokosmetiky, která nabízí čističe 
interiéru, potahů, skel i celého exteriéru. Do 
dílny či garáže určitě oceníte i naše kvalitní 
papírové utěrky a  tekuté mýdlo v ekonomic-
kém balení. A doplňovat si ho můžete přímo do 
našeho dávkovače. 
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korozí je nezbytné použít spreje pro ochranu 
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nebo dutin.
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nické převody, čepy, klouby, řetězové spojení 
apod. Zde nabízíme teflonové či keramické 
mazivo, bílou vazelínu a mazivo na řetězy. 
Nelze opomenout také mnohoúčelový sprej 
6 v 1, který nejen maže, ale také čistí, odpuzuje 
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HAPPY METAL: NOVÝ PLÁŠŤ VODNÍCH 
ČERPADEL Z KOVU
Plasty dobývají auta. Téměř 20 procent všech dílů v dnešních vozidlech je z PE, PU a dalších 
plastů. Je to pochopitelné, protože plasty jsou cenově výhodné a především mají nízkou 
hmotnost. Z tohoto důvodu se již nepoužívají jen v interiéru vozidla, nýbrž také k montáži 
karoserie nebo motorového prostoru. Avšak při těchto aplikacích plasty dosahují svých 
technických mezí, například v podobě pláště vodního čerpadla. 

Výběr z nabídky:

Objednací kód Aplikace Běžná cena bez DPH

CT 1143 WP3 Škoda: Superb II, VW: Golf IV, Audi A3  8 889 Kč 

CT 1143 WP2 VW: Transporter V, VW: Passat Variant, Audi: A5, A6  8 889 Kč 

Pláště vodních čerpadel bývají často vyrobené 
z  polyurethanu (PU). Kolísavé teploty uvnitř 

motorového prostoru tomuto materiálu rozhodně 
neprospívají, materiál se časem stane křehkým, 
začne praskat a lámat se.  Nejpozději při výměně se 
vodní čerpadlo doslova rozlomí. Z tohoto důvodu 
značka Contitech zařadila do sad pro výměnu klí-
nového řemene CT 1143WP2 a CT 1143WP3 vodní 
čerpadlo, které má na rozdíl od OE provedení 
kovový plášť. 

Plášť čerpadla se vyrábí z hliníkové tlakové litiny 
a v porovnání s OE čerpadlem je znatelně robust-
nější a má také delší životnost. Rozměry jsou při-
tom absolutně identické. Díky tomu lze nové vodní 
čerpadlo namontovat do vozidel bez jakýchkoliv 
úprav. Servisní centra tak mohou svým zákazní-
kům nabízet dlouhodobě spolehlivé řešení ve 

vynikající kvalitě. Kromě hnacího řemenu a vod-
ního čerpadla sada také obsahuje termostat, jakož 
senzor chladiva. Servisní technik má tak všechny 
požadované komponenty po ruce. „Tím plníme 
požadavky poprodejního trhu a našim zákazní-
kům poskytujeme optimální řešení servisní opravy 
včetně příslušné senzoriky,“ prohlásil produktový 
manažer Adrian Rothschild. 

Na kvalitu dílů se mohou servisy bezmezně spo-
léhat jako kdykoliv předtím: Na všechny díly této 
sady Continental poskytuje registrovaným 
servisním centrům záruku po dobu 5 let, stejně 
jako na všechny ostatní poprodejní díly. 
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NÁHRADNÍ DÍLY NA ČESKÉ PŘÍVĚSNÉ 
VOZÍKY NOVĚ V SÍTI ELIT
V prodejní síti ELIT a na eCatu najdete širokou nabídku náhradních dílů na přívěsné 
vozíky značky Agados, a to včetně náhradních dílů na starší modely, které se stále pohy-
bují na našich silnicích. Česká firma Agados s.r.o. je jedním z největších výrobců přívěsů 
v kategorii O1 a O2 v České republice i v Evropě. 

Firma Agados s.r.o. vznikla v roce 1992, ale 
historie její strojírenské výroby v dané loka-

litě sahá více než sto let zpátky, kdy ve Velkém 
Meziříčí vznikl první strojírenský podnik. 
Z původní výroby především různých zeměděl-
ských strojů se společnost na začátku devade-
sátých let začala specializovat pouze na výrobu 
přívěsů, kterou se zabývá doposud.

Společnost Agados nabízí široký výběr náhrad-
ních dílů, které se vyznačují perfektním řemesl-
ným zpracováním, odolností, vysokou kvalitou 
a dlouhou životností. Při výrobě jsou používány 
pouze nejlepší materiály. Všechny kovové části 
jsou zinkovány a díky tomu jsou ochráněny 
proti korozi. Povrch hliníkových profilů je ošet-
řen eloxováním, které chrání povrch především 
proti povětrnostním vlivům. Jednotlivé kompo-
nenty jsou dodávány od prověřených značek, 
jako je Al-ko Kober, Knott, Jokon nebo 
Winterhoff.

V nabídce ELITu najdete více než 200 
náhradních dílů a příslušenství jak na sou-
časně vyráběné, tak na starší druhy přívěs-
ných vozíků. Do naší nabídky jsme zařadili 
položky, které patří mezi našimi zákazníky 
k  nejpoptávanějším, jako jsou blatníky 
a  zástěrky, díly pro elektroinstalaci, 

nájezdové brzdy, díly náprav a především 
osvětlení a odrazky. 
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Na kvalitu dílů se mohou servisy bezmezně spo-
léhat jako kdykoliv předtím: Na všechny díly této 
sady Continental poskytuje registrovaným 
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NÁHRADNÍ DÍLY NA ČESKÉ PŘÍVĚSNÉ 
VOZÍKY NOVĚ V SÍTI ELIT
V prodejní síti ELIT a na eCatu najdete širokou nabídku náhradních dílů na přívěsné 
vozíky značky Agados, a to včetně náhradních dílů na starší modely, které se stále pohy-
bují na našich silnicích. Česká firma Agados s.r.o. je jedním z největších výrobců přívěsů 
v kategorii O1 a O2 v České republice i v Evropě. 

Firma Agados s.r.o. vznikla v roce 1992, ale 
historie její strojírenské výroby v dané loka-

litě sahá více než sto let zpátky, kdy ve Velkém 
Meziříčí vznikl první strojírenský podnik. 
Z původní výroby především různých zeměděl-
ských strojů se společnost na začátku devade-
sátých let začala specializovat pouze na výrobu 
přívěsů, kterou se zabývá doposud.

Společnost Agados nabízí široký výběr náhrad-
ních dílů, které se vyznačují perfektním řemesl-
ným zpracováním, odolností, vysokou kvalitou 
a dlouhou životností. Při výrobě jsou používány 
pouze nejlepší materiály. Všechny kovové části 
jsou zinkovány a díky tomu jsou ochráněny 
proti korozi. Povrch hliníkových profilů je ošet-
řen eloxováním, které chrání povrch především 
proti povětrnostním vlivům. Jednotlivé kompo-
nenty jsou dodávány od prověřených značek, 
jako je Al-ko Kober, Knott, Jokon nebo 
Winterhoff.

V nabídce ELITu najdete více než 200 
náhradních dílů a příslušenství jak na sou-
časně vyráběné, tak na starší druhy přívěs-
ných vozíků. Do naší nabídky jsme zařadili 
položky, které patří mezi našimi zákazníky 
k  nejpoptávanějším, jako jsou blatníky 
a  zástěrky, díly pro elektroinstalaci, 

nájezdové brzdy, díly náprav a především 
osvětlení a odrazky. 
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Novinka v segmentu vysoce výkonných 
pneumatik: VENTUS S1 EVO3 OD HANKOOKU
Nová vlajková loď v segmentu vysoce výkonných pneumatik pro osobní a SUV vozidla 
od firmy Hankook míří do prodejní sítě ELITu. Očekávaná dostupnost nové řady pneu-
matik Ventus S1 evo3 je v polovině roku 2019.

Vývoj již třetí generace pneumatik S1 evo 
byl zaměřen především na zlepšení přilna-
vosti k mokré vozovce a na ještě vyšší úro-
veň ovladatelnosti. Vývojáři se kromě toho 
speciálně zaměřili na snížení 
valivého odporu a současné 
zachování dlouhé život-
nosti, která je typická již 
pro předchozí model. 
V letošním roce se počítá 
s výrobou 72 rozměrů od 
17 do 22 palců. Model 
Ventus S1 evo3 již také 
získal první homolo-
gace výrobců automo-
bilů, mezi které patří 
např. Audi RS6 a RS7. 

O společnosti
V roce 1941 byla založena 
společnost Hankook Tire Com-
pany, první výrobce pneumatik 
v Koreji. Společnost Hankook Tire je 
aktuálně pátým největším výrobcem pneu-
matik na světě. V  roce 2017 dosáhla výroba 
104 milionů kusů pneumatik, což představuje 
5% podíl na celosvětovém trhu.
 
Po celém světě provozuje Hankook pět vývo-
jových center a produkci zajišťuje v osmi vel-
kých výrobních závodech. S příchodem 

nového tisíciletí společnost posílila svoje 
aktivity v Evropě vybudováním nové moderní 
továrny v Maďarsku a zahájila spolupráci 
s  evropskými výrobci automobilů. Společ-

nost usiluje o posílení své 
pozice zejména díky investi-

cím do moderních techno-
logií. To potvrzuje i ote-
vření technologického 
a  výzkumného centra 
v  roce 2016 v  korej-
ském Tedžonu nebo 
nové technické cent-
rum pro testování zim-
ních pneumatik ve Fin-
sku, které bylo otevřeno 
v lednu 2017.
V České republice působí 

Hankook Tire od konce 
roku 2014, kdy byla zalo-

žena česká pobočka, a na 
trh uvádí kompletní sorti-

ment pneumatik pro osobní, SUV, 
lehké užitkové i nákladní automobily. Silným 
impulsem pro budování značky Hankook je 
rostoucí přítomnost v první výbavě vozidel 
(OE fitment). Společnost Hankook Tire dodává 
na evropský trh nyní celkem 61 modelů pro 
12  automobilových značek. Nejnovějším pří-
růstkem v portfoliu první výbavy je například 
nové Audi Q8 nebo Tesla model 3.

Síla značky
V rámci vytváření globální značky se Hankook pre-
zentuje jako partner významných sportovních 
odvětví. Jedná se zejména o spolupráci s motoris-
tickými závody nebo dlouhodobé partnerství 
s  Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) či 
s  nejvýznamnějším fotbalovým klubem historie, 
s týmem Real Madrid. 

Aktivity v motorsportu
Hankook Tire se dodávkami pneumatik i sponzor-
skými aktivitami prezentuje v široké škále motori-
stických disciplín. Jedná se např. o seriál závodů 
24  hodin, evropský šampionát vozů formule 3, 
Audi TT Super cup a mnohé další. V Evropě patří 
mezi nejzajímavější seriál závodů cestovních vozů 
DTM, kde je Hankook oficiálním dodavatelem 
pneumatik již od roku 2011. Aktuálně závodí 
jezdci na řadě pneumatik Ventus Race, která se 
vyznačuje vyšším stupněm přilnavosti navzdory 
nezměněným rozměrům (přední: 300/680 R18, 
zadní: 320/710 R18). Intenzivní jízda se projevuje 
rychlejším opotřebením v mnohem vyšší míře 
než u předchozího modelu, což se projevuje na 
dosažených časech v závislosti na stylu jízdy. 
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KVALITA DO POSLEDNÍHO ŠROUBKU
Obyčejný šroub nebo matice. Jsou to malé díly, ale nesmírně důležité, a jejich poškození 
může mít fatální následky, například zlomený šroub u spojovací tyče řízení. Schválně si 
představte, jakou lavinu problémů to může spustit v kontextu bezpečnosti jízdy. Špatně 
ovladatelné vozidlo, nehoda, zranění, smrt. Ne vždy lze nehodám zabránit, ale můžeme 
předejít komplikacím tím, že budeme používat při opravách kvalitní originální upevňo-
vací díly a samozřejmě je při každé montáži náhradních dílů do vozidla vždy nahrazovat 
novými.

Zajímavé upevňovací sady Lemförder

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

LMI 38000 01 Opravná sada LEMFÖRDER Škoda Octavia II 564 Kč

LMI 37220 01 Opravná sada LEMFÖRDER Škoda Octavia III 207 Kč

LMI 37905 01 Opravná sada LEMFÖRDER VW Caddy III 208 Kč

LMI 38274 01 Opravná sada LEMFÖRDER VW Transporter V 298 Kč

Rychlé a bezpečné opravy, to je současný 
trend požadavků zákazníků na autoservisy. 

U některých náhradních dílů jsou již upevňo-
vací náhradní díly součástí balení. Lze je však 
objednat i samostatně. Značka LEMFÖRDER ze 
skupiny ZF proto nabízí tzv. ServicePack. Tato 
sada obsahuje všechny upevňovací díly 
potřebné pro montáž – samozřejmě je v kvalitě 
prvovýroby a dodávaná jako náhradní díl LEM-
FÖRDER. ZF jako dodavatel do prvovýroby 
doporučuje, aby autoservisy při montáži 
náhradních dílů do vozidla z  bezpečnostních 

důvodů vyměňovaly všechny upevňovací díly, 
jako jsou šrouby, matice atd. Pokud je pro mon-
táž nezbytné demontovat také některé sou-
sední komponenty, je třeba i  u nich vyměnit 
veškeré upevňovací díly. 

Kompletní upevňovací sady se všemi upevňovacími díly v případě potřeby také pro ostat-
ní komponenty jsou jednou z nejdůležitějších předností ServicePacku. Neméně důležitá je 
i jejich kvalita, která je stejná jako pro prvovýbavu, a to až do posledního šroubku. Jen tak 
lze nejlépe a nejzodpovědněji provádět opravy podle originálních předpisů výrobce vozidla. 
Upevňovací sady LEMFÖRDER lze snadno objednat společně s příslušným náhradním dílem.

...další položky naleznete v eCatu
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI BOSCH V MOTORIS-
TICKÉM SPORTU ZAČALY VELMI BRZY

Poprvé se tak stalo krátce po roce 1900, jakmile 
se uskutečnily první významné automobilové 
závody. V roce 1901 zvítězil v závodě Nice-Salon-
-Nice v jižní Francii automobil Mercedes 
o  výkonu 35 koní vybavený magnetoelektric-
kým zapalováním Bosch.

O dva roky později zvítězil belgický závodní jez-
dec Camille Jenatzy v závodě Gordon Bennett 
v  Irsku se svým závodním vozem Mercedes 
o objemu 60 koní vybaveným nízkonapěťovým 
magnetoelektrickým zapalováním Bosch. 

Jenatzy se brzy stal mužem z reklamních plakátů 
společnosti Bosch známým jako „Rudý ďábel“.

Často se zapalovací svíčky vyvinuté pro motoris-
tický sport dříve nebo později stávají dostupné 
i pro sériově vyráběné automobily – přinejmen-
ším v modifikované podobě.

Velkým příkladem toho je použití slitin platiny 
pro elektrody zapalovacích svíček. Tato techno-
logie byla poprvé použita v roce 1970 ve voze 
Porsche 917, který se zúčastnil závodu v Le 
Mans – a vyhrál ho. Od roku 1983 se tyto mate-
riály používají také pro zapalovací svíčky spo-
lečnosti Bosch.

ZAPALOVACÍ SVÍČKY BOSCH SE POUŽÍVAJÍ 
V MEZINÁRODNÍCH ZÁVODNÍCH SÉRIÍCH

Úspěch na závodní trati: závodní týmy motoris-
tického sportu z celého světa se spoléhají na 
zapalovací svíčky společnosti Bosch. Tyto zapa-
lovací svíčky jsou speciálně navrženy tak, aby se 
vyrovnaly s těžkým namáháním působícím na 
motory v závodním sprintu.

VYSOKÝ VÝKON JAK U DÍLŮ PRO PRVOVÝ-
BAVU, TAK PRO TRH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Společnost Bosch nabízí prostřednictvím pro-
duktových řad autoservisům vysoce výkonné 
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TECHNOLOGIE BOSCH Z MOTORSPORTU 
DO SÉRIOVÉ VÝROBY – 
zapalovací svíčky pro náročné požadavky
Špičkové zapalovací svíčky Bosch stanovují nové standardy. Rozsáhlá a mimořádně úspěšná 
aplikace zapalovacích svíček Bosch v mezinárodním motorsportu nejen potvrzuje vysoký 
výkon a spolehlivost těchto zapalovacích svíček, ale slouží také jako „velmi rychlá pojízdná zku-
šební laboratoř“.

VYSOCE VÝKONNÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA

1 Optimalizovaný design izolátoru 

2  Speciální keramický materiál s vysokou 
dielektrickou pevností

3 Nově vyvinutý design patky izolátoru 

4  Extrémně přesně opracovaná středová 
elektroda z ušlechtilých kovů svařovaná 
za použití kontinuální vlny 

5  Orientovaná kostřicí elektroda pro spo-
lehlivé zapalování

V loňském roce čtenáři časopisu „auto 
motor und sport“ již po třinácté hlasovali 
v anketě o nejlepší značku v oblasti 
automobilového příslušenství, dodavatelů 
a služeb. Společnost Bosch zvítězila 
v  celkem šesti kategoriích – mimo jiné 
i v kategorii Zapalovací svíčky.

„auto motor und sport“, vydání 7/2018

ZAPALOVACÍ SVÍČKY BOSCH SE 
POUŽÍVAJÍ V MEZINÁRODNÍCH 
ZÁVODNÍCH SÉRIÍCH

Úspěch na závodní trati: závodní týmy 
motoristického sportu z celého světa 
se spoléhají na zapalovací svíčky 
společnosti Bosch.

Tyto zapalovací svíčky jsou speciálně 
navrženy tak, aby se vyrovnaly s těžkým 
namáháním působícím na motory 
v závodním sprintu.

VYSOKÝ VÝKON JAK U DÍLŮ PRO 
PRVOVÝBAVU, TAK PRO TRH 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Společnost Bosch nabízí 
prostřednictvím produktových 
řad autoservisům vysoce výkonné 
zapalovací svíčky pro moderní 
přeplňované motory s přímým 
vstřikováním benzinu.

Trh s náhradními díly tak těží 
z rozsáhlých zkušeností a know-how 
v oblasti prvovýbavy společnosti Bosch.

Společnost Bosch dodává autoservisům 
rozsáhlý sortiment odpovídající téměř 
všem automobilovým aplikacím.

V letošním roce čtenáři časopisu 
"auto motor und sport" již po 
třinácté hlasovali v ankětě o nejlepší 
značku v oblasti automobilového 
příslušenství, dodavatelů a služeb. 
Společnost Bosch zvítězila v celkem 
šesti kategoriích – mimo jiné 
i v kategorii Zapalovací svíčky.

"Auto motor und sport", vydání 7/2018

Zapalovací svíčky

ANKETA

2018

Ocenění čtenářů

Vysoce výkonná zapalovací svíčka

1 Optimalizovaný design izolátoru 

2 Speciální keramický materiál s vysokou dielektrickou pevností

3 Nově vyvinutý design patky izolátoru 

4  Extrémně přesně opracovaná středová elektroda z ušlechtilých kovů 

svařovaná za použití kontinuální vlny 

5 Orientovaná kostřicí elektroda pro spolehlivé zapalování

Zapalovací svíčky Bosch

Ocenění čtenářů

zapalovací svíčky pro moderní přeplňované 
motory s přímým vstřikováním benzinu.

Trh s náhradními díly tak těží z rozsáhlých zku-
šeností a know-how v oblasti prvovýbavy spo-
lečnosti Bosch.

Společnost Bosch dodává autoservisům roz-
sáhlý sortiment odpovídající téměř všem auto-
mobilovým aplikacím. 
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI BOSCH V MOTORIS-
TICKÉM SPORTU ZAČALY VELMI BRZY

Poprvé se tak stalo krátce po roce 1900, jakmile 
se uskutečnily první významné automobilové 
závody. V roce 1901 zvítězil v závodě Nice-Salon-
-Nice v jižní Francii automobil Mercedes 
o  výkonu 35 koní vybavený magnetoelektric-
kým zapalováním Bosch.

O dva roky později zvítězil belgický závodní jez-
dec Camille Jenatzy v závodě Gordon Bennett 
v  Irsku se svým závodním vozem Mercedes 
o objemu 60 koní vybaveným nízkonapěťovým 
magnetoelektrickým zapalováním Bosch. 

Jenatzy se brzy stal mužem z reklamních plakátů 
společnosti Bosch známým jako „Rudý ďábel“.

Často se zapalovací svíčky vyvinuté pro motoris-
tický sport dříve nebo později stávají dostupné 
i pro sériově vyráběné automobily – přinejmen-
ším v modifikované podobě.

Velkým příkladem toho je použití slitin platiny 
pro elektrody zapalovacích svíček. Tato techno-
logie byla poprvé použita v roce 1970 ve voze 
Porsche 917, který se zúčastnil závodu v Le 
Mans – a vyhrál ho. Od roku 1983 se tyto mate-
riály používají také pro zapalovací svíčky spo-
lečnosti Bosch.

ZAPALOVACÍ SVÍČKY BOSCH SE POUŽÍVAJÍ 
V MEZINÁRODNÍCH ZÁVODNÍCH SÉRIÍCH

Úspěch na závodní trati: závodní týmy motoris-
tického sportu z celého světa se spoléhají na 
zapalovací svíčky společnosti Bosch. Tyto zapa-
lovací svíčky jsou speciálně navrženy tak, aby se 
vyrovnaly s těžkým namáháním působícím na 
motory v závodním sprintu.

VYSOKÝ VÝKON JAK U DÍLŮ PRO PRVOVÝ-
BAVU, TAK PRO TRH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Společnost Bosch nabízí prostřednictvím pro-
duktových řad autoservisům vysoce výkonné 
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TECHNOLOGIE BOSCH Z MOTORSPORTU 
DO SÉRIOVÉ VÝROBY – 
zapalovací svíčky pro náročné požadavky
Špičkové zapalovací svíčky Bosch stanovují nové standardy. Rozsáhlá a mimořádně úspěšná 
aplikace zapalovacích svíček Bosch v mezinárodním motorsportu nejen potvrzuje vysoký 
výkon a spolehlivost těchto zapalovacích svíček, ale slouží také jako „velmi rychlá pojízdná zku-
šební laboratoř“.

VYSOCE VÝKONNÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA

1 Optimalizovaný design izolátoru 

2  Speciální keramický materiál s vysokou 
dielektrickou pevností

3 Nově vyvinutý design patky izolátoru 

4  Extrémně přesně opracovaná středová 
elektroda z ušlechtilých kovů svařovaná 
za použití kontinuální vlny 

5  Orientovaná kostřicí elektroda pro spo-
lehlivé zapalování

V loňském roce čtenáři časopisu „auto 
motor und sport“ již po třinácté hlasovali 
v anketě o nejlepší značku v oblasti 
automobilového příslušenství, dodavatelů 
a služeb. Společnost Bosch zvítězila 
v  celkem šesti kategoriích – mimo jiné 
i v kategorii Zapalovací svíčky.

„auto motor und sport“, vydání 7/2018

ZAPALOVACÍ SVÍČKY BOSCH SE 
POUŽÍVAJÍ V MEZINÁRODNÍCH 
ZÁVODNÍCH SÉRIÍCH

Úspěch na závodní trati: závodní týmy 
motoristického sportu z celého světa 
se spoléhají na zapalovací svíčky 
společnosti Bosch.

Tyto zapalovací svíčky jsou speciálně 
navrženy tak, aby se vyrovnaly s těžkým 
namáháním působícím na motory 
v závodním sprintu.

VYSOKÝ VÝKON JAK U DÍLŮ PRO 
PRVOVÝBAVU, TAK PRO TRH 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Společnost Bosch nabízí 
prostřednictvím produktových 
řad autoservisům vysoce výkonné 
zapalovací svíčky pro moderní 
přeplňované motory s přímým 
vstřikováním benzinu.

Trh s náhradními díly tak těží 
z rozsáhlých zkušeností a know-how 
v oblasti prvovýbavy společnosti Bosch.

Společnost Bosch dodává autoservisům 
rozsáhlý sortiment odpovídající téměř 
všem automobilovým aplikacím.

V letošním roce čtenáři časopisu 
"auto motor und sport" již po 
třinácté hlasovali v ankětě o nejlepší 
značku v oblasti automobilového 
příslušenství, dodavatelů a služeb. 
Společnost Bosch zvítězila v celkem 
šesti kategoriích – mimo jiné 
i v kategorii Zapalovací svíčky.

"Auto motor und sport", vydání 7/2018

Zapalovací svíčky

ANKETA

2018

Ocenění čtenářů

Vysoce výkonná zapalovací svíčka

1 Optimalizovaný design izolátoru 

2 Speciální keramický materiál s vysokou dielektrickou pevností

3 Nově vyvinutý design patky izolátoru 

4  Extrémně přesně opracovaná středová elektroda z ušlechtilých kovů 

svařovaná za použití kontinuální vlny 

5 Orientovaná kostřicí elektroda pro spolehlivé zapalování

Zapalovací svíčky Bosch

Ocenění čtenářů

zapalovací svíčky pro moderní přeplňované 
motory s přímým vstřikováním benzinu.

Trh s náhradními díly tak těží z rozsáhlých zku-
šeností a know-how v oblasti prvovýbavy spo-
lečnosti Bosch.

Společnost Bosch dodává autoservisům roz-
sáhlý sortiment odpovídající téměř všem auto-
mobilovým aplikacím. 
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ HOOK CZ JE 
SKVĚLÝM POMOCNÍKEM PŘI PRÁCI 
I NA DOVOLENÉ
Tažné zařízení dnes nevyužívají jen kutilové všeho 
druhu, ale i všichni aktivní lidé. Je výborným pomocní-
kem při práci a při volnočasových aktivitách.  Lidí, kteří 
využívají tažná zařízení na autech, je stále víc, typickým 
příkladem je nárůst počtu nosičů kol. Tradičně i nadále 
slouží tažné zařízení  především pro připojení přívěsu, 
ať už chceme převážet materiál, nebo vyrazit na cesty 
s obytným přívěsem či s lodí.

Společnost HOOK CZ je český výrobce 
s dlouholetou tradicí a širokou nabídkou 

tažných zařízení k osobním i nákladním 
automobilům, která vyrábí už od roku 1989. 
Své výrobky dodává nejen na český trh, ale 

také do Německa, Francie a mnoha dalších 
zemí Evropy i mimo ni. 
Můžete si vybrat z několika variant výrobků, 
které se liší způsobem uchycení kulového 
čepu. Konstrukce tažných zařízení HOOK CZ 
umožňují jedinečnou výměnu kulového 
čepu kdykoliv bez nutnosti demontáže taž-
ného zařízení z vozidla. Pokud zákazník 
zjistí, že mu například nevyhovuje odníma-
telný systém a chce jej vyměnit za neodní-
matelný kulový čep, výměna je velmi 
snadná. Mění se pouze samotný komponent, 
nikoliv celé tažné zařízení.

Pevný kulový čep je připevněn pomocí 
šroubů, je zákonem považován za neodní-
matelný a z auta se nesundává. Pevný kulový 
čep osazený na tažných zařízeních HOOK 
pro novější vozidla je výkovek vytvarovaný 
tak, aby bylo možné konstrukci tažného zaří-
zení co nejvíce schovat v nárazníku. Vidi-
telný tak zůstane pouze kulový čep.

Odnímatelné systémy tažných zařízení 
HOOK CZ jsou vždy uzamykatelné a jejich 

montáž i demontáž bez použití nářadí je 
velmi snadná. Odnímatelný systém však 
musí být odejmut, pokud není připojený pří-
věs nebo nosič. Tato povinnost je stanovena 
vyhláškou, ale zároveň tímto postupem 
chráníme mechanismus odnímatelného sys-
tému před poškozením vlivem povětrnost-
ních podmínek.

Nedílnou součástí tažného zařízení je 
elektropřípojka. Dnešní auta plná elektro-
niky mají zcela odlišné nároky na elektropří-
pojku, než tomu bylo dříve. Před objednáv-
kou je potřeba si ujasnit, jaké funkce od 
elektroinstalace očekáváme. Pokud nevyža-
dujeme, aby byly při zapojení přívěsu či 
nosiče odpojovány parkovací senzory nebo 
upraveny další funkce vozidla, např. ESP, TSA 
(Trailer Stability Assist), pak je možné použít 
univerzální elektroinstalaci. Pro vozidla 
s  datovou sběrnicí (CAN-BUS) je však nutné 
použít univerzální elektroinstalace 
s naprogramovaným modulem. 
Pokud očekáváme výše zmíněné funkce 
a  zároveň auto těmito funkcemi disponuje, 
musíme zvolit typovou elektropřípojku 
určenou pro konkrétní vozidlo. Komunikaci 
mezi vozidlem a přívěsem zajišťuje CFC 
modul, který je naprogramovaný pro kon-
krétní model auta. U některých vozidel je po 
montáži nutné načíst elektropřípojku 
pomocí diagnostiky, některá auta ale toto 
načtení nevyžadují. Tato informace je vždy 
uvedena v návodu k montáži. 
Musíme se také rozhodnout, zda potřebujeme 
elektropřípojku 13  pinů, nebo 7 pinů. Pro 
tažení obytného přívěsu a přívěsu s couvacím 
světlem potřebujeme 13  pinů. Třináctipólové 
elektropřípojky většinou disponují funkcemi 
trvalé plus a dobíjení baterie přívěsu, pří-
padně je lze o tyto funkce rozšířit. V ostatních 
případech je dostačujících 7 pinů. 
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Neu optimiertes Programm

box!    

der Verpackung!

Značka SWF je německým lídrem ve výrobě stěračů a kompletních stěračových systémů 
pro segment komerčních vozidel. Společnost, která byla založena v roce 1922, vyrábí na 
svých výrobních linkách a dodává do prvovýbavy jak stěrače s nejlepší kvalitou, tak další 
komponenty stíracích systémů, včetně spojek, ramínek a motorků pro pohon stěračů  
– nejen pro užitková, ale i pro osobní vozidla. 

Proč stojí za to zvolit 
stěrače SWF?
Centrum výzkumu a vývoje, které se nachází u výrobního závodu v Bietigheimu (Baden-
sko-Württembersko), neustále zavádí inovace, a to jak na zlepšení výrobního procesu, 
tak pro nové komponenty stíracích systémů. Stírací lišty jsou kritickým komponentem 
celého stíracího systému, proto společnost SWF dodává stírací lišty s pryží typu Duotec, 
které se skládají ze dvou různých pryžových směsí – syntetických a přírodních. Tato 
kombinace umožňuje zajistit plynulejší a tišší stírací výkon, optimální čištění čelního skla 
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek a delší životnost výrobků. A navíc revoluční 
senzor SWF automaticky indikuje stupeň opotřebení. Snímač začíná svoji životnost ve 
stejnou dobu, jako břit stírací lišty (při montáži) a je vystaven stejným faktorům (teplo-
ta, povětrnostní vlivy a ultrafialové záření).
Na základě svých obrovských zkušeností a vedoucího postavení jako dodavatel do prvo-
výbavy využívá společnost SWF přesně stejné technologie z prvovýbavy také pro dávky 
produktů na trh s náhradními díly. Nejlepším příkladem jsou kovová tělesa stěračů (což 
je standardem pro prvovýbavu) a technologie pryže Duotec. Je třeba mít na paměti, že 
stěrače jsou používány nejen k odstranění vody z čelního skla, ale také pro čištění jeho 
povrchu. Proto je jednou z nejdůležitějších částí stěrače integrovaný systém ostřikovačů. 
Stěrače SWF pro trh s náhradními díly používají přesně stejné, pro prvovýbavu používané 
systémy ostřikovače s integrovanými tryskami. Díky několika sadám adaptérů garantu-
je SWF plné pokrytí trhu pro nákladní automobily, autobusy a další užitková vozidla. 
Osmnáct objednacích čísel (včetně tří sad) vytváří celou řadu s výhodami stejných dílů 
jako pro prvovýbavu.

Na rozdíl od všeobecného povědomí jsou stěrače komplikovanými komponenty s mi-
mořádně pokročilou technologií. Stírací prvky hrají důležitou roli při zvyšování pohodlí  
a bezpečnost řidiče. Nenechte si utéci tuto šanci! Jděte k SWF a vyberte si stejné 
díly, jaké mají všichni hlavní výrobci užitkových vozidel v Evropě.



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ HOOK CZ JE 
SKVĚLÝM POMOCNÍKEM PŘI PRÁCI 
I NA DOVOLENÉ
Tažné zařízení dnes nevyužívají jen kutilové všeho 
druhu, ale i všichni aktivní lidé. Je výborným pomocní-
kem při práci a při volnočasových aktivitách.  Lidí, kteří 
využívají tažná zařízení na autech, je stále víc, typickým 
příkladem je nárůst počtu nosičů kol. Tradičně i nadále 
slouží tažné zařízení  především pro připojení přívěsu, 
ať už chceme převážet materiál, nebo vyrazit na cesty 
s obytným přívěsem či s lodí.

Společnost HOOK CZ je český výrobce 
s dlouholetou tradicí a širokou nabídkou 

tažných zařízení k osobním i nákladním 
automobilům, která vyrábí už od roku 1989. 
Své výrobky dodává nejen na český trh, ale 

také do Německa, Francie a mnoha dalších 
zemí Evropy i mimo ni. 
Můžete si vybrat z několika variant výrobků, 
které se liší způsobem uchycení kulového 
čepu. Konstrukce tažných zařízení HOOK CZ 
umožňují jedinečnou výměnu kulového 
čepu kdykoliv bez nutnosti demontáže taž-
ného zařízení z vozidla. Pokud zákazník 
zjistí, že mu například nevyhovuje odníma-
telný systém a chce jej vyměnit za neodní-
matelný kulový čep, výměna je velmi 
snadná. Mění se pouze samotný komponent, 
nikoliv celé tažné zařízení.

Pevný kulový čep je připevněn pomocí 
šroubů, je zákonem považován za neodní-
matelný a z auta se nesundává. Pevný kulový 
čep osazený na tažných zařízeních HOOK 
pro novější vozidla je výkovek vytvarovaný 
tak, aby bylo možné konstrukci tažného zaří-
zení co nejvíce schovat v nárazníku. Vidi-
telný tak zůstane pouze kulový čep.

Odnímatelné systémy tažných zařízení 
HOOK CZ jsou vždy uzamykatelné a jejich 

montáž i demontáž bez použití nářadí je 
velmi snadná. Odnímatelný systém však 
musí být odejmut, pokud není připojený pří-
věs nebo nosič. Tato povinnost je stanovena 
vyhláškou, ale zároveň tímto postupem 
chráníme mechanismus odnímatelného sys-
tému před poškozením vlivem povětrnost-
ních podmínek.

Nedílnou součástí tažného zařízení je 
elektropřípojka. Dnešní auta plná elektro-
niky mají zcela odlišné nároky na elektropří-
pojku, než tomu bylo dříve. Před objednáv-
kou je potřeba si ujasnit, jaké funkce od 
elektroinstalace očekáváme. Pokud nevyža-
dujeme, aby byly při zapojení přívěsu či 
nosiče odpojovány parkovací senzory nebo 
upraveny další funkce vozidla, např. ESP, TSA 
(Trailer Stability Assist), pak je možné použít 
univerzální elektroinstalaci. Pro vozidla 
s  datovou sběrnicí (CAN-BUS) je však nutné 
použít univerzální elektroinstalace 
s naprogramovaným modulem. 
Pokud očekáváme výše zmíněné funkce 
a  zároveň auto těmito funkcemi disponuje, 
musíme zvolit typovou elektropřípojku 
určenou pro konkrétní vozidlo. Komunikaci 
mezi vozidlem a přívěsem zajišťuje CFC 
modul, který je naprogramovaný pro kon-
krétní model auta. U některých vozidel je po 
montáži nutné načíst elektropřípojku 
pomocí diagnostiky, některá auta ale toto 
načtení nevyžadují. Tato informace je vždy 
uvedena v návodu k montáži. 
Musíme se také rozhodnout, zda potřebujeme 
elektropřípojku 13  pinů, nebo 7 pinů. Pro 
tažení obytného přívěsu a přívěsu s couvacím 
světlem potřebujeme 13  pinů. Třináctipólové 
elektropřípojky většinou disponují funkcemi 
trvalé plus a dobíjení baterie přívěsu, pří-
padně je lze o tyto funkce rozšířit. V ostatních 
případech je dostačujících 7 pinů. 
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Značka SWF je německým lídrem ve výrobě stěračů a kompletních stěračových systémů 
pro segment komerčních vozidel. Společnost, která byla založena v roce 1922, vyrábí na 
svých výrobních linkách a dodává do prvovýbavy jak stěrače s nejlepší kvalitou, tak další 
komponenty stíracích systémů, včetně spojek, ramínek a motorků pro pohon stěračů  
– nejen pro užitková, ale i pro osobní vozidla. 

Proč stojí za to zvolit 
stěrače SWF?
Centrum výzkumu a vývoje, které se nachází u výrobního závodu v Bietigheimu (Baden-
sko-Württembersko), neustále zavádí inovace, a to jak na zlepšení výrobního procesu, 
tak pro nové komponenty stíracích systémů. Stírací lišty jsou kritickým komponentem 
celého stíracího systému, proto společnost SWF dodává stírací lišty s pryží typu Duotec, 
které se skládají ze dvou různých pryžových směsí – syntetických a přírodních. Tato 
kombinace umožňuje zajistit plynulejší a tišší stírací výkon, optimální čištění čelního skla 
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek a delší životnost výrobků. A navíc revoluční 
senzor SWF automaticky indikuje stupeň opotřebení. Snímač začíná svoji životnost ve 
stejnou dobu, jako břit stírací lišty (při montáži) a je vystaven stejným faktorům (teplo-
ta, povětrnostní vlivy a ultrafialové záření).
Na základě svých obrovských zkušeností a vedoucího postavení jako dodavatel do prvo-
výbavy využívá společnost SWF přesně stejné technologie z prvovýbavy také pro dávky 
produktů na trh s náhradními díly. Nejlepším příkladem jsou kovová tělesa stěračů (což 
je standardem pro prvovýbavu) a technologie pryže Duotec. Je třeba mít na paměti, že 
stěrače jsou používány nejen k odstranění vody z čelního skla, ale také pro čištění jeho 
povrchu. Proto je jednou z nejdůležitějších částí stěrače integrovaný systém ostřikovačů. 
Stěrače SWF pro trh s náhradními díly používají přesně stejné, pro prvovýbavu používané 
systémy ostřikovače s integrovanými tryskami. Díky několika sadám adaptérů garantu-
je SWF plné pokrytí trhu pro nákladní automobily, autobusy a další užitková vozidla. 
Osmnáct objednacích čísel (včetně tří sad) vytváří celou řadu s výhodami stejných dílů 
jako pro prvovýbavu.

Na rozdíl od všeobecného povědomí jsou stěrače komplikovanými komponenty s mi-
mořádně pokročilou technologií. Stírací prvky hrají důležitou roli při zvyšování pohodlí  
a bezpečnost řidiče. Nenechte si utéci tuto šanci! Jděte k SWF a vyberte si stejné 
díly, jaké mají všichni hlavní výrobci užitkových vozidel v Evropě.
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ŠIROKÁ NABÍDKA KAPALIN PRO VOZIDLA 
S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU
Pokud věříte starším generacím, všechno bylo v minulosti lepší. To ovšem 
zřídka odráží touhu po inovacích! Nicméně existují chvíle, kdy si všichni 
vzpomeneme na staré dobré časy, kdy bylo vše podstatně jednodušší 
a jasnější. A to platí i o vývoji produktů ATF. Nové požadavky, nové 
formulace a nové specifikace jsou požadovány s úžasnou rychlostí 
a pravidelností. Dalším problémem je, že požadavky jsou tak rozdílné, 
že je nelze zkombinovat do jediného univerzálního produktu. 
Výsledkem je, že s rostoucím počtem různých a specializovaných 
produktů se trh ATF stává čím dál tím složitějším.

Kde to vše začalo
Na začátku 60. let existovaly dva typy kapalin 
pro automatické převodovky, tzv. ATF (Automa-
tic Transmission Fluid): ATF s třecími zdokonale-
ními – dobře známým ATF-A pro GM převo-
dovky – a ATF bez modifikátorů tření – také 
známý produkt ATF-F pro převodovky Ford. 
Ford vyvinul přenosové systémy s takzvanými 
„tvrdými posuny“ s cílem, aby výměna převo-
dových stupňů byla rychlá a jistá, bez skluzu, 
aby se zabránilo přehřátí a nadměrnému opo-
třebení. K dosažení tohoto cíle byla požado-
vána převodová tekutina bez zlepšovačů tření. 
GM na druhou stranu proslulo jemnými a ply-
nulými změnami převodů ve svých vozech 
s  automatickými převodovkami. Tento přístup 
vyžadoval poněkud „kluzké“ mazivo, a proto 
s modifikátory tření. Použití nesprávného typu 
ATF bylo okamžitě potrestáno podstatně kratší 
životností převodovek v důsledku opotřebení 
třecího materiálu v převodovce a plynulosti 

řazení. Tyto typy ATF první generace byly čas-
nými příklady, kdy ATF nebylo vnímáno jen jako 
mazivo, ale jako důležitá součást konstrukce 
převodovky.

Neustálý tlak na růst požadavků
Trh s automobily s automatickými převodov-
kami roste, zejména v Evropě, a všichni výrobci 
převodovek chtějí z tohoto vývoje těžit. To se 
ovšem lépe řekne, než provede, protože na trhu 
panuje silná konkurence a požadavky stano-
vené výrobci automobilů jsou stále náročnější, 
zejména pokud jde o požadavky na palivovou 
účinnost. O autech s automatickou převodov-
kou bývalo dlouho známo, že jsou méně 
úsporná co do spotřeby paliva než stejné vozi-
dlo s manuální převodovkou. To je způsobeno 
ztrátami měniče točivého momentu. Je smutné 
vidět, že výrobci automobilů utrácejí velké 
částky peněz ve výzkumu a vývoji, aby zvýšili 
efektivitu spotřeby paliva a současně viděli, že 

automatické převodovky spotřebují více paliva. 
Vývojáři přenosových soustav proto dostávají 
pokyny k vývoji více palivově úsporných auto-
matických převodových systémů. Výsledkem 
jsou složité systémy se 7, 8, 9, nebo dokonce 
10 rychlostními stupni. Výrobci se také pokou-
šejí snížit ztráty v měničích točivého momentu 
pomocí pokročilých zámkových systémů 
a pomocí ATF s nízkou viskozitou, které dále sni-
žují tření. Na druhé straně motoristé jsou stále 
náročnější – požadují větší pohodlí a technický 
pokrok, jako například schopnost měnit převo-
dovku páčkou u volantu, lepší výkon a v nepo-
slední řadě i převodovka nesmí být poruchová 
a musí mít minimální nároky na údržbu.

Obrovský nárůst produktů pro ATF
Je zjevné, že rostoucí požadavky jsou těžkým 
oříškem pro inženýry v oblasti přenosu, což 
vyžaduje jejich nepřetržitou pozornost. Neu-
stálý tlak vede k produktům s exotickými jmény, 
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jako jsou Tiptronic, Steptronic, 9G-tronic, Multitronic atd., které jsou 
představovány v pravidelných intervalech. U většiny nových návrhů je 
zpráva jasná: všechny dělají totéž, ale uvnitř systému existují zásadní roz-
díly. Pro maximální výkon, pohodlí a dlouhodobou bezporuchovou 
životnost je třeba řídit rozsah tření v různých součástech. To je často způ-
sobeno různými materiály, různými koeficienty tření a různými povrchy 
tření. ATF hraje významnou úlohu ve stupni tření a optimálním fungování 
přenosu. Výrobci přenosu proto chtějí stanovit vlastní specifikaci ATF. To 
je příčinou neustále rostoucího počtu různých olejů ATF jako OEM (splňu-
jící kvality výrobce originálních dílů). V současné době tvoří OEM 23 % 
celkového trhu ATF a očekává se, že toto procento v budoucnu ještě 
poroste. Situace se zhoršuje zvýšením počtu různých asijských přenoso-
vých systémů s vlastními požadavky a specifikacemi namísto známého 
produktu ATF Dexron III.

VATOIL SYNMAT
Z výše uvedeného je zjevné, že je velmi důležité používat doporučený 
produkt ATF pro optimální výkon a dlouhou životnost převodovky. Pou-
žití nesprávného produktu ATF způsobí ztrátu výkonu a může mít za 
následek rozbití přenosu. Volba ATF Dexron III jako univerzálního oleje již 
není jasnou volbou. ATF Dexron III splňuje požadavky pouze v 30 % pří-
padů. Garáže, prodejci a výrobci si to plně uvědomují a z tohoto důvodu 
má VatOil rozsáhlou řadu ATF, řadu vysoce kvalitních olejů ATF vyvinu-
tých pro nejběžněji používané převodovky nové generace. Sekce ATF 
společnosti VatOil SynMat se nyní skládá z pěti produktů (CVT, ATF 2032, 
DCT, ATF 2082 a 8HP), z nichž každý má své vlastní specifické aplikace. 
Tyto speciální produkty jsou doplňkem k již zaběhnutým převodovým 
olejům VATOIL – ATF typ III (Dexron III / Mercon) a ATF typu IID. Aktuálně 
je tak v portfoliu VATOIL devět různých druhů ATF.

MULTI ATF
Během posledních několika let poskytovatelé aditiv, kteří jsou také 
zodpovědní za vývoj specifických, chráněných produktů OE (výrobců 
originálních dílů), dali své zkušenosti s citlivostí různých automatických 
převodovek do praxe. Tyto zkušenosti v terénu umožnily vyvinout nová 
aditiva, která jsou lépe schopná spojit různé požadavky výrobců auto-
matických převodovek do pár produktů. Zavedením dvou nových pré-
miových produktů s nejnovější generací moderních přísad jsme 
schopni poněkud omezit šíření různých produktů ATF. S novými pro-
dukty, SynMulti ATF 5+ a SynMulti ATF 7+ jsme schopni obsluhovat 
stejný, nebo dokonce vyšší počet vozidel s méně produkty. Navzdory 
skutečnosti, že oba nové produkty ATF mají širokou škálu aplikací, roz-
hodně to nejsou produkty „pro 
všechny“! Před použitím vždy 
navštivte www.vatoil.com pro 
poradenství o výrobku na míru.     
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ními – dobře známým ATF-A pro GM převo-
dovky – a ATF bez modifikátorů tření – také 
známý produkt ATF-F pro převodovky Ford. 
Ford vyvinul přenosové systémy s takzvanými 
„tvrdými posuny“ s cílem, aby výměna převo-
dových stupňů byla rychlá a jistá, bez skluzu, 
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vené výrobci automobilů jsou stále náročnější, 
zejména pokud jde o požadavky na palivovou 
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Vývojáři přenosových soustav proto dostávají 
pokyny k vývoji více palivově úsporných auto-
matických převodových systémů. Výsledkem 
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šejí snížit ztráty v měničích točivého momentu 
pomocí pokročilých zámkových systémů 
a pomocí ATF s nízkou viskozitou, které dále sni-
žují tření. Na druhé straně motoristé jsou stále 
náročnější – požadují větší pohodlí a technický 
pokrok, jako například schopnost měnit převo-
dovku páčkou u volantu, lepší výkon a v nepo-
slední řadě i převodovka nesmí být poruchová 
a musí mít minimální nároky na údržbu.

Obrovský nárůst produktů pro ATF
Je zjevné, že rostoucí požadavky jsou těžkým 
oříškem pro inženýry v oblasti přenosu, což 
vyžaduje jejich nepřetržitou pozornost. Neu-
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jako jsou Tiptronic, Steptronic, 9G-tronic, Multitronic atd., které jsou 
představovány v pravidelných intervalech. U většiny nových návrhů je 
zpráva jasná: všechny dělají totéž, ale uvnitř systému existují zásadní roz-
díly. Pro maximální výkon, pohodlí a dlouhodobou bezporuchovou 
životnost je třeba řídit rozsah tření v různých součástech. To je často způ-
sobeno různými materiály, různými koeficienty tření a různými povrchy 
tření. ATF hraje významnou úlohu ve stupni tření a optimálním fungování 
přenosu. Výrobci přenosu proto chtějí stanovit vlastní specifikaci ATF. To 
je příčinou neustále rostoucího počtu různých olejů ATF jako OEM (splňu-
jící kvality výrobce originálních dílů). V současné době tvoří OEM 23 % 
celkového trhu ATF a očekává se, že toto procento v budoucnu ještě 
poroste. Situace se zhoršuje zvýšením počtu různých asijských přenoso-
vých systémů s vlastními požadavky a specifikacemi namísto známého 
produktu ATF Dexron III.

VATOIL SYNMAT
Z výše uvedeného je zjevné, že je velmi důležité používat doporučený 
produkt ATF pro optimální výkon a dlouhou životnost převodovky. Pou-
žití nesprávného produktu ATF způsobí ztrátu výkonu a může mít za 
následek rozbití přenosu. Volba ATF Dexron III jako univerzálního oleje již 
není jasnou volbou. ATF Dexron III splňuje požadavky pouze v 30 % pří-
padů. Garáže, prodejci a výrobci si to plně uvědomují a z tohoto důvodu 
má VatOil rozsáhlou řadu ATF, řadu vysoce kvalitních olejů ATF vyvinu-
tých pro nejběžněji používané převodovky nové generace. Sekce ATF 
společnosti VatOil SynMat se nyní skládá z pěti produktů (CVT, ATF 2032, 
DCT, ATF 2082 a 8HP), z nichž každý má své vlastní specifické aplikace. 
Tyto speciální produkty jsou doplňkem k již zaběhnutým převodovým 
olejům VATOIL – ATF typ III (Dexron III / Mercon) a ATF typu IID. Aktuálně 
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JAK DŮLEŽITÝ JE VYŠŠÍ KOEFICIENT TŘENÍ 
BRZDOVÝCH DESTIČEK
Je známo, že brzdová destička je jednou z nejdůležitějších částí brzdového systému. A její kva-
lita je spojená s brzdným účinkem. Jaké faktory ale určují výkon brzdových destiček? Obecně 
se říká, že „čím vyšší je tření na brzdových deskách, tím lepší je brzdný výkon“. Je to pravda?

Nejprve si vysvětlíme, co je to vlastně třecí 
koeficient
Základem brzdění je přeměna kinetické energie 
vozidla na vysokou teplotu pomocí tření mezi brz-
dovou destičkou a kotoučem. Tím se docílí snížení 
rychlosti vozidla. Třecí síla je fyzická síla vygenero-
vaná dvěma vzájemně se dotýkajícími povrchy. 
Čím nižší je koeficient tření, tím menší je třecí síla. 
Naopak čím vyšší je koeficient tření, tím větší je 
třecí síla. Proto je standardním měřicím indikáto-
rem třecí síly brzdového obložení koeficient tření.

Na základě výše uvedené definice je tedy lepší 
vyšší koeficient tření?
Odpověď na tuto otázku by dle výše uvedeného 
měla být pozitivní, ale opak je pravdou. Jaký tedy 
má vliv vyšší koeficient tření destiček na celkový 
brzdný výkon? 

Uvedeme si názorný příklad:
Představte si, že jedete vysokou rychlostí v pra-
vém jízdním pruhu na dálnici a do cesty vám vjede 
pomalejší vozidlo, které právě předjíždí kamion 
jedoucí v levém pruhu. Pokud okamžitě nezabrz-
díte, nemáte šanci se vyhnout nehodě. Vliv na 
brzdný účinek má právě koeficient tření destičky, 
který může být příliš vysoký nebo příliš malý. 

Tento zmíněný příklad nazýváme tzv. nouzovým 
bržděním, kdy dochází k náhlému nesouvislému 
brždění. Je-li koeficient tření nízký, může dojít 
k  velmi nízkému součiniteli tření destičky 
a kotouče, a tím dochází v lepším případě k delší 
brzdné dráze, než je obvyklé, v horším případě 
pak k poškození brzd (vyvolanému náhlým a vel-
kým brzdným tlakem) např. zvlněním brzdového 
kotouče.

Na druhou stranu, pokud je koeficient tření příliš 
vysoký, může dojít k zablokování kol vozidla, 
k  výrazně vyššímu opotřebení destiček a klou-
zání při brždění. Příliš vysoký koeficient tření 
v brzdových destičkách může také způsobit tře-
soucí se vozidlo a hluk při brzdění, stejně jako 
kratší životnost brzdových destiček a brzdových 
kotoučů.

Koeficient tření brzdových destiček by měl být 
tzv. „stabilní“
V rozsahu provozní teploty při brždění 100 °C až 
350 °C musí brzdové destičky udržovat stano-
vený koeficient tření. Koeficient tření zvláště při 
vysokých teplotách je důležitým ukazatelem 
pro měření kvality brzdových destiček. Koefici-
ent tření některých nekvalitních brzdových 
destiček dramaticky poklesne při 
vysokých teplotách, což 
způsobuje příliš dlou-
hou brzdnou 
dráhu, nebo 
d o k o n c e 
selhání brzdy, 
což má vážné 
následky.

Jak zajistit správný koeficient tření 
brzdových destiček
Pro zajištění stability součinitele tření brzdových 
destiček je nesmírně důležité složení třecího mate-
riálu neboli směsi destičky, která musí být následně 
otestována v provozních zkouškách, jako např. 
v  odolnosti proti tepelnému poškození, hluku 
a odolnosti proti opotřebení.
Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Road-
house průběžně provádí testování nových třecích 

materiálů (směsí) pro brzdové destičky, včetně 
laboratorních testů a testů na silnicích:

• Vysoký tlak (HPT) brzdových destiček je 
důležitým procesem optimalizace třecího 
materiálu. HPT je jedinečný pro destičky 
značky Roadhouse, hoří při vysokých tep-
lotách do 650 °C při použití vysokého tlaku 
až do 10 000 newtonů. Jedná se o základní 
testovací procesy pro všechny brzdové des-
tičky, které zajišťují jejich vysokou teplotní 
odolnost a hladkost povrchu a zlepšují jejich 
stabilitu při brždění.

• Společnost Roadhouse testuje vždy nové brz-
dové destičky na alpských silnicích. Tento test 
je pro nové třecí materiály (směsi) v procesu 
výzkumu a vývoje velmi důležitý. Samotný test 
probíhá tak, že zkušební jezdec testuje brž-
dění při jízdě z kopce, respektive na silničním 
tahu u rakouské nejvyšší hory Grossglockner, 
kde je nejvyšší silniční stoupání v průměru 12 % 
a maximální pokles 18 %. Díky těmto testům 
mohou vývojáři společnosti Roadhouse zabez-
pečit nastavení optimálního koeficientu tření 
a stabilního brzdného výkonu. Teprve poté jde 
nová brzdová destička do sériové výroby.

• Všechny brzdové destičky Roadhouse splňují 
evropskou normu ECE-R90, která vyžaduje, aby 
tolerance brzdného účinku mezi výměnou brz-
dových destiček a původními brzdovými des-
tičkami činila 15 %.                                                            
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DIAGNOSTIKA POŠKOZENÍ SYSTÉMU 
DVOJITÉ SPOJKY
Před opravou dvojité spojky je vždy potřeba si se zákazníkem vyjasnit základní otázky, aby 
se co nejpřesněji vymezil popis poruchy. Doporučujeme provést zkušební jízdu, v případě, 
že je vozidlo ještě pojízdné. Zákazník by v takovém případě měl sedět za volantem, aby 
bylo možné ukázat mu případné chybné ovládání.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PŘEZKOUŠENÍ SYSTÉMU

Cíleně směřované otázky pro zákazníka:

• Co přesně nefunguje, popř. co přesně je reklamováno?
• Jak dlouho se závada projevuje?
• Vyskytl se problém náhle, nebo vznikal postupně (plíživě)?
• Kdy dochází k problému?  

– Sporadicky, často, vždy?
• Ve kterém jízdním režimu vzniká problém? 

–  Např. při rozjíždění, při akceleraci, při zpomalení, ve studeném stavu, 
nebo při provozní teplotě?

• Jaký je kilometrový proběh vozidla?
• Existují pro vozidlo mimořádné podmínky zatížení?  

–  Např. provoz s přívěsem, těžký náklad, častá jízda v horách, provoz jako 
taxi, flotilové vozidlo, nájemní vozidlo, autoškola?

• Jak vypadá jízdní profil?  
– Jízdy po městě, jízdy na krátké vzdálenosti, dálkové jízdy, jízdy po dálnici?

• Byly již prováděny opravy systému spojka/převodovka? 
–  Pokud ano, při jakém stavu tachometru? Co bylo tehdy důvodem pro 

reklamaci? Jaké opravy byly provedeny?

Všeobecné zkoušky na vozidle

Před zahájením opravy na vozidle by měly být překontrolovány následující 
body:
• záznamy závad v paměti závad řídicích jednotek (motor, převodovka, 

spojka, komfort, CAN-BUS atd.),
• výkon akumulátoru.
Přezkoušení opotřebení

Opotřebení spojky nelze zkontrolovat pomocí zkušební jízdy. Elektroniku pře-
vodovky a spojky neustále monitoruje systém. Je-li dosaženo hranice opotře-
bení, ukáže se to na přístrojové desce.

Vizuální kontrola
Před provedením jakékoliv opravy v oblasti spojkového systému je vždy bez-
podmínečně nutné zjistit jeho netěsnosti a poškození. Poškození vzniklá 
v důsledku ulomených součástí nebo při unikání oleje vlivem vadných těsnění, 
resp. těsnicích kroužků, je nutné odstranit vždy před výměnou spojky. V pří-
padě, že je spojka zaolejovaná, musí se vyměnit.

Hluky
Při posouzení hluku pocházejícího z oblasti dvojité spojky dbejte během zku-
šební jízdy na to, aby součásti nacházející se v okolí dvojité spojky, např. výfu-
kový systém, izolační štíty, tlumicí bloky zavěšení motoru, pomocné agregáty 
apod., nezpůsobovaly žádný hluk. Během hledání zdroje hluku je tedy nutné 
vypnout rádio, klimatizační zařízení a větrání. Ke zjištění zdroje hluku lze v ser-
visu použít například i stetoskop.

Diagnostika
U elektroniky převodovky a spojky lze provádět diagnostiku. Obsah paměti 
závad je nutné před každou opravou načíst pomocí vhodného diagnostic-
kého zařízení a pokud možno si výtisk uložit. Protokol paměti závad poskytuje 
přehled o systémových chybách a vytváří základ pro další opravy. Poskytuje 
tak údaje nezbytné pro vyhodnocení projevů závady (důležité pro kontakt s 
technickými poradci nebo při řešení záručních případů). 
Na závěr se po pracích na dvojité spojce provede základní 
nastavení systému spojky vhodným diagnostickým pří-
strojem.                                         
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1 Diagnostika poškození systému dvojité spojky

1.1 Všeobecné pokyny pro přezkoušení systému
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vymezila porucha.

Doporučujeme provést zkušební jízdu v případě, že je 
vozidlo ještě pojízdné. Zákazník by přitom měl sedět 
za volantem, aby mu bylo možné ukázat možné chybné 
ovládání.

Cíleně směřované otázky pro zákazníka:
• Co přesně nefunguje popř. co je přesně reklamováno?
• Jak dlouho se závada projevuje?
• Vyskytl se problém náhle, nebo vznikal postupně 

(plíživě)?
• Kdy dochází k problému?
 Sporadicky, často, vždy?
• Ve kterém jízdním režimu vzniká problém?
 Např. při rozjíždění, při akceleraci, při zpomalení,  

ve studeném stavu nebo při provozní teplotě?
• Jaký je kilometrový proběh vozidla?
• Existují pro vozidlo mimořádné podmínky zatížení?
 Např. provoz s přívěsem, těžký náklad, častá 
 jízda v horách, provoz jako taxi, flotilové vozidlo, 

nájemní vozidlo, autoškola?
• Jak vypadá jízdní profil?
 Jízdy po městě, jízdy na krátké vzdálenosti, dálkové 

jízdy, jízdy po dálnici?
• Byly již prováděny opravy systému spojka/

převodovka?
 Pokud ano, při jakém stavu tachometru? Co bylo tehdy 

důvodem pro reklamaci? Jaké opravy byly provedeny?

Všeobecné zkoušky na vozidle
Před zahájením opravy na vozidle by měly být 
překontrolovány následující body:
• Záznamy závad v paměti závad řídicích jednotek 

(motor, převodovka, spojka, komfort, CAN-BUS atd.)
• Výkon akumulátoru

Dvojitá spojka, strana motoru

Dvojitá spojka, strana převodovky
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DIAGNOSTIKA POŠKOZENÍ SYSTÉMU 
DVOJITÉ SPOJKY
Před opravou dvojité spojky je vždy potřeba si se zákazníkem vyjasnit základní otázky, aby 
se co nejpřesněji vymezil popis poruchy. Doporučujeme provést zkušební jízdu, v případě, 
že je vozidlo ještě pojízdné. Zákazník by v takovém případě měl sedět za volantem, aby 
bylo možné ukázat mu případné chybné ovládání.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PŘEZKOUŠENÍ SYSTÉMU

Cíleně směřované otázky pro zákazníka:

• Co přesně nefunguje, popř. co přesně je reklamováno?
• Jak dlouho se závada projevuje?
• Vyskytl se problém náhle, nebo vznikal postupně (plíživě)?
• Kdy dochází k problému?  

– Sporadicky, často, vždy?
• Ve kterém jízdním režimu vzniká problém? 

–  Např. při rozjíždění, při akceleraci, při zpomalení, ve studeném stavu, 
nebo při provozní teplotě?

• Jaký je kilometrový proběh vozidla?
• Existují pro vozidlo mimořádné podmínky zatížení?  

–  Např. provoz s přívěsem, těžký náklad, častá jízda v horách, provoz jako 
taxi, flotilové vozidlo, nájemní vozidlo, autoškola?

• Jak vypadá jízdní profil?  
– Jízdy po městě, jízdy na krátké vzdálenosti, dálkové jízdy, jízdy po dálnici?

• Byly již prováděny opravy systému spojka/převodovka? 
–  Pokud ano, při jakém stavu tachometru? Co bylo tehdy důvodem pro 

reklamaci? Jaké opravy byly provedeny?

Všeobecné zkoušky na vozidle

Před zahájením opravy na vozidle by měly být překontrolovány následující 
body:
• záznamy závad v paměti závad řídicích jednotek (motor, převodovka, 

spojka, komfort, CAN-BUS atd.),
• výkon akumulátoru.
Přezkoušení opotřebení

Opotřebení spojky nelze zkontrolovat pomocí zkušební jízdy. Elektroniku pře-
vodovky a spojky neustále monitoruje systém. Je-li dosaženo hranice opotře-
bení, ukáže se to na přístrojové desce.

Vizuální kontrola
Před provedením jakékoliv opravy v oblasti spojkového systému je vždy bez-
podmínečně nutné zjistit jeho netěsnosti a poškození. Poškození vzniklá 
v důsledku ulomených součástí nebo při unikání oleje vlivem vadných těsnění, 
resp. těsnicích kroužků, je nutné odstranit vždy před výměnou spojky. V pří-
padě, že je spojka zaolejovaná, musí se vyměnit.

Hluky
Při posouzení hluku pocházejícího z oblasti dvojité spojky dbejte během zku-
šební jízdy na to, aby součásti nacházející se v okolí dvojité spojky, např. výfu-
kový systém, izolační štíty, tlumicí bloky zavěšení motoru, pomocné agregáty 
apod., nezpůsobovaly žádný hluk. Během hledání zdroje hluku je tedy nutné 
vypnout rádio, klimatizační zařízení a větrání. Ke zjištění zdroje hluku lze v ser-
visu použít například i stetoskop.

Diagnostika
U elektroniky převodovky a spojky lze provádět diagnostiku. Obsah paměti 
závad je nutné před každou opravou načíst pomocí vhodného diagnostic-
kého zařízení a pokud možno si výtisk uložit. Protokol paměti závad poskytuje 
přehled o systémových chybách a vytváří základ pro další opravy. Poskytuje 
tak údaje nezbytné pro vyhodnocení projevů závady (důležité pro kontakt s 
technickými poradci nebo při řešení záručních případů). 
Na závěr se po pracích na dvojité spojce provede základní 
nastavení systému spojky vhodným diagnostickým pří-
strojem.                                         
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1 Diagnostika poškození systému dvojité spojky

1.1 Všeobecné pokyny pro přezkoušení systému

Před opravou dvojité spojky se musí se zákazníkem 
vyjasnit některé základní otázky, aby se co nejpřesněji 
vymezila porucha.

Doporučujeme provést zkušební jízdu v případě, že je 
vozidlo ještě pojízdné. Zákazník by přitom měl sedět 
za volantem, aby mu bylo možné ukázat možné chybné 
ovládání.

Cíleně směřované otázky pro zákazníka:
• Co přesně nefunguje popř. co je přesně reklamováno?
• Jak dlouho se závada projevuje?
• Vyskytl se problém náhle, nebo vznikal postupně 

(plíživě)?
• Kdy dochází k problému?
 Sporadicky, často, vždy?
• Ve kterém jízdním režimu vzniká problém?
 Např. při rozjíždění, při akceleraci, při zpomalení,  

ve studeném stavu nebo při provozní teplotě?
• Jaký je kilometrový proběh vozidla?
• Existují pro vozidlo mimořádné podmínky zatížení?
 Např. provoz s přívěsem, těžký náklad, častá 
 jízda v horách, provoz jako taxi, flotilové vozidlo, 

nájemní vozidlo, autoškola?
• Jak vypadá jízdní profil?
 Jízdy po městě, jízdy na krátké vzdálenosti, dálkové 

jízdy, jízdy po dálnici?
• Byly již prováděny opravy systému spojka/

převodovka?
 Pokud ano, při jakém stavu tachometru? Co bylo tehdy 

důvodem pro reklamaci? Jaké opravy byly provedeny?

Všeobecné zkoušky na vozidle
Před zahájením opravy na vozidle by měly být 
překontrolovány následující body:
• Záznamy závad v paměti závad řídicích jednotek 

(motor, převodovka, spojka, komfort, CAN-BUS atd.)
• Výkon akumulátoru
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TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ V OPRAVNÉ 
TLOUŠŤCE PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY
Na rozdíl od dieselových motorů mají hlavy válců zážehových motorů spalovací prostor nad 
pístem, který většinou odpovídá tvaru kulové úseče. Zde mají svá místa sedla ventilů a závitový 
vývrt pro zapalovací svíčku.

Tipy profesionálů v oblasti těsnění

Upravíme-li nyní hlavu válce, abychom zajistili rovný a homogenní povrch, zmenšíme objem této kulové úseče a tím 
objem kompresního prostoru nad pístem. Důsledek: kompresní tlak se zvýší, kompresní poměr se změní.

Tento na první pohled pozitivní účinek má negativní průvodní jevy. Kompresní tlak nekontrolovaně stoupá, což vede 
k silnějším vibracím konstrukčních dílů a tím k vyššímu opotřebení. Navíc se kompresní poměr dá zvyšovat jen do 
určité míry, jestliže se chceme vyhnout „zvonění“, tzn. nekontrolovanému samovznícení paliva. 
Také musíme dbát na to, aby se ostatní součástky jako ložisko ojnice nebo hlavní ložisko klikového 
hřídele většinou nevyměňovaly zároveň. 

Zvýšené poměry tlaků zde mohou vést k problémovým postavením v oblasti ložiska. Abychom 
tomu zabránili, musíme při obrábění čela dbát na sebemenší obráběcí rozměry čela. Naše zásada 
musí znít: co nejvíc to bude nutné a jakkoliv to bude možné.                  

Pro případ opravy má výrobce Elring pro některé zážehové motory těsnění hlavy válců v tloušťce opravy. Zde 
je nutné zvolit rozměr čelního obrábění tak, aby odpovídal rozdílu tlouštěk opravného těsnění v porovnání 
s těsněním sériovým. Tímto způsobem se původní kompresní poměr vypočítaný pro tento motor nezmění.

X = výška hlavy válců, Y = úběr materiálu rovinným broušením, 
Z = tloušťka původně zabudovaných ZKD, Z + Y = potřebná tloušťka opravného těsnění
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OLEJOVÁ ČERPADLA ET ENGINETEAM – 
NIŽŠÍ SPOTŘEBA A DELŠÍ ŽIVOTNOST
Olejové čerpadlo je jednou z nedůležitějších součástí systému mazání. Jeho hlavní funkcí 
v motoru je zajišťovat dodávky oleje k částem motoru. Zároveň ale musí plnit i další důle-
žité funkce, jako je mazání všech pohyblivých součástí, ochrana některých částí motoru 
před přehřátím (tzn. chladicí funkce), ochrana proti korozi, tlumení hluku a vibrací, přispí-
vání k úspěšnému přenosu síly agregátu atd.

Olejová čerpadla 1,8/2,0 TSI

Použití olejových čerpadel ET Engineteam pro motory 1,4/1,6 TSI / varianty provedení

Z důvodu snížení emisí motoru musí být spotřeba energie čerpadla co 
nejnižší, ale zároveň musí splňovat nároky na množství dodávaného 

oleje do motoru, zejména při studeném startu – zajištění dodávky oleje 
v co nejkratším intervalu.

Dnešní moderní motory vyžadují vysoké průtoky oleje, a to i při nízkých 
otáčkách. U klasických konstrukcí čerpadel (např. zubové) je dodávka 
oleje v přímé souvislosti s otáčkami motoru, což může vést ke ztrátám 
výkonu při vyšších rychlostech. Naproti tomu mechanicky nebo elek-
tricky řízená olejová čerpadla umožňují regulovat průtok oleje v závis-
losti na potřebě množství oleje a tím zajišťují vyšší účinnost nezávisle na 
rychlosti.

Olejová čerpadla mají dlouhou životnost, která ovšem zásadně závisí na 
různých aspektech, např. používání oleje, který není určen pro daný typ 
motoru, degradace kvality oleje (např. vnikáním paliva), nečistoty, poško-
zení motoru nebo chyby údržby. 

Motory 1,8 a 2,0 TSI koncernu Škoda/VW byly v průběhu výroby osa-
zovány různými typy pump. V průběhu vývoje byly různě modifiko-
vány. V současnosti různí výrobci dodávají různé provedení pump. 
Čerpadlo PU0113 odpovídá nejnovější verzi OE 06H115105DF a je 
dodáváno včetně olejového sítka 06H115175B. Nahrazuje tak čerpa-
dla OE 06H115105S, která se dodávají ještě se starším typem sítka, 

Přesné označení je základ
U motorů 1,4 TSI / 1,6 TFSI Škoda VW jsou používána regulovaná rotorová 
čerpadla, která jsou schopná, vzhledem ke své konstrukci, dodávat 
vysoké množství (dávky) oleje při nízkých i vysokých tlacích. V moderních 
motorech se používají právě regulovaná olejová čerpadla, která dodávají 
množství oleje dle požadavku motoru a tím pomáhají snižovat spotřebu 
paliva a emisí motoru.

Tato čerpadla jsou nyní nově v sortimentu již osazená rozvodovým 
kolem, tedy připravená k instalaci. Při objednávání a zadávání do eCatu je 
nutné specifikovat dle OE čísla nebo kódu motoru správnou identifikaci 
produktu, aby nedošlo k záměně. Obě dodávaná čerpadla mají shodné 
tělo a vnitřní mechanismus, pro použití v jednotlivých motorech se 
ovšem liší rozvodovým kolem. Jedno kolo je určeno pro řetěz Morse a má 
29 zubů, druhé pro klasický – článkový (30 zubů). Pro jednodušší instalaci 
a možné opotřebení původního kola doporučujeme vyměnit kompletní 
čerpadlo.

06H115175A. Nejnovější provedení čerpadla tak nahrazuje i jeho 
starší verze. Starší provedení pump lze použít do vozů, kde byla 
instalována jen odpovídající OE čerpadla. Do novějších vozů, kde je 
již instalována verze čerpadla odpo-
vídající ET PU0113, nelze použít 
starší provedení.                                   

ET Pu0113
• včetně sítka 06H115175B od 

10/2010
• nová verze dle OE: 06H115105DF
• motory CDAA, CCZA, CDAB

ET PU0115
• s ozubeným kolem 29 zubů
• pro řetěz typu Morse
• kódy motorů CAXA, CAVE atd.

ET PU0116
• s ozubeným kolem 30 zubů
• pro článkový řetěz
• kódy motorů CDDA, BLF atd.

• ukázka vnitřního rotorového 
mechanismu (pumpa v demon-
tovaném stavu)

ET PU0099
• čerpadlo bez kola
• 1,4 TSI / 1,6 FSI univerzální použití
• lze osadit kolem ET Rg0003 – 29 zubů 

také v kompletním čerpadle Pu0115
• lze osadit kolem ET Rg004 – 30 zubů 

také v kompletním čerpadle PU0116

ET Pu0114
• odpovídá OE 06J115105AC
• motory BZB, CAWA, CCTA
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OLEJOVÁ ČERPADLA ET ENGINETEAM – 
NIŽŠÍ SPOTŘEBA A DELŠÍ ŽIVOTNOST
Olejové čerpadlo je jednou z nedůležitějších součástí systému mazání. Jeho hlavní funkcí 
v motoru je zajišťovat dodávky oleje k částem motoru. Zároveň ale musí plnit i další důle-
žité funkce, jako je mazání všech pohyblivých součástí, ochrana některých částí motoru 
před přehřátím (tzn. chladicí funkce), ochrana proti korozi, tlumení hluku a vibrací, přispí-
vání k úspěšnému přenosu síly agregátu atd.

Olejová čerpadla 1,8/2,0 TSI

Použití olejových čerpadel ET Engineteam pro motory 1,4/1,6 TSI / varianty provedení

Z důvodu snížení emisí motoru musí být spotřeba energie čerpadla co 
nejnižší, ale zároveň musí splňovat nároky na množství dodávaného 

oleje do motoru, zejména při studeném startu – zajištění dodávky oleje 
v co nejkratším intervalu.

Dnešní moderní motory vyžadují vysoké průtoky oleje, a to i při nízkých 
otáčkách. U klasických konstrukcí čerpadel (např. zubové) je dodávka 
oleje v přímé souvislosti s otáčkami motoru, což může vést ke ztrátám 
výkonu při vyšších rychlostech. Naproti tomu mechanicky nebo elek-
tricky řízená olejová čerpadla umožňují regulovat průtok oleje v závis-
losti na potřebě množství oleje a tím zajišťují vyšší účinnost nezávisle na 
rychlosti.

Olejová čerpadla mají dlouhou životnost, která ovšem zásadně závisí na 
různých aspektech, např. používání oleje, který není určen pro daný typ 
motoru, degradace kvality oleje (např. vnikáním paliva), nečistoty, poško-
zení motoru nebo chyby údržby. 

Motory 1,8 a 2,0 TSI koncernu Škoda/VW byly v průběhu výroby osa-
zovány různými typy pump. V průběhu vývoje byly různě modifiko-
vány. V současnosti různí výrobci dodávají různé provedení pump. 
Čerpadlo PU0113 odpovídá nejnovější verzi OE 06H115105DF a je 
dodáváno včetně olejového sítka 06H115175B. Nahrazuje tak čerpa-
dla OE 06H115105S, která se dodávají ještě se starším typem sítka, 

Přesné označení je základ
U motorů 1,4 TSI / 1,6 TFSI Škoda VW jsou používána regulovaná rotorová 
čerpadla, která jsou schopná, vzhledem ke své konstrukci, dodávat 
vysoké množství (dávky) oleje při nízkých i vysokých tlacích. V moderních 
motorech se používají právě regulovaná olejová čerpadla, která dodávají 
množství oleje dle požadavku motoru a tím pomáhají snižovat spotřebu 
paliva a emisí motoru.

Tato čerpadla jsou nyní nově v sortimentu již osazená rozvodovým 
kolem, tedy připravená k instalaci. Při objednávání a zadávání do eCatu je 
nutné specifikovat dle OE čísla nebo kódu motoru správnou identifikaci 
produktu, aby nedošlo k záměně. Obě dodávaná čerpadla mají shodné 
tělo a vnitřní mechanismus, pro použití v jednotlivých motorech se 
ovšem liší rozvodovým kolem. Jedno kolo je určeno pro řetěz Morse a má 
29 zubů, druhé pro klasický – článkový (30 zubů). Pro jednodušší instalaci 
a možné opotřebení původního kola doporučujeme vyměnit kompletní 
čerpadlo.

06H115175A. Nejnovější provedení čerpadla tak nahrazuje i jeho 
starší verze. Starší provedení pump lze použít do vozů, kde byla 
instalována jen odpovídající OE čerpadla. Do novějších vozů, kde je 
již instalována verze čerpadla odpo-
vídající ET PU0113, nelze použít 
starší provedení.                                   

ET Pu0113
• včetně sítka 06H115175B od 

10/2010
• nová verze dle OE: 06H115105DF
• motory CDAA, CCZA, CDAB

ET PU0115
• s ozubeným kolem 29 zubů
• pro řetěz typu Morse
• kódy motorů CAXA, CAVE atd.

ET PU0116
• s ozubeným kolem 30 zubů
• pro článkový řetěz
• kódy motorů CDDA, BLF atd.

• ukázka vnitřního rotorového 
mechanismu (pumpa v demon-
tovaném stavu)

ET PU0099
• čerpadlo bez kola
• 1,4 TSI / 1,6 FSI univerzální použití
• lze osadit kolem ET Rg0003 – 29 zubů 

také v kompletním čerpadle Pu0115
• lze osadit kolem ET Rg004 – 30 zubů 

také v kompletním čerpadle PU0116

ET Pu0114
• odpovídá OE 06J115105AC
• motory BZB, CAWA, CCTA
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FILTRY ALCO – JEDNODUŠE EKOLOGICKÉ
Spin-on filtr je nejběžnější typ filtru používaný v průběhu posledních let. Jde o jednodu-
chou konstrukci – ocelové pouzdro (přibližně stejně velké jako hrnek s kávou) s filtrem 
uvnitř. Tento osvědčený design se stal populárním už na přelomu 50. a 60. let a pro svou 
jednoduchost a funkčnost jeho používání na trhu i nadále převládá. 

Vzhledem k obavám ze znečištění životního pro-
středí, naléhavým výzvám ke snižování emisí 
a  zároveň zvyšování výkonu hledají OE výrobci 
neustále nové způsoby, jak přizpůsobit výrobu 
nových vozidel co nejšetrněji k životnímu pro-
středí. Firma ALCO jde v souladu s tímto novým 
vývojem a investovala do 3 nových výrobních linek 
ekologických filtrů, kde je veškerý materiál použitý 
pro výrobu ze 100% recyklovatelných prvků.

Filtrační kazeta je navíc impregnována speciální 
směsí pryskyřice pro dlouhodobou životnost, která 
v kombinaci s použitím plných syntetických maziv 
přináší prodloužení servisních intervalů výrobců 
automobilů.

Společnost ALCO se tak stále drží své základní filo-
zofie – poskytnout svým zákazníkům kvalitní pro-
dukty a služby, které zvyšují výkonnost a životnost 
automobilů a zároveň jsou šetrné vůči životnímu 
prostředí. 
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K4P a FullPack DMF 
Dvě řešení – jeden dodavatel

Rozhodujete vy – dodáváme my!

V souladu s naší strategií
Jelikož je naší strategií dodávat nejlepší a nejširší nabídku v segmentu 
dvouhmotových setrvačníků DMF, Valeo jako jediné na trhu poskytuje 
kompletní portfolio pro nejoblíbenější modely automobilů.
Jako lídr v oblasti výroby OE spojek máme dostatek informací 
o přednostech obou řešení, jak DMF, tak K4P, a proto jsme se 
rozhodli upravit naši strategii a neomezovat se pouze na jedno řešení.
Rozhodněte se nyní sami, zda zůstat u DMF nebo je nahradit 
namontováním spojky K4P.

VALEO FullPACK DMF VALEO KIT4P

T R A N S M I S S I O N  S Y S T E M S  S P E C I A L I S T

New Valeo FullPACK DMF™:

The perfect match  
of components  
to make your repair easier

VALEO D.M.F.* 
>  Optimal vibration filtration
> Noise reduction
> Driving comfort

All customers are different,  
Valeo has a repair solution  
for each one of them.
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l Technical information  

& Fitting instructions on:

Technical assistance needed?

valeoservice.co.uk

Call 0810 600 606 

OE řešení z dílny Valeo

Úplná shoda – DMF souprava
za DMF soupravu

Má-li zákazník pochybnosti 
nebo není přesvědčen

Odolnost a bezporuchovost 
tradiční spojky

Dokonalá volba
pro dodávky a taxíky

Snížení nákladů – další oprava 
bude pouze výměna spojky
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MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA – PRUŽNÉ DÍLY 
VÝFUKU (VLNOVCE)
Výrobci automobilů spoléhají v rámci výfukového systému stále více na pružné díly 
výfuku. V ELITu tento trend pečlivě sledujeme a od značky Vector nyní nabízíme nejširší 
nabídku pružných dílů na trhu.

Objednací 
kód Název Specifikace

Běžná 
cena 

bez DPH

Bez vstupní a výstupní části trubky:
FLX2 45X200 VLNOVEC S VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM OPLETEM 45 x 200 průměr [mm]: 45, délka pružného členu [mm]: 200 393 Kč

FLX2 50X230 VLNOVEC S VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM OPLETEM 50 x 230 průměr [mm]: 50, délka pružného členu [mm]: 230 521 Kč

FLX3 45X230 VLNOVEC S VNĚJŠÍM OPLETEM A PRUŽNOU HADICÍ 
45 x 230 průměr [mm]: 45, délka pružného členu [mm]: 230 936 Kč

Se vstupní částí s nátrubkem

FLX2 N50x300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OPLET 
51 x 300

průměr [mm]: 51, délka pružného členu [mm]: 200, 
celková délka [mm]: 300 559 Kč

FLX2 N55X300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ OPLET + PRUŽNÁ 
HADICE 55 x 300

průměr [mm]: 55, délka pružného členu [mm]: 250, 
celková délka [mm]: 300 818 Kč

FLX3 N55X300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ OPLET + PRUŽNÁ 
HADICE 55 x 200

průměr [mm]: 55, délka pružného členu [mm]: 200, 
celková délka [mm]: 300 812 Kč

... a dalších více než 105 položek na eCat

Tyto vysoce pružné díly výfuků navíc poskytují zlepšenou absorpci vibrací 
a redukci hluku napříč všemi značkami a modely vozidel. Jsou kompletně vyro-

beny z nerezavějící oceli a ověřeným prvkem kvality jsou vnitřní vodicí trubky pro 
maximální životnost a spolehlivost.
 
Do budoucna budeme tento sortiment rozšiřovat o další velmi poptávané prvky pro 
montáž výfukového systému.

Pružné díly výfuku můžete najít v našem eCatu v sekci: 
Univerzální díly / Výfukový systém / Pružné díly výfuků.    

Výhody značky Vector:

• cenově efektivní a atraktivní alternativa pro 
rychlou výměnu

• vysoce flexibilní
• prémiová kvalita
• maximální životnost a spolehlivost
• chrání výfukový systém před poškozením
• redukuje přenos hluku z vozovky
• rychlá a jednoduchá montáž
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TOP ENGINE EXPERT

Návod pro řešení problémů 
vačkových hřídelů

P
R

M
A

E1
10

2-
C

Z

Zuhelnatělé usazeniny oleje
Vzhled: Nánosy zuhelnatělých 
usazenin oleje na vačkovém 
hřídeli a zdvihátkách.

Příčiny: Nadměrné provozní 
teploty vyplývající z extrémních 
podmínek mazání z důvodu 
znečištěného mazacího oleje 
nebo zanesení/omezení v 
přívodním vedení oleje.

Řešení: Řádně propláchněte 
systém mazání a veškerá 
vedení a hydraulická zdvihátka 
(jsou-li ve výbavě) tak zbavte 
usazenin a nečistot. Instalujte 
nový vačkový hřídel a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 

extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr. 

Poškození zdvihátek

Příčiny: Mechanické přetížení 
z důvodu:
1  Zadrhávání nebo zaseknutí 

ventilu, což má za následek 
poškození zdvihátka z důvodu 
tlaku palce vačky.

2  Kontakt píst s ventilem z 
následujících důvodů:
a  Slabá ventilová pružina
b  Nadměrné vysunutí 

hydraulického zdvihátka
c  Nesprávná montáž ventilu
d  Poškozený rozvodový řemen

e  Nebo nadměrné opotřebení 
z důvodu přetáčení motoru.

3  Nesprávné seřízení ventilů.

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu mechanického přetížení. 
Důkladně propláchněte mazací 
systém, vyměňte veškeré 
poškozené komponenty, vačku 
a zdvihátka potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 
vyměňte olej a olejový fi ltr.

Poškozený vačkový hřídel

Vzhled: Trhlina/lom vačkového 
hřídele napříč palci vačky nebo 
mezi nimi.

Příčiny: Závažná deformace 
pouzdra vačkového hřídele nebo 
hlavy válce. Podobné poškození 
může vzniknout v důsledku 
nesprávného pořadí utahování a 
neopatrného zacházení.

Řešení: Vyrovnejte nebo 
vyměňte pouzdra vačkového 
hřídele, popř. hlavu válců, 
šrouby utahujte správným 
momentem ve správném pořadí 
a postupujte opatrně. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 
vyměňte vačku a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Nadměrné opotřebení palce vačky

Vzhled: Nadměrné opotřebení palce vačky.

Příčiny: Znečištěný mazací olej, nedostatečná vůle ventilů, 
nadměrný tlak pružiny ventilu.

Řešení: Řádně propláchněte systém mazání, instalujte nový 
vačkový hřídel a zdvihátka. Nastavte správnou vzdálenost 
zdvihátek, potřete je vrstvou maziva pro extrémní tlaky a vyměňte 
olej a olejový fi ltr. 

Přehřívání vačkového hřídele a zdvihátek
Vzhled: Povrch palců vaček, 
ložisek a zdvihátek vykazuje 
namodralé zbarvení.

Příčiny: Závažné přehřívání 
motoru v důsledku selhání 
chladicího systému.

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu přehřívání. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 
vyměňte vačku a zdvihátka, 

potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Opotřebení palce vačky a zdvihátek
Vzhled: Předčasné opotřebení 
jednoho nebo více palců vačky 
a zdvihátek. Styčná plocha 
zdvihátek může mít vydutý tvar 
s odštípnutými hranami.

Příčiny: Nesprávná geometrie 
styčné plochy palce vačky a 
zdvihátek. Často způsobeno 
kombinováním nového vačkové 
hřídele se starými zdvihátky 
a naopak. Může být také 
důsledkem nedostatečného 
mazání z důvodu zanesení nebo 
omezení v přívodu oleje.

Řešení: Důkladně propláchněte 
mazací systém, vyměňte vačku 
a zdvihátka, potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 

vyměňte olej a olejový fi ltr.
Nemíchejte staré a nové 
komponenty.

Výskyt rýh na ložiscích
Vzhled: Závažné rýhování 
ložisek vačkového hřídele.

Příčina: Znečištěný mazací olej, 
např. cizí částice v oleji.

Řešení: Důkladně propláchněte 
mazací systém, vyměňte vačku 
a zdvihátka, potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 
vyměňte olej a olejový fi ltr.

Fyzické poškození vačkového hřídele a 
zdvihátek
Vzhled: Naštípnutí palce vačky, 
ložisek a zdvihátek.

Příčiny: Nadměrná axiální vůle
a  Opotřebení opěrné podložky 

(axiální vůle)
b  Uvolnění rozvodového kola
c  Opotřebení rozvodového 

mechanismu
d  Nesprávné seřízení 

rozvodových kol

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu poškození. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 

vyměňte vačku a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Stopy na styčné ploše základní kružnice
Vzhled: Zjevné stopy opotřebení 
na základní kružnici palců vačky, 
výraznější na jedné straně.

Příčiny: Opotřebované 
hydraulické zdvihátko a/nebo 
pružiny.

Řešení: Jsou-li známky 
opotřebení hluboké, vyměňte 
vačku a zdvihátka, jinak 
nastavte správnou vůli 
mechanických zdvihátek. 

Důkladně propláchněte mazací 
systém a vyměňte olej a fi ltr. 
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výfuku. V ELITu tento trend pečlivě sledujeme a od značky Vector nyní nabízíme nejširší 
nabídku pružných dílů na trhu.

Objednací 
kód Název Specifikace

Běžná 
cena 

bez DPH

Bez vstupní a výstupní části trubky:
FLX2 45X200 VLNOVEC S VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM OPLETEM 45 x 200 průměr [mm]: 45, délka pružného členu [mm]: 200 393 Kč

FLX2 50X230 VLNOVEC S VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM OPLETEM 50 x 230 průměr [mm]: 50, délka pružného členu [mm]: 230 521 Kč

FLX3 45X230 VLNOVEC S VNĚJŠÍM OPLETEM A PRUŽNOU HADICÍ 
45 x 230 průměr [mm]: 45, délka pružného členu [mm]: 230 936 Kč

Se vstupní částí s nátrubkem

FLX2 N50x300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OPLET 
51 x 300

průměr [mm]: 51, délka pružného členu [mm]: 200, 
celková délka [mm]: 300 559 Kč

FLX2 N55X300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ OPLET + PRUŽNÁ 
HADICE 55 x 300

průměr [mm]: 55, délka pružného členu [mm]: 250, 
celková délka [mm]: 300 818 Kč

FLX3 N55X300 VLNOVEC S NÁTRUBKEM – VNĚJŠÍ OPLET + PRUŽNÁ 
HADICE 55 x 200

průměr [mm]: 55, délka pružného členu [mm]: 200, 
celková délka [mm]: 300 812 Kč

... a dalších více než 105 položek na eCat

Tyto vysoce pružné díly výfuků navíc poskytují zlepšenou absorpci vibrací 
a redukci hluku napříč všemi značkami a modely vozidel. Jsou kompletně vyro-

beny z nerezavějící oceli a ověřeným prvkem kvality jsou vnitřní vodicí trubky pro 
maximální životnost a spolehlivost.
 
Do budoucna budeme tento sortiment rozšiřovat o další velmi poptávané prvky pro 
montáž výfukového systému.

Pružné díly výfuku můžete najít v našem eCatu v sekci: 
Univerzální díly / Výfukový systém / Pružné díly výfuků.    

Výhody značky Vector:

• cenově efektivní a atraktivní alternativa pro 
rychlou výměnu

• vysoce flexibilní
• prémiová kvalita
• maximální životnost a spolehlivost
• chrání výfukový systém před poškozením
• redukuje přenos hluku z vozovky
• rychlá a jednoduchá montáž
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TOP ENGINE EXPERT

Návod pro řešení problémů 
vačkových hřídelů
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Zuhelnatělé usazeniny oleje
Vzhled: Nánosy zuhelnatělých 
usazenin oleje na vačkovém 
hřídeli a zdvihátkách.

Příčiny: Nadměrné provozní 
teploty vyplývající z extrémních 
podmínek mazání z důvodu 
znečištěného mazacího oleje 
nebo zanesení/omezení v 
přívodním vedení oleje.

Řešení: Řádně propláchněte 
systém mazání a veškerá 
vedení a hydraulická zdvihátka 
(jsou-li ve výbavě) tak zbavte 
usazenin a nečistot. Instalujte 
nový vačkový hřídel a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 

extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr. 

Poškození zdvihátek

Příčiny: Mechanické přetížení 
z důvodu:
1  Zadrhávání nebo zaseknutí 

ventilu, což má za následek 
poškození zdvihátka z důvodu 
tlaku palce vačky.

2  Kontakt píst s ventilem z 
následujících důvodů:
a  Slabá ventilová pružina
b  Nadměrné vysunutí 

hydraulického zdvihátka
c  Nesprávná montáž ventilu
d  Poškozený rozvodový řemen

e  Nebo nadměrné opotřebení 
z důvodu přetáčení motoru.

3  Nesprávné seřízení ventilů.

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu mechanického přetížení. 
Důkladně propláchněte mazací 
systém, vyměňte veškeré 
poškozené komponenty, vačku 
a zdvihátka potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 
vyměňte olej a olejový fi ltr.

Poškozený vačkový hřídel

Vzhled: Trhlina/lom vačkového 
hřídele napříč palci vačky nebo 
mezi nimi.

Příčiny: Závažná deformace 
pouzdra vačkového hřídele nebo 
hlavy válce. Podobné poškození 
může vzniknout v důsledku 
nesprávného pořadí utahování a 
neopatrného zacházení.

Řešení: Vyrovnejte nebo 
vyměňte pouzdra vačkového 
hřídele, popř. hlavu válců, 
šrouby utahujte správným 
momentem ve správném pořadí 
a postupujte opatrně. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 
vyměňte vačku a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Nadměrné opotřebení palce vačky

Vzhled: Nadměrné opotřebení palce vačky.

Příčiny: Znečištěný mazací olej, nedostatečná vůle ventilů, 
nadměrný tlak pružiny ventilu.

Řešení: Řádně propláchněte systém mazání, instalujte nový 
vačkový hřídel a zdvihátka. Nastavte správnou vzdálenost 
zdvihátek, potřete je vrstvou maziva pro extrémní tlaky a vyměňte 
olej a olejový fi ltr. 

Přehřívání vačkového hřídele a zdvihátek
Vzhled: Povrch palců vaček, 
ložisek a zdvihátek vykazuje 
namodralé zbarvení.

Příčiny: Závažné přehřívání 
motoru v důsledku selhání 
chladicího systému.

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu přehřívání. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 
vyměňte vačku a zdvihátka, 

potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Opotřebení palce vačky a zdvihátek
Vzhled: Předčasné opotřebení 
jednoho nebo více palců vačky 
a zdvihátek. Styčná plocha 
zdvihátek může mít vydutý tvar 
s odštípnutými hranami.

Příčiny: Nesprávná geometrie 
styčné plochy palce vačky a 
zdvihátek. Často způsobeno 
kombinováním nového vačkové 
hřídele se starými zdvihátky 
a naopak. Může být také 
důsledkem nedostatečného 
mazání z důvodu zanesení nebo 
omezení v přívodu oleje.

Řešení: Důkladně propláchněte 
mazací systém, vyměňte vačku 
a zdvihátka, potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 

vyměňte olej a olejový fi ltr.
Nemíchejte staré a nové 
komponenty.

Výskyt rýh na ložiscích
Vzhled: Závažné rýhování 
ložisek vačkového hřídele.

Příčina: Znečištěný mazací olej, 
např. cizí částice v oleji.

Řešení: Důkladně propláchněte 
mazací systém, vyměňte vačku 
a zdvihátka, potřete vrstvou 
maziva pro extrémní tlaky a 
vyměňte olej a olejový fi ltr.

Fyzické poškození vačkového hřídele a 
zdvihátek
Vzhled: Naštípnutí palce vačky, 
ložisek a zdvihátek.

Příčiny: Nadměrná axiální vůle
a  Opotřebení opěrné podložky 

(axiální vůle)
b  Uvolnění rozvodového kola
c  Opotřebení rozvodového 

mechanismu
d  Nesprávné seřízení 

rozvodových kol

Řešení: Zjistěte a odstraňte 
příčinu poškození. Důkladně 
propláchněte mazací systém, 

vyměňte vačku a zdvihátka, 
potřete vrstvou maziva pro 
extrémní tlaky a vyměňte olej a 
olejový fi ltr.

Stopy na styčné ploše základní kružnice
Vzhled: Zjevné stopy opotřebení 
na základní kružnici palců vačky, 
výraznější na jedné straně.

Příčiny: Opotřebované 
hydraulické zdvihátko a/nebo 
pružiny.

Řešení: Jsou-li známky 
opotřebení hluboké, vyměňte 
vačku a zdvihátka, jinak 
nastavte správnou vůli 
mechanických zdvihátek. 

Důkladně propláchněte mazací 
systém a vyměňte olej a fi ltr. 
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TLUMIČE PÉROVÁNÍ S VNITŘNÍ 
DORAZOVOU PRUŽINOU 
Výrobci a vývojáři tlumičů využívají svých znalostí a neustále zlepšují své výrobky. Ty pak 
představují nejoptimálnější řešení, která zlepšují pohodlí i bezpečnost jízdy a také zajišťují 
větší odolnost zejména v extrémních provozních podmínkách. KYB jako specialista v oblasti 
konstruování a výroby tlumičů zavádí do svých výrobků různá technická řešení, která nabí-
zejí zákazníkům nejlepší výkon bez ohledu na podmínky provozu. Jedním z takových řešení 
je použití vnitřní dorazové pružiny ve vnitřní konstrukci tlumiče pérování.

Během každodenního provozu vozidla mohou řidiči vjet do různých 
typů výmolů, děr nebo také retardérů instalovaných na vozovce. 

V takových případech se většinou závěs kola (pružina a tlumič) stlačí do 
minimální a odskočí do maximální polohy. Je pak slyšet jejich náraz do 
koncové polohy, respektive do omezovače zdvihu. Úlohou omezovače 
zdvihu je zabránit úplnému vyjetí pístnice z tlumiče pérování. Pístní tyč 
tedy zasáhne její vodicí pouzdro vysokou rychlostí, což může způsobit 
poškození, a navíc je tento jev doprovázen charakteristickým zvukem – 
klepáním. Může také dojít k nevratnému poškození vícebřitého těsnění 
a následnému úniku oleje. 

Aby se tomuto zabránilo, KYB používá pružinu speciální konstrukce, 
kterou instaluje v některých svých tlumičích.  

Pružina je vyrobená z oceli a díky svému zvláštnímu tvaru je omotaná 
okolo pístní tyče uvnitř tlumiče. Jejím úkolem je zabezpečit, aby se 
vedení pístnice a olejové těsnění nepoškodily při pohybu pístní tyče 
v dorazových polohách a aby nedocházelo i k nechtěnému klepání. Toto 
konstrukční provedení zlepšuje pracovní a výkonové parametry tlumiče 
díky dodatečně přidané tlumicí síle této pružiny. Poskytuje tak lepší sta-
bilitu vozu v zatáčkách dodatečným odporem v okamžiku zvýšeného 
náklonu karoserie a větší pohodlí a komfort při jízdě. Celý tlumič je pak 
i díky tomu více chráněn před poškozením a výrazně se prodlužuje jeho 
životnost.

Toto konstrukční řešení není z vnějšku na tlumiči viditelné, avšak identifi-
kace tlumiče s dorazovou pružinou není obtížná. V zásadě existují dva 
způsoby, jak zjistit, zda tlumič má dorazovou pružinu, či ne. V případě tlu-
miče pérování od KYB jednoduše zadejte číslo dílu v elektronickém kata-
logu aplikací umístěném na webové stránce http://kyb-europe.com/ces-
ka-republika/katalog/. Po vyhledání výrobku je v dodatečném popisu 
informace o obsahu – „tlumič s dorazovou pružinou“. Druhou cestou je 
mechanická kontrola přítomnosti vnitřní pružiny přímo na tlumiči. Za 
tímto účelem stačí pevně držet tlumič za jeho tělo, druhou rukou uchopit 
pístní tyč a tahem se ji pokusit vytáhnout z  tlumiče. Pokud se pístnice 
z koncové polohy ještě o nějaký ten kus povytáhne, je tlumič touto pruži-
nou vybaven.

Nedostatek znalostí o této pružině je příčinou mnoha problémů a nedorozu-
mění při montáži tlumiče do vozidla. Velmi často to končí nahrazením 

tlumičem od jiného výrobce, který pružinu nemá, popřípadě se při montáži 
používají dost nebezpečné pracovní postupy. Přítomnost pružiny zkracuje 
vysunutou část pístnice ven z tlumiče, a proto je třeba někdy více stlačit pru-
žinu pérování. Pak lze pohodlně závitovou část pístnice namontovat do hor-
ního uložení a tím vše správně smontovat. 
Při montáži tlumiče pérování vybaveného vnitřní pružinou je v mnoha 
případech vyžadováno použití speciálního přípravku skládajícího se 
z  několika dílů. Jedním z nich je speciální fixační objímka s  teflonovou 
vložkou, která při fixaci pístní tyče chrání chromový povrch před poško-
zením. Další komponenty přípravku umožňují dostatečně stlačit vnitřní 
pružinu, tím pádem se pístní tyč vysune z tlumiče na odpovídající délku. 
Podle instrukce je pak možné našroubovat horní matici pístnice a sestavit 
tak celou vzpěru tlumiče. Díky tomuto přípravku je manipulace snad-
nější, bezpečnější a eliminují se chyby při montáži. Při instalaci tlumiče 
s vnitřní dorazovou pružinou by se jeho použití mělo stát samozřejmostí. 
Při demontáži vzpěry McPherson je téměř nemožné zkontrolovat, zda je 
tlumič vybaven vnitřní pružinou, a proto je doporučeno použít opět 
fixační objímku, aby pak při uvolnění pístnice nikoho nezranila. Výrazně 
to zvyšuje bezpečnost při práci.                                                                                            

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

KYB 633707 Tlumič pérování PREMIUM, přední Renault Clio II 1 972 Kč

KYB 344812 Tlumič pérování EXCEL-G, zadní Renault Kangoo 2 505 Kč

KYB 338738 Tlumič pérování EXCEL-G, přední Dacia Duster 1 776 Kč

KYB 341826 Tlumič pérování EXCEL-G, přední Peugeot 407 2 162 Kč

Kompletní nabídku tlumičů KYB s dorazovou pružinou naleznete v eCatu.
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TLUMIČE PÉROVÁNÍ S VNITŘNÍ 
DORAZOVOU PRUŽINOU 
Výrobci a vývojáři tlumičů využívají svých znalostí a neustále zlepšují své výrobky. Ty pak 
představují nejoptimálnější řešení, která zlepšují pohodlí i bezpečnost jízdy a také zajišťují 
větší odolnost zejména v extrémních provozních podmínkách. KYB jako specialista v oblasti 
konstruování a výroby tlumičů zavádí do svých výrobků různá technická řešení, která nabí-
zejí zákazníkům nejlepší výkon bez ohledu na podmínky provozu. Jedním z takových řešení 
je použití vnitřní dorazové pružiny ve vnitřní konstrukci tlumiče pérování.

Během každodenního provozu vozidla mohou řidiči vjet do různých 
typů výmolů, děr nebo také retardérů instalovaných na vozovce. 

V takových případech se většinou závěs kola (pružina a tlumič) stlačí do 
minimální a odskočí do maximální polohy. Je pak slyšet jejich náraz do 
koncové polohy, respektive do omezovače zdvihu. Úlohou omezovače 
zdvihu je zabránit úplnému vyjetí pístnice z tlumiče pérování. Pístní tyč 
tedy zasáhne její vodicí pouzdro vysokou rychlostí, což může způsobit 
poškození, a navíc je tento jev doprovázen charakteristickým zvukem – 
klepáním. Může také dojít k nevratnému poškození vícebřitého těsnění 
a následnému úniku oleje. 

Aby se tomuto zabránilo, KYB používá pružinu speciální konstrukce, 
kterou instaluje v některých svých tlumičích.  

Pružina je vyrobená z oceli a díky svému zvláštnímu tvaru je omotaná 
okolo pístní tyče uvnitř tlumiče. Jejím úkolem je zabezpečit, aby se 
vedení pístnice a olejové těsnění nepoškodily při pohybu pístní tyče 
v dorazových polohách a aby nedocházelo i k nechtěnému klepání. Toto 
konstrukční provedení zlepšuje pracovní a výkonové parametry tlumiče 
díky dodatečně přidané tlumicí síle této pružiny. Poskytuje tak lepší sta-
bilitu vozu v zatáčkách dodatečným odporem v okamžiku zvýšeného 
náklonu karoserie a větší pohodlí a komfort při jízdě. Celý tlumič je pak 
i díky tomu více chráněn před poškozením a výrazně se prodlužuje jeho 
životnost.

Toto konstrukční řešení není z vnějšku na tlumiči viditelné, avšak identifi-
kace tlumiče s dorazovou pružinou není obtížná. V zásadě existují dva 
způsoby, jak zjistit, zda tlumič má dorazovou pružinu, či ne. V případě tlu-
miče pérování od KYB jednoduše zadejte číslo dílu v elektronickém kata-
logu aplikací umístěném na webové stránce http://kyb-europe.com/ces-
ka-republika/katalog/. Po vyhledání výrobku je v dodatečném popisu 
informace o obsahu – „tlumič s dorazovou pružinou“. Druhou cestou je 
mechanická kontrola přítomnosti vnitřní pružiny přímo na tlumiči. Za 
tímto účelem stačí pevně držet tlumič za jeho tělo, druhou rukou uchopit 
pístní tyč a tahem se ji pokusit vytáhnout z  tlumiče. Pokud se pístnice 
z koncové polohy ještě o nějaký ten kus povytáhne, je tlumič touto pruži-
nou vybaven.

Nedostatek znalostí o této pružině je příčinou mnoha problémů a nedorozu-
mění při montáži tlumiče do vozidla. Velmi často to končí nahrazením 

tlumičem od jiného výrobce, který pružinu nemá, popřípadě se při montáži 
používají dost nebezpečné pracovní postupy. Přítomnost pružiny zkracuje 
vysunutou část pístnice ven z tlumiče, a proto je třeba někdy více stlačit pru-
žinu pérování. Pak lze pohodlně závitovou část pístnice namontovat do hor-
ního uložení a tím vše správně smontovat. 
Při montáži tlumiče pérování vybaveného vnitřní pružinou je v mnoha 
případech vyžadováno použití speciálního přípravku skládajícího se 
z  několika dílů. Jedním z nich je speciální fixační objímka s  teflonovou 
vložkou, která při fixaci pístní tyče chrání chromový povrch před poško-
zením. Další komponenty přípravku umožňují dostatečně stlačit vnitřní 
pružinu, tím pádem se pístní tyč vysune z tlumiče na odpovídající délku. 
Podle instrukce je pak možné našroubovat horní matici pístnice a sestavit 
tak celou vzpěru tlumiče. Díky tomuto přípravku je manipulace snad-
nější, bezpečnější a eliminují se chyby při montáži. Při instalaci tlumiče 
s vnitřní dorazovou pružinou by se jeho použití mělo stát samozřejmostí. 
Při demontáži vzpěry McPherson je téměř nemožné zkontrolovat, zda je 
tlumič vybaven vnitřní pružinou, a proto je doporučeno použít opět 
fixační objímku, aby pak při uvolnění pístnice nikoho nezranila. Výrazně 
to zvyšuje bezpečnost při práci.                                                                                            

Objednací kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

KYB 633707 Tlumič pérování PREMIUM, přední Renault Clio II 1 972 Kč

KYB 344812 Tlumič pérování EXCEL-G, zadní Renault Kangoo 2 505 Kč

KYB 338738 Tlumič pérování EXCEL-G, přední Dacia Duster 1 776 Kč

KYB 341826 Tlumič pérování EXCEL-G, přední Peugeot 407 2 162 Kč

Kompletní nabídku tlumičů KYB s dorazovou pružinou naleznete v eCatu.
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100% BRZDNÝ VÝKON PŘEVYŠUJÍCÍ 
MEZINÁRODNÍ STANDARDY
Brzdové destičky Bosch díky svým parametrům a použi-
tým materiálům zajišťují 100% výkon i za extrémních 
podmínek.  Překračují mezinárodní standard ECE-R90, 
který definuje minimální bezpečnostní požadavky, jež 
musejí splňovat všechny brzdové destičky na trhu.

• Všechny brzdové destičky jsou vyrá-
běny dle specifikací OE a převyšují 
mezinárodní normy pro homologaci 
ECE-R90.

• Všechny brzdové destičky jsou upra-
veny technologií scorched pro krátké 
doby záběhu.

• OE technologie s použitím izolační 
mezivrstvy redukuje přenos tepla do 
brzdové kapaliny a snižuje hluk.

Fyzikální zkoušky Bosch ECE-R90

Pevnost ve smyku  

Stlačitelnost (za tepla / za studena)  

Součinitel tření (střední / za tepla)  

Tepelná vodivost  

Tepelná odolnost  

Koroze + odolnost laku  

Citlivost na vlhkost  

Testy brzdného výkonu Bosch ECE-R90

Vliv rychlosti  

Vliv tlaku  

Vadnutí  

Opotřebení  

Životnost (obložení a brzdový kotouč)  

Komfort Bosch ECE-R90

Zkouška hluku  

Vibrace  

Pískání  

Pocit na pedálu  
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Federal Mogul Global Aftermarket EMEA bvba – Prins Boudewijnlaan – 2550 Kontich – Belgie – info@fmmotorparts.eu – www.juridparts.com

ProTec S® technologie
Pro nejrychlejší a nejbezpečnější 
výměnu brzdových destiček

Bezpečnost řidičů užitkových vozidel i jejich nákladu je naší hlavní prioritou. To je 

důvodem, proč JURID rozhodl používat inovativní systém upevnění ProTec S®, vyvinutý 

společností Knorr-Bremse, k zajištění trvalého svařovaného spojení pružiny s opěrnou 

deskou brzdové destičky. Je to zdánlivě malá změna, která ale znamená velký rozdíl:

Považujeme ji za známku kvality a věříme, že budeme moci partnersky spolupracovat 

s nejdůležitějšími, předními společnostmi na trhu. Zde je jen pár z nich:

MAN – Mercedes-Benz – Renault trucks – Evobus – Neoplan – Setra – SAF – Schmitz Cargobull

Haldex – Knorr Bremse – Wabco

Rychlá a snadná montáž

Zaručuje ještě účinnější 
brzdění

Snižuje hlučnost brzd a opotřebení
Vylučuje veškeré potenciální chyby 
při montáži
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NOVINKY V SORTIMENTU MOTO 
V ROCE 2019
Je čas se porozhlédnout, co je nového v  sortimentu motodílů. Mezi nejvýznamnější 
novinky patří spojkové sady značky SBS, gripy, chrániče rukou a manžety značky PRO-
GRIP nebo sortiment japonského dodavatele Tourmax.

Spojkové sady a brzdové destičky SBS 

Letošní největší novinkou od dánského výrobce 
SBS jsou spojkové sady, které byly vyvinuty tak, 
aby odpovídaly širokému spektru modelů moto-
cyklů s rokem výroby od sedmdesátých let. Zahr-
nuje tak všechny druhy sportovních, turistických, 
offroadových i motokrosových motocyklů.

Sortiment se skládá ze standardních spojkových 
plechů a lamel, které jsou vhodnou náhradou za 
originální díl, ale i vylepšených lamel, které jsou 
vyrobeny z kvalitnějšího materiálu a spojce 
dodají ještě lepší výkon. 

Standardní lamely jsou vyráběné z kvalitních 
organických třecích materiálů, které jsou odolné 
vůči namáhání a přehřívání. Vylepšené lamely 

jsou vyrobeny z materiálu obsahujícího karbon, 
jsou proto mnohem odolnější proti přehřívání. 
Tyto lamely jsou ideální především pro závodní 
použití, kde dochází k extrémní zátěži celého 
motocyklu nebo kde je spojková soustava více 
namáhána (např. motoškoly).

V nabídce jsou také lamely pro suché spojky 
motocyklů BMW a opět ve dvou verzích. První je 
standardní organická lamela jako vhodná 
náhrada za originální díl a druhá je opět vylep-
šená lamela ze syntetického materiálu para-ara-
mid. Tento materiál zajišťuje lamele vyšší koefi- 
cient tření, vyšší odolnost vůči přehřátí a oleji.

Plechové lamely jsou vyrobeny ze speciální oceli 
odolné proti opotřebení a deformacím a mají 
stejné rozměry a tloušťku jako originální díl.

SBS nabízí přibližně 300 typů spojkových sad, 
a  to nejen na japonské motocykly. Nově jsou 
k dispozici spojkové sady i na motocykly evrop-
ské výroby a široká škála zahrnuje značky jako 
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Aprilia, BMW, Husqvarna, MV Augusta, KTM, 
Triumph a samozřejmě i suché spojky na ital-
skou ikonu Ducati.

Spojkové sady nejsou jedinou novinkou od 
SBS. Rozšíření nabídky se dotklo i brzdových 
destiček. K dispozici je nová profesionální 
závodní směs DS2 (Dual Sinter 2) odvozená 
od směsí DC (Dual Carbon) a DS (Dual Sin-
ter). Tato směs vznikla na základě požadavků 
jezdců, jelikož každému vyhovuje jiný styl 
brzdění, a proto bylo nutné přidat do 
nabídky něco, co osloví téměř každého 
jezdce.

Směs DS2 vyniká hladkým počátečním sku-
sem, při kterém se zajistil i progresivní 
brzdný výkon a pocit. DS2 také oproti DS1 
o něco lépe snáší vyšší teploty.

Směsi DS a DS2 lze i vzájemně kombinovat, 
a  to tak, že jeden brzdič osadíte destičkami 
DS a ve druhém použijete DS2. Pokud vám 
nebude vyhovovat osazení brzdičů pouze 
směsí DS nebo DS2, pak právě tato kombi-
nace by vám měla zajistit požadovaný 
brzdný efekt.

PROGRIP

Stávající nabídka se rozroste o desítku 
nových typů gripů pro skútry a silniční i off-
roadové motocykly. Nově budou k dispozici 
offroadové chrániče rukou, a to jak otevřené, 
tak i uzavřené, a manžety na přední vidlice.

Tourmax

Sortiment japonského dodavatele se rozrostl 
o  čidla TPS a tlumiče rázů do unašeče zadní 
rozety. Došlo i k rozšíření stávající nabídky regu-
látorů, opravných sad karburátorů, opravných 
sad brzdičů, brzdových a spojkových pump. 
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HI-TECH BRAKE SOLUTIONS
MADE IN EUROPE

LICENSE TO RACE

sbs.dk

KENAN SOFUOGLU
Kawasaki Puccetti Racing

For more than 20 years racing has been part of our 
DNA. 

Through our Partners in Racing concept, we deliver 
the stopping power to the best of the best in racing. 
Whether it comes to international top level road 
racing such as Superbike, Supersport or 
Endurance, national competitions, track days or 
classic road racing, SBS offers you the brake pads 
you need for winning important 100th of seconds 
when braking. Our race compounds are specially 
developed for competition and race track use - 
tested and approved by some of the World 
Championship riders.

Choose between:
// ROAD RACING & ENDURANCE – DS
// ROAD RACING & CLASSIC RACING – DC / DCC
// ROAD RACING & TRACK DAYS – RS
// RACING REAR – RQ / LS

Follow our recommendations for the ideal pads for 
your bike.

GO AHEAD!

Více než 20 let závodění je součástí naší 
DNA

Skrze naše partnery v závodní koncepci dodává-
me jednu z nejúčinnějších sil k zastavení těm nej-
lepším závodníkům.
Ať už jde o mezinárodní silniční závodění super-
biků, supersportů nebo endurance, národní sou-
těže, okruhové dny nebo klasické silniční závody, 
SBS vám nabízí brzdové destičky, které potřebu-
jete k vítězství. Naše závodní směsi jsou speciálně 
vyvinuté pro použití na závodních tratích a testo-
vané těmi nejlepšími světovými jezdci.

Výběr mezi:
// ROAD RACING & ENDURANCE – směs DS
// ROAD RACING & CLASSIC RACING – směs DC/DCC
// ROAD RACING & TRACK DAYS – směs RS
// RACING zadní – směs RQ/LS

GO A HEAD!

Oficiální dovozce do CZ: 
ELIT CZ, spol. s r. o.
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KONTROLA SYSTÉMU ZAPALOVÁNÍ NA 
PRVNÍM MÍSTĚ
Všechny motory v motocyklech jsou zážehové, a tak je zapalování nezbytné pro funkci zážeho-
vého motoru. V podobě jiskry na zapalovací svíčce přináší energii podněcující vznik hoření 
připravené směsi. Měli byste proto vědět, co všechno je třeba kontrolovat v systému zapalo-
vání, aby se jezdci před další jízdou nestalo, že si doslova ani neškrtne.

Podobně jako mnoho jiných součástek, 
i  zapalovací svíčky podléhají  opotřebení 

v závislosti na intenzitě používání a stylu jízdy. 
Navíc nesprávné uskladnění stroje v zimním 
období může vést k poruchám zapalovacích 
svíček během sezóny. Zeptali jsme se proto 
specialistů z firmy NGK, která je předním svě-
tovým výrobcem zapalovacích svíček Spark 
Plug, co je třeba mít na paměti, když přijde jaro. 

Co je třeba zkontrolovat před první jízdou
Doporučujeme začít kontrolou zapalovacích 
kabelů a jejich koncovek. Je nutné zkontrolo-
vat, zda kabely nejsou pořezané, zpřehýbané 
nebo jinak poškozené a zda koncovky nenesou 
viditelné známky poškození. V takových přípa-
dech hrozí ztráta přenosu energie a je nutné 
díly vyměnit za nové. Totéž se týká zkorodova-
ných kontaktů uvnitř koncovek. Kontakt pak 
není dostatečně chráněn proti vlhkosti, což 
také může vést k poruchám systému 
zapalování.  
Jestliže jsou zapalovací kabely a jejich kon-
covky v pořádku, odšroubujte zapalovací svíčky 
a zkontrolujte, zda špička izolátoru není 

znečištěná a nejsou na ní usazeniny. Je to 
obzvláště důležité, pokud před zazimováním 
nebyly zcela vyprázdněny plovákové komory 
od paliva. Nepoužívá-li se motocykl delší dobu, 
dochází k vypařování paliva a ztrátě jeho 
schopnosti vzplanutí. Potom možná nebudete 
moci motocykl nastartovat. Problém je v tom, 
že i když je nádrž doplněna čerstvým palivem, 
na izolátoru zapalovací svíčky zůstala vrstva 
starého paliva, která vytvořila nevodivou 
vrstvu. Takové usazeniny není možné odstranit, 
a navíc někdy nejsou viditelné pouhým okem. 
Takže i když zapalovací svíčka vypadá dobře, 
bude možná třeba ji vyměnit.

Uhlíkové usazeniny: Důsledek jízdy stylem 
stop & go
Jiná situace nastane, pokud je zapalovací svíčka 
stále pokrytá usazeninami z uplynulé sezóny. 
Znečištění usazeninami na zapalovacích svíč-
kách je často důsledkem problémů při starto-
vání nebo nerovnoměrném chodu motoru. 
Když se částečky sazí usadí na izolátoru, vytvoří 
vodivou vrstvu, která umožní přenos napětí na 
tělo svíčky. V tom případě tmavá vrstva sazí 

pokryje bílý izolátor. Nejsnadnějším řešením by 
bylo vyměnit zapalovací svíčku, ale to problém 
vyřeší pouze na krátkou dobu. Proto doporuču-
jeme identifikovat příčinu ukládání uhlíkových 
usazenin. 
Používá-li se motocykl především na krátkých 
trasách, může to vést ke vzniku uhlíkových usa-
zenin. Za normálních provozních podmínek se 
částice sazí spálí, když izolátor dosáhne teploty 
450 °C, která je také nazývána jako „samočisticí 
teplota“. Pokud je však motocykl používán při 
krátkých jízdách nebo často při jízdách stylu 
stop & go, nemusí být kritické teploty dosa-
ženo. V takovém případě se s každou další jíz-
dou vrstva usazenin zvětšuje.  

Zapalovací svíčky Iridium IX: účinné odstra-
nění uhlíkových usazenin 
V případě jízdy na krátkých trasách doporuču-
jeme používat zapalovací svíčky řady IX. Tyto 
svíčky se vyznačují prstencovou mezerou mezi 
izolátorem a pláštěm. Zde dochází k elektric-
kým výbojům již od prvních metrů jízdy. Výboje 
chrání před nadměrným hromaděním sazí na 
izolátoru, což může negativně ovlivnit 
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zapalování. Zapalovací svíčky tohoto typu jsou 
dražší než standardní, ale na oplátku poskytují 
několik hmatatelných výhod. Středová elek-
troda má špičku z ušlechtilého iridia s extrémně 
malým průměrem. Na rozdíl od středové elek-
trody standardních svíček nedochází u takové 
elektrody prakticky k opotřebení. Kromě toho 
zapalovací svíčky řady Iridium IX zlepšují ode-
zvu na škrticí klapku a poskytují více potěšení 
z jízdy.
Na druhou stranu, pokud je motocykl zřídka 
používán na krátké jízdy a zapalovací svíčka je 
stále pokryta sazemi, doporučujeme ověřit 
tepelnou hodnotu zapalovací svíčky. Jestliže se 
použije zapalovací svíčka s jinou tepelnou hod-
notou, než udává specifikace výrobce motocy-
klu, nastanou nevyhnutelně problémy, protože 
svíčka odvádí ze spalovací komory příliš velké 
nebo příliš malé množství tepla. Proto je nutné 
se vyvarovat experimentům s různými tepel-
nými hodnotami zapalovacích svíček. Pokud 
i přes použití správné zapalovací svíčky dochází 
k jejímu pokrytí sazemi, je třeba zkontrolovat 
karburátory nebo vstřikovací systém. Stejně tak 
není možné řešit problém s dosažením 

požadované, samočisticí teploty kvůli častým 
jízdám na krátkou vzdálenost instalací „teplejší“ 
zapalovací svíčky, která odvádí méně tepla ze 
spalovací komory. Použití takové svíčky při 
jízdě na delší trasu může vést k jejímu přehřátí, 
roztavení, a dokonce i k vážnému poškození 
motoru.

Ruční odstranění usazenin? Špatný nápad…
Zůstává jedna otázka: Je možné ručně odstranit 
saze z izolátoru? A pokud ano, jakým způsobem? 
Na internetu najdete mnoho názorů, které říkají, 
že izolátor lze vyčistit vypálením plynovým 
hořákem nebo podobným nástrojem. Nicméně 
radíme se držet co nejdál od této metody. 

Pomocí plynového hořáku můžete zasáhnout 
pouze viditelný konec izolátoru. A ve většině pří-
padů zůstane část vrstvy sazí nadále na izolá-
toru. Protože je neviditelná pouhým okem, bude 
stále umožňovat nekontrolovaný tok zapalova-
cího napětí. Pro lidi, kteří se 
přesto chtějí pokusit vyčis-
tit izolátor, doporučujeme 
použití kartáčku s plasto-
vými štětinami. Nikdy však 
nečistěte izolátor kovovým 
kartáčem. Je velmi pravdě-
podobné, že kovový kartáč 
poškodí povrch izolátoru 
nebo povlak elektrod.         

Firma NGK umístila na portál YouTube dvě 
krátká videa věnovaná tepelné hodnotě 
zapalovacích svíček a skladování motocy-
klů v zimě. Jsou dostupná prostřednictvím 
platformy Tekniwiki na webových stránkách 
www.tekniwiki.com nebo přímo na stránkách 
YouTube.
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KONTROLA SYSTÉMU ZAPALOVÁNÍ NA 
PRVNÍM MÍSTĚ
Všechny motory v motocyklech jsou zážehové, a tak je zapalování nezbytné pro funkci zážeho-
vého motoru. V podobě jiskry na zapalovací svíčce přináší energii podněcující vznik hoření 
připravené směsi. Měli byste proto vědět, co všechno je třeba kontrolovat v systému zapalo-
vání, aby se jezdci před další jízdou nestalo, že si doslova ani neškrtne.

Podobně jako mnoho jiných součástek, 
i  zapalovací svíčky podléhají  opotřebení 

v závislosti na intenzitě používání a stylu jízdy. 
Navíc nesprávné uskladnění stroje v zimním 
období může vést k poruchám zapalovacích 
svíček během sezóny. Zeptali jsme se proto 
specialistů z firmy NGK, která je předním svě-
tovým výrobcem zapalovacích svíček Spark 
Plug, co je třeba mít na paměti, když přijde jaro. 

Co je třeba zkontrolovat před první jízdou
Doporučujeme začít kontrolou zapalovacích 
kabelů a jejich koncovek. Je nutné zkontrolo-
vat, zda kabely nejsou pořezané, zpřehýbané 
nebo jinak poškozené a zda koncovky nenesou 
viditelné známky poškození. V takových přípa-
dech hrozí ztráta přenosu energie a je nutné 
díly vyměnit za nové. Totéž se týká zkorodova-
ných kontaktů uvnitř koncovek. Kontakt pak 
není dostatečně chráněn proti vlhkosti, což 
také může vést k poruchám systému 
zapalování.  
Jestliže jsou zapalovací kabely a jejich kon-
covky v pořádku, odšroubujte zapalovací svíčky 
a zkontrolujte, zda špička izolátoru není 

znečištěná a nejsou na ní usazeniny. Je to 
obzvláště důležité, pokud před zazimováním 
nebyly zcela vyprázdněny plovákové komory 
od paliva. Nepoužívá-li se motocykl delší dobu, 
dochází k vypařování paliva a ztrátě jeho 
schopnosti vzplanutí. Potom možná nebudete 
moci motocykl nastartovat. Problém je v tom, 
že i když je nádrž doplněna čerstvým palivem, 
na izolátoru zapalovací svíčky zůstala vrstva 
starého paliva, která vytvořila nevodivou 
vrstvu. Takové usazeniny není možné odstranit, 
a navíc někdy nejsou viditelné pouhým okem. 
Takže i když zapalovací svíčka vypadá dobře, 
bude možná třeba ji vyměnit.

Uhlíkové usazeniny: Důsledek jízdy stylem 
stop & go
Jiná situace nastane, pokud je zapalovací svíčka 
stále pokrytá usazeninami z uplynulé sezóny. 
Znečištění usazeninami na zapalovacích svíč-
kách je často důsledkem problémů při starto-
vání nebo nerovnoměrném chodu motoru. 
Když se částečky sazí usadí na izolátoru, vytvoří 
vodivou vrstvu, která umožní přenos napětí na 
tělo svíčky. V tom případě tmavá vrstva sazí 

pokryje bílý izolátor. Nejsnadnějším řešením by 
bylo vyměnit zapalovací svíčku, ale to problém 
vyřeší pouze na krátkou dobu. Proto doporuču-
jeme identifikovat příčinu ukládání uhlíkových 
usazenin. 
Používá-li se motocykl především na krátkých 
trasách, může to vést ke vzniku uhlíkových usa-
zenin. Za normálních provozních podmínek se 
částice sazí spálí, když izolátor dosáhne teploty 
450 °C, která je také nazývána jako „samočisticí 
teplota“. Pokud je však motocykl používán při 
krátkých jízdách nebo často při jízdách stylu 
stop & go, nemusí být kritické teploty dosa-
ženo. V takovém případě se s každou další jíz-
dou vrstva usazenin zvětšuje.  

Zapalovací svíčky Iridium IX: účinné odstra-
nění uhlíkových usazenin 
V případě jízdy na krátkých trasách doporuču-
jeme používat zapalovací svíčky řady IX. Tyto 
svíčky se vyznačují prstencovou mezerou mezi 
izolátorem a pláštěm. Zde dochází k elektric-
kým výbojům již od prvních metrů jízdy. Výboje 
chrání před nadměrným hromaděním sazí na 
izolátoru, což může negativně ovlivnit 
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zapalování. Zapalovací svíčky tohoto typu jsou 
dražší než standardní, ale na oplátku poskytují 
několik hmatatelných výhod. Středová elek-
troda má špičku z ušlechtilého iridia s extrémně 
malým průměrem. Na rozdíl od středové elek-
trody standardních svíček nedochází u takové 
elektrody prakticky k opotřebení. Kromě toho 
zapalovací svíčky řady Iridium IX zlepšují ode-
zvu na škrticí klapku a poskytují více potěšení 
z jízdy.
Na druhou stranu, pokud je motocykl zřídka 
používán na krátké jízdy a zapalovací svíčka je 
stále pokryta sazemi, doporučujeme ověřit 
tepelnou hodnotu zapalovací svíčky. Jestliže se 
použije zapalovací svíčka s jinou tepelnou hod-
notou, než udává specifikace výrobce motocy-
klu, nastanou nevyhnutelně problémy, protože 
svíčka odvádí ze spalovací komory příliš velké 
nebo příliš malé množství tepla. Proto je nutné 
se vyvarovat experimentům s různými tepel-
nými hodnotami zapalovacích svíček. Pokud 
i přes použití správné zapalovací svíčky dochází 
k jejímu pokrytí sazemi, je třeba zkontrolovat 
karburátory nebo vstřikovací systém. Stejně tak 
není možné řešit problém s dosažením 

požadované, samočisticí teploty kvůli častým 
jízdám na krátkou vzdálenost instalací „teplejší“ 
zapalovací svíčky, která odvádí méně tepla ze 
spalovací komory. Použití takové svíčky při 
jízdě na delší trasu může vést k jejímu přehřátí, 
roztavení, a dokonce i k vážnému poškození 
motoru.

Ruční odstranění usazenin? Špatný nápad…
Zůstává jedna otázka: Je možné ručně odstranit 
saze z izolátoru? A pokud ano, jakým způsobem? 
Na internetu najdete mnoho názorů, které říkají, 
že izolátor lze vyčistit vypálením plynovým 
hořákem nebo podobným nástrojem. Nicméně 
radíme se držet co nejdál od této metody. 

Pomocí plynového hořáku můžete zasáhnout 
pouze viditelný konec izolátoru. A ve většině pří-
padů zůstane část vrstvy sazí nadále na izolá-
toru. Protože je neviditelná pouhým okem, bude 
stále umožňovat nekontrolovaný tok zapalova-
cího napětí. Pro lidi, kteří se 
přesto chtějí pokusit vyčis-
tit izolátor, doporučujeme 
použití kartáčku s plasto-
vými štětinami. Nikdy však 
nečistěte izolátor kovovým 
kartáčem. Je velmi pravdě-
podobné, že kovový kartáč 
poškodí povrch izolátoru 
nebo povlak elektrod.         

Firma NGK umístila na portál YouTube dvě 
krátká videa věnovaná tepelné hodnotě 
zapalovacích svíček a skladování motocy-
klů v zimě. Jsou dostupná prostřednictvím 
platformy Tekniwiki na webových stránkách 
www.tekniwiki.com nebo přímo na stránkách 
YouTube.
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Výkonné odsávání prachu znamená čistší  
pracovní prostředí
Požadavek na čistší pracovní prostředí, lepší kvalitu povrchu a menší spotřebu materiálu zna-
mená přechod od klasicky děrované papírové podložky na multiděrovaný podklad.
Norton MeshPower reaguje na tyto požadavky tím, že nabízí účinné odsávání prachu v prů-
běhu mnoha aplikací. Otevřená mřížková struktura podkladu umožňuje volné proudění pra-
chových částic skrze mnoho volných otvorů v mřížce. Tím vytváří prakticky bezprašné pra-
covní prostředí. Lepší pro vaše zdraví, lepší pro většinu aplikací a lepší pro váš obchod! 

NOVINKA – BRUSIVO NA SÍŤCE PRO 
BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ NORTON MESHPOWER
Broušení je tradičně špinavá a prašná činnost, která je z dlouhodobého hlediska velkou 
zátěží pro ochranu zdraví a kvality práce. Toto negativum však skvěle řeší nové kera-
mické brusivo na síťce Norton MeshPower, kde je odsáván prach z celé plochy brusiva při 
větší odolnosti, než má 15děrový kotouč s papírovým podkladem. Účinnější odsávání 
prachu umožňuje téměř bezprašné broušení a bez zahřívání broušeného podkladu. To 
znamená čistší, zdravější pracovní prostředí a snadnější broušení s lepším finálním povr-
chem. Je alternativou k běžně děrovaným papírovým výsekům. Multiděrovaná struktura 
umožňuje odsávání prachu při libovolných aplikacích od hrubého obrušování laku až po 
přípravu plničů před nanášením báze.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

VÝHODY KERAMICKÉHO BRUSIVA

Keramické zrno poskytuje nejrychlejší 
úběr materiálu, nejlepší produktivitu, 
nejdelší životnost a vynikající konečný 
povrch.
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PROČ VYBRAT
NORTON MESHPOWER™?

NORTON MESHPOWER™

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

VÝKONNÉ ODSÁVÁNÍ PRACHU ZNAMENÁ
ČISTŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavek na čistší pracovní prostředí, lepší kvalitu povrchu a snížení  
nákladů na spotřebu, znamená přechod od  klasicky děrované papírové  
podložky na multiděrovaný podklad.

Norton MeshPower reaguje na tyto požadavky tím, že nabízí účinné odsávání 
prachu v průběhu mnoha aplikací. Otevřená mřížková struktura podkladu 
umožňuje volné proudění prachových částic skrze mnoho volných otvorů v mřížce 
a vytváří tím prakticky bezprašné pracovní prostředí. Lepší pro vaše zdraví, lepší 
pro většinu aplikací a lepší pro váš obchod!

Sběrná komora

Odsávací kanálky
Odbroušený prach

Odsávaný prach

Norton MeshPower lze použít pro broušení kompozitních materiálů, 
gelových nátěrů, plničů a plastů v transportním a energetickém 
průmyslu. Použití pro opravy automobilů, autobusů, letadel, vlaků, 
lodí a větrných turbín.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Příprava    zrnitost 80-180 
Broušení    zrnitost 80-240 
Dokončování    zrnitost 320-400

Norton MeshPower lze použít pro broušení kytů, plničů, nátěrů, 
laků, sklolaminátu, hliníku, gelových nátěrů ,plastů, pro opravy 
plastových nárazníků a blatníků. Vhodné pro úpravy starých i 
nových dílů. Strojní i ruční použití.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Odbrušování nátěru  zrnitost 80-120 
Broušení tmelů   zrnitost 80-240 
Broušení plničů   zrnitost 320-400

Norton MeshPower lze použít pro všechny druhy dřeva, nátěrů, 
laků, kytů, sádry a plničů. Ideální pro broušení sádrokartonu. 
Lze použít v nábytkářském průmyslu a pro restaurátorské práce, 
při instalacích oken, dveří, kuchyní a koupelen, stejně jako při 
zařizování prodejen, při malování a zdobení.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Broušení    zrnitost 80-120 
Dokončování    zrnitost 120-180 
Jemné dokončování  zrnitost 180-240

Struktura podkladu MeshPower  
je tvořena tisíci otvory

• Odstranění většiny prachu z povrchu.
• Účinné odsávání i větších částic odbroušeného materiálu.
• Čistší a zdravější pracovní prostředí.
• Minimální čas strávený při čištění broušeného povrchu je vítanou 

úsporou pro každého pracovníka!

Protizanášecí úprava No-Fil®  
je již součástí těchto výrobků

• Zabraňuje zanášení a prodlužuje životnost brusiva.
• Konstantní výkon v průběhu broušení.
• Zvýšená produktivita a lepší poměr cena/výkon.
• Jemnější finální povrch.

Otevřená struktura & prémiový  
pojivový systém

• Výrobek může být použit pro mokré i suché broušení.

Podklad se suchým zipem • Pro rychlou a snadnou výměnu výseků.

Odsávání prachu z celé plochy • Umožnuje použít výsek pro všechny unašeče s pravidelně i 
nepravidelně rozmístěnými odsávacími otvory.

• Úspora času při nasazování výseků.

Univerzální produkt • Výrobek může být vhodný pro broušení různých materiálů, 
pro strojní nebo ruční aplikaci a pro rovné i oblé plochy.

Barevně rozlišené typy brusiva • Snadné pro rychlou identifikaci produktu.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

DŘEVOVÝROBA, KONSTRUKCE A OBCHOD

Norton je registovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3451

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Division Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00  Praha 8 
CZECH REPUBLIC

Tel: +420 220 406 621 - 627

MINIMÁLNÍ 
PRAŠNOST

VÝKON

Odsávaný prach

Již nyní můžete objednávat z nabídky např. 150mm brusné kotoučky:

Objednací kód Zrnitost Balení (ks)  Běžná cena/ks bez DPH

NOR 25723 P80 50  22 Kč 

NOR 25730 P120 50  20 Kč 

NOR 25731 P180 50  20 Kč 

NOR 25732 P240 50 20 Kč 

NOR 25733 P320 50 18 Kč 

NOR 25736 P400 50  18 Kč 

PROČ VYBRAT NORTON MESHPOWER?

Struktura podkladu MeshPower
je tvořena tisíci otvory

• Odstraňuje většinu prachu z povrchu
• Účinně odsává i větší částice odbroušeného materiálu
• Zajistí čistší a zdravější pracovní prostředí
• Minimální čas strávený při čištění broušeného povrchu je vítanou úsporou pro každého pracovníka

Protizanášecí úprava No-Fil® je již 
součástí těchto výrobků

• Zabraňuje zanášení a prodlužuje životnost brusiva
• Garantuje konstantní výkon v průběhu broušení
• Zvyšuje produktivitu a lepší poměr cena/výkon
• Docílí jemnějšího finálního povrchu

Otevřená struktura & prémiový 
pojivový systém • Výrobek může být použit pro mokré i suché broušení

Podklad se suchým zipem • Pro rychlou a snadnou výměnu výseků

Odsávání prachu z celé plochy • Umožňuje použít výsek pro všechny unašeče s pravidelně i nepravidelně rozmístěnými odsávacími otvory
• Ušetří čas při nasazování výseků

Univerzální produkt • Výrobek může být vhodný pro broušení různých materiálů, pro strojní nebo ruční aplikaci a pro rovné i oblé plochy

57

garážové vybavení |  magazín



Výkonné odsávání prachu znamená čistší  
pracovní prostředí
Požadavek na čistší pracovní prostředí, lepší kvalitu povrchu a menší spotřebu materiálu zna-
mená přechod od klasicky děrované papírové podložky na multiděrovaný podklad.
Norton MeshPower reaguje na tyto požadavky tím, že nabízí účinné odsávání prachu v prů-
běhu mnoha aplikací. Otevřená mřížková struktura podkladu umožňuje volné proudění pra-
chových částic skrze mnoho volných otvorů v mřížce. Tím vytváří prakticky bezprašné pra-
covní prostředí. Lepší pro vaše zdraví, lepší pro většinu aplikací a lepší pro váš obchod! 

NOVINKA – BRUSIVO NA SÍŤCE PRO 
BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ NORTON MESHPOWER
Broušení je tradičně špinavá a prašná činnost, která je z dlouhodobého hlediska velkou 
zátěží pro ochranu zdraví a kvality práce. Toto negativum však skvěle řeší nové kera-
mické brusivo na síťce Norton MeshPower, kde je odsáván prach z celé plochy brusiva při 
větší odolnosti, než má 15děrový kotouč s papírovým podkladem. Účinnější odsávání 
prachu umožňuje téměř bezprašné broušení a bez zahřívání broušeného podkladu. To 
znamená čistší, zdravější pracovní prostředí a snadnější broušení s lepším finálním povr-
chem. Je alternativou k běžně děrovaným papírovým výsekům. Multiděrovaná struktura 
umožňuje odsávání prachu při libovolných aplikacích od hrubého obrušování laku až po 
přípravu plničů před nanášením báze.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

VÝHODY KERAMICKÉHO BRUSIVA

Keramické zrno poskytuje nejrychlejší 
úběr materiálu, nejlepší produktivitu, 
nejdelší životnost a vynikající konečný 
povrch.

56

 magazín | garážové vybavení

PROČ VYBRAT
NORTON MESHPOWER™?

NORTON MESHPOWER™

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

VÝKONNÉ ODSÁVÁNÍ PRACHU ZNAMENÁ
ČISTŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavek na čistší pracovní prostředí, lepší kvalitu povrchu a snížení  
nákladů na spotřebu, znamená přechod od  klasicky děrované papírové  
podložky na multiděrovaný podklad.

Norton MeshPower reaguje na tyto požadavky tím, že nabízí účinné odsávání 
prachu v průběhu mnoha aplikací. Otevřená mřížková struktura podkladu 
umožňuje volné proudění prachových částic skrze mnoho volných otvorů v mřížce 
a vytváří tím prakticky bezprašné pracovní prostředí. Lepší pro vaše zdraví, lepší 
pro většinu aplikací a lepší pro váš obchod!

Sběrná komora

Odsávací kanálky
Odbroušený prach

Odsávaný prach

Norton MeshPower lze použít pro broušení kompozitních materiálů, 
gelových nátěrů, plničů a plastů v transportním a energetickém 
průmyslu. Použití pro opravy automobilů, autobusů, letadel, vlaků, 
lodí a větrných turbín.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Příprava    zrnitost 80-180 
Broušení    zrnitost 80-240 
Dokončování    zrnitost 320-400

Norton MeshPower lze použít pro broušení kytů, plničů, nátěrů, 
laků, sklolaminátu, hliníku, gelových nátěrů ,plastů, pro opravy 
plastových nárazníků a blatníků. Vhodné pro úpravy starých i 
nových dílů. Strojní i ruční použití.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Odbrušování nátěru  zrnitost 80-120 
Broušení tmelů   zrnitost 80-240 
Broušení plničů   zrnitost 320-400

Norton MeshPower lze použít pro všechny druhy dřeva, nátěrů, 
laků, kytů, sádry a plničů. Ideální pro broušení sádrokartonu. 
Lze použít v nábytkářském průmyslu a pro restaurátorské práce, 
při instalacích oken, dveří, kuchyní a koupelen, stejně jako při 
zařizování prodejen, při malování a zdobení.

DOPORUČENÉ HRUBOSTI: 
Broušení    zrnitost 80-120 
Dokončování    zrnitost 120-180 
Jemné dokončování  zrnitost 180-240

Struktura podkladu MeshPower  
je tvořena tisíci otvory

• Odstranění většiny prachu z povrchu.
• Účinné odsávání i větších částic odbroušeného materiálu.
• Čistší a zdravější pracovní prostředí.
• Minimální čas strávený při čištění broušeného povrchu je vítanou 

úsporou pro každého pracovníka!

Protizanášecí úprava No-Fil®  
je již součástí těchto výrobků

• Zabraňuje zanášení a prodlužuje životnost brusiva.
• Konstantní výkon v průběhu broušení.
• Zvýšená produktivita a lepší poměr cena/výkon.
• Jemnější finální povrch.

Otevřená struktura & prémiový  
pojivový systém

• Výrobek může být použit pro mokré i suché broušení.

Podklad se suchým zipem • Pro rychlou a snadnou výměnu výseků.

Odsávání prachu z celé plochy • Umožnuje použít výsek pro všechny unašeče s pravidelně i 
nepravidelně rozmístěnými odsávacími otvory.

• Úspora času při nasazování výseků.

Univerzální produkt • Výrobek může být vhodný pro broušení různých materiálů, 
pro strojní nebo ruční aplikaci a pro rovné i oblé plochy.

Barevně rozlišené typy brusiva • Snadné pro rychlou identifikaci produktu.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

DŘEVOVÝROBA, KONSTRUKCE A OBCHOD

Norton je registovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3451

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Division Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00  Praha 8 
CZECH REPUBLIC

Tel: +420 220 406 621 - 627

MINIMÁLNÍ 
PRAŠNOST

VÝKON

Odsávaný prach

Již nyní můžete objednávat z nabídky např. 150mm brusné kotoučky:

Objednací kód Zrnitost Balení (ks)  Běžná cena/ks bez DPH

NOR 25723 P80 50  22 Kč 

NOR 25730 P120 50  20 Kč 

NOR 25731 P180 50  20 Kč 

NOR 25732 P240 50 20 Kč 

NOR 25733 P320 50 18 Kč 

NOR 25736 P400 50  18 Kč 

PROČ VYBRAT NORTON MESHPOWER?

Struktura podkladu MeshPower
je tvořena tisíci otvory

• Odstraňuje většinu prachu z povrchu
• Účinně odsává i větší částice odbroušeného materiálu
• Zajistí čistší a zdravější pracovní prostředí
• Minimální čas strávený při čištění broušeného povrchu je vítanou úsporou pro každého pracovníka

Protizanášecí úprava No-Fil® je již 
součástí těchto výrobků

• Zabraňuje zanášení a prodlužuje životnost brusiva
• Garantuje konstantní výkon v průběhu broušení
• Zvyšuje produktivitu a lepší poměr cena/výkon
• Docílí jemnějšího finálního povrchu

Otevřená struktura & prémiový 
pojivový systém • Výrobek může být použit pro mokré i suché broušení

Podklad se suchým zipem • Pro rychlou a snadnou výměnu výseků

Odsávání prachu z celé plochy • Umožňuje použít výsek pro všechny unašeče s pravidelně i nepravidelně rozmístěnými odsávacími otvory
• Ušetří čas při nasazování výseků

Univerzální produkt • Výrobek může být vhodný pro broušení různých materiálů, pro strojní nebo ruční aplikaci a pro rovné i oblé plochy
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REVOLUČNÍ STŘÍKACÍ PISTOLE 
DEVILBISS DV1
Přední technici, inženýři a návrháři firmy DeVilbiss spolupracovali s profesionálními lakýr-
níky, aby vytvořili stříkací pistoli určenou speciálně pro lakýrníky, kteří od své stříkací 
pistole vyžadují konzistentní a výjimečný výkon. Nechybí ani v nabídce ELIT. 

Model DV1 je revoluční stříkací pistole od společnosti DeVilbiss a ztělesňuje nový standard v lakování 
základních laků.

Pokud se DV1 zdá odlišná proti ostatním pistolím DeVilbiss, tak proto, že odlišná je. A velmi. Vše na ní je totiž 
nové. Byla přepracována ergonomie, design motýlka a zcela nová je i technologie stříkací trysky.

Společnost DeVilbiss s modelem DV1 pokračuje v trendu neustálého vylepšování 
vlastních produktů a posouvá každý model o kus dál ve výkonu a efektivitě.            

Kompletní nabídku výrobce Devilbiss již nyní naleznete na eCatu Auto v sekci Lakování / Stříkací technika.

LEPŠÍ ÚČINNOST PŘENOSU
Šetří materiál, takže znatelné zlepšení efektivity přenosu přináší výrazné 
úspory ve spotřebě laku a současně dosahuje vysoce kvalitní povrchové 
úpravy.

EFEKTIVNĚJŠÍ
Udržuje vynikající rozprašování a správnou velikost částic se sníženou spotře-
bou vzduchu a vstupního tlaku.

TIŠŠÍ
Rozprašuje výrazně tišeji a zvyšuje tak zážitek z práce.

STABILIZOVANÁ DISTRIBUCE VZDUCHU
Pracuje se sníženým průtokem vzduchu, což vede k podstatně stabilnějšímu 
a konzistentnějšímu způsobu rozprašování.

Seznamte se s novou generací stříkací pistole DeVilbiss DV1:

KONZISTENTNÍ VÝKON
Podává konzistentní výkon v různých prostředích a podmínkách pro všechny 
typy lakýrníků, což usnadňuje dosažení požadované kvality opravy.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Nabízí nové konstrukční prvky, které zjednodušují obsluhu a díky tomu je 
snadné udržovat pistoli vždy v perfektním a čistém stavu.

ZLEPŠENÁ ERGONOMIE
Využívá nejnovější generaci ergonomie a lehkých materiálů pro velmi poho-
dlné uchopení a pohodlí pro maximální zážitek a minimální únavu.

SPECIFIKACE
DV1 je k dispozici s třemi velikostmi trysek, 1,1, 1.2 nebo 1.3, a dvěma typy HVLP 
motýlků, DV1-B a DV1-B+. Na výběr je také mezi analogovou a digitální verzí.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

DVB DV1-D-11B Stříkací pistole DV1 digital 1.1 B s kelímkem

17 490 Kč

DVB DV1-D-11B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.1 B+ s kelímkem
DVB DV1-D-12B Stříkací pistole DV1 digital 1.2 B s kelímkem
DVB DV1-D-12B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.2 B+ s kelímkem
DVB DV1-D-13B Stříkací pistole DV1 digital 1.3 B s kelímkem
DVB DV1-D-13B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.3 B+ s kelímkem
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REVOLUČNÍ STŘÍKACÍ PISTOLE 
DEVILBISS DV1
Přední technici, inženýři a návrháři firmy DeVilbiss spolupracovali s profesionálními lakýr-
níky, aby vytvořili stříkací pistoli určenou speciálně pro lakýrníky, kteří od své stříkací 
pistole vyžadují konzistentní a výjimečný výkon. Nechybí ani v nabídce ELIT. 

Model DV1 je revoluční stříkací pistole od společnosti DeVilbiss a ztělesňuje nový standard v lakování 
základních laků.

Pokud se DV1 zdá odlišná proti ostatním pistolím DeVilbiss, tak proto, že odlišná je. A velmi. Vše na ní je totiž 
nové. Byla přepracována ergonomie, design motýlka a zcela nová je i technologie stříkací trysky.

Společnost DeVilbiss s modelem DV1 pokračuje v trendu neustálého vylepšování 
vlastních produktů a posouvá každý model o kus dál ve výkonu a efektivitě.            

Kompletní nabídku výrobce Devilbiss již nyní naleznete na eCatu Auto v sekci Lakování / Stříkací technika.

LEPŠÍ ÚČINNOST PŘENOSU
Šetří materiál, takže znatelné zlepšení efektivity přenosu přináší výrazné 
úspory ve spotřebě laku a současně dosahuje vysoce kvalitní povrchové 
úpravy.

EFEKTIVNĚJŠÍ
Udržuje vynikající rozprašování a správnou velikost částic se sníženou spotře-
bou vzduchu a vstupního tlaku.

TIŠŠÍ
Rozprašuje výrazně tišeji a zvyšuje tak zážitek z práce.

STABILIZOVANÁ DISTRIBUCE VZDUCHU
Pracuje se sníženým průtokem vzduchu, což vede k podstatně stabilnějšímu 
a konzistentnějšímu způsobu rozprašování.

Seznamte se s novou generací stříkací pistole DeVilbiss DV1:

KONZISTENTNÍ VÝKON
Podává konzistentní výkon v různých prostředích a podmínkách pro všechny 
typy lakýrníků, což usnadňuje dosažení požadované kvality opravy.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Nabízí nové konstrukční prvky, které zjednodušují obsluhu a díky tomu je 
snadné udržovat pistoli vždy v perfektním a čistém stavu.

ZLEPŠENÁ ERGONOMIE
Využívá nejnovější generaci ergonomie a lehkých materiálů pro velmi poho-
dlné uchopení a pohodlí pro maximální zážitek a minimální únavu.

SPECIFIKACE
DV1 je k dispozici s třemi velikostmi trysek, 1,1, 1.2 nebo 1.3, a dvěma typy HVLP 
motýlků, DV1-B a DV1-B+. Na výběr je také mezi analogovou a digitální verzí.

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

DVB DV1-D-11B Stříkací pistole DV1 digital 1.1 B s kelímkem

17 490 Kč

DVB DV1-D-11B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.1 B+ s kelímkem
DVB DV1-D-12B Stříkací pistole DV1 digital 1.2 B s kelímkem
DVB DV1-D-12B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.2 B+ s kelímkem
DVB DV1-D-13B Stříkací pistole DV1 digital 1.3 B s kelímkem
DVB DV1-D-13B PLUS Stříkací pistole DV1 digital 1.3 B+ s kelímkem
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LEŠTICÍ KOTOUČE A PASTY RUPES 
PRO PROFESIONÁLNÍ LEŠTĚNÍ AUTOLAKŮ
Do nově zavedeného programu autolakování v ELIT přinášíme další novinku v podobě 
lešticích past a kotoučů od výrobce RUPES, který se v sortimentu dílenských strojků už 
etabloval mezi nejprodávanější profesionální brusky a leštičky. 

Celosvětově významný italský výrobce 
RUPES se kromě strojků a odsávacích sys-

témů špičkové kvality svou produkcí zaměřuje 
i na oblast spojenou s profesionální přípravou 
a následnou péčí o veškeré lakované povrchy. 
Jednotlivé pasty jsou výsledkem dlouhodo-
bého výzkumu a vývoje a každá splňuje kon-
krétní požadavky na leštění. Pasty a kotouče se 

rozlišují jednak svou barvou podle jednotlivých 
hrubostí, ale také způsobem použití. Každý ze 
tří dostupných systémů je určený pro jiný typ 
lešticího pohybu – rotační, orbitální nebo 
planetární.

I přes současný trend snižování počtu jednotli-
vých kroků a celkové urychlování práce je 

systém leštění RUPES vyhledáván především 
mezi odborníky v oblasti detailingu, renovace 
a údržby laku u historických, supersportovních 
a luxusních vozidel.

Kompletní nabídku výrobce 
RUPES již nyní naleznete v eCatu 
ELIT v sekci Lakování/Leštění.         

Například pro oblíbenou orbitální leštičku Rupes BigFoot RUP LHR15IISTD nyní v sortimentu naleznete lešticí pasty a kotouče:

Objednací kód Popis Množství Běžná cena bez DPH

RUP BF150H Modrý kotouč – hrubý 1 ks

209 Kč
RUP BF150J Zelený kotouč – střední 1 ks
RUP BF150M Žlutý kotouč – jemný 1 ks
RUP BF150S Bílý kotouč – ultra jemný 1 ks
RUP BFZEPHIR Modrá pasta Zephir Gloss – hrubá 1 l  1 090 Kč 

RUP BFQUARZ Zelená pasta, Quarz Gloss – střední 1 l  819 Kč 

RUP BFKERAMIK Žlutá pasta, Keramik Gloss – jemná 1 l  899 Kč 

RUP BFDIAMOND Bílá pasta, Diamond Gloss – ultra jemná 1 l  809 Kč 

NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!
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JEDNIČKA V DIAGNOSTICE S ČESKÝM 
JAZYKEM A S PŘÍMÝM PŘÍSTUPEM DO 
TECHNICKÝCH DAT
Do sortimentu garážového vybavení jsme nově zařadili diagnostiku DELPHI. Jedná se 
o multiznačkovou diagnostiku, která dokáže zaujmout nejen svým výkonem, ale i velmi 
atraktivní cenou. Věříme, že ji při své práci oceníte.

Výběr z nabídky:

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

DG SV10546 Diagnostické zařízení DS150E (přístroj bez SW) 35 900 Kč

DG SV10516 Diagnostický software Delphi Car DS150E 16 990 Kč

DG SV10821 Diagnostický software Delphi Truck 24 900 Kč

DG SV10546SW Diagnostické zařízení DS 150E + jednorázový SW 40 500 Kč

DG SV10546EX DELPHI DS 150E – výměna starého VCI za nové 32 900 Kč

DG SV10516-A Roční předplatné aktualizací CAR DELPHI – DS150E 16 990 Kč

DG SV10821-A Roční předplatné aktualizací TRUCK DELPHI – DS150E 24 900 Kč

Diagnostika DELPHI podporuje komunikaci s více než 2 000 modely 
napříč 143 značkami osobních automobilů a lehkých užitkových 

vozidel a s více než 615 modely napříč 75 značkami nákladních vozi-
del, návěsů a autobusů. 
Svou komplexností přesvědčí diagnostika nejednoho automechanika 
hledajícího multiznačkovou diagnostiku s českým jazykem a s přímým 
přístupem do technických dat. Do uživatelského programu je integro-
ván informační systém Delphi Direct Evolution. Jedná se o platformu 
společnou pro všechny technické informace společnosti Delphi (VTI, 
Delphi Diesel data) a informačního systému HaynesPro Workshop-
Data (VIVID). Technická data VTI jsou k dispozici ve verzi jak pro dia-
gnostiku osobních vozidel, tak i pro diagnostiku nákladních vozidel. 
V  rámci rozsáhlé kompatibility s řídicími jednotkami si diagnostika 
poradí i s náročnými diagnostickými procedurami, jako jsou progra-
mování nebo kódování řídicích jednotek.
Velkou výhodou diagnostiky DELPHI je přenositelnost licence, která 
uživateli umožňuje používat diagnostický software za pomoci hard-
warového klíče na více počítačích.
Aktualizace softwaru jsou volitelné 
a záleží pouze na uživateli, kdy aktua-
lizaci zakoupí. Diagnostika funguje 
i po vypršení licence.                                                      
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LEŠTICÍ KOTOUČE A PASTY RUPES 
PRO PROFESIONÁLNÍ LEŠTĚNÍ AUTOLAKŮ
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NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!
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JEDNIČKA V DIAGNOSTICE S ČESKÝM 
JAZYKEM A S PŘÍMÝM PŘÍSTUPEM DO 
TECHNICKÝCH DAT
Do sortimentu garážového vybavení jsme nově zařadili diagnostiku DELPHI. Jedná se 
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NETRADIČNÍ ZVEDÁKY 
OD ČESKÉHO 
VÝROBCE 
Sortiment garážového vybavení jsme aktuálně 
rozšířili o praktické výkonné zvedáky s nízkou 
hmotností. Jsou čistě mechanické, pohání se 
jednoduše elektrickou ruční vrtačkou. Můžete 
je  snadno použít pro veškeré mechanické, 
karosářské a lakýrnické práce, předvádění 
a výstavu vozidel, pneuservis, a dokonce i při 
mytí vozidel. Neobsahují totiž žádnou hydrau-
liku ani elektroinstalaci.

AUTOLift3000
První novinkou je překlápěcí zvedák AUTOLift3000. Vozidlo se zvedá 
v  místě těžiště pod prahovými nosníky. Je možné ho použít na  
99 % všech vozidel kategorie osobní, pick-up,, off road, van a minibus. 
Díky zdvižení v místě těžiště lze vozidlo lehce pouze rukou překlápět dle 
potřeby na přední či zadní kola. AUTOLift3000 váží pouze 45 kg  a manipu-
lace s ním je opravdu velmi snadná.

Kód: GV ZAL3000
Běžná cena bez DPH: 22 700 Kč

EASYLift1500
Jedná se o velice univerzální a čistě mechanický zvedák s několika růz-
nými adaptéry, jenž umožňuje zvedání automobilu za práh nebo za 
kolo. Ke zvedáku je také možné zakoupit adaptér pro zvedání vozidla 
za tažné zařízení nebo pro zvedání terénních motocyklů.

Kód: GV ZEA1500
Běžná cena bez DPH: 19 590 Kč 

UP&DOWNLift3000 
Odlehčená verze většího zvedáku AUTOlift3000 se zachováním nos-
nosti 3 t. Jeho výhodou je bezesporu nižší cena, velmi snadná manipu-
lace a skladnost kombinovaná s nízkou hmotností (pouhých 17 kg).
Hlavním rozdílem ve způsobu použití je zvedání pouze jedné poloviny 
vozidla. Lze jej použít jako podpěru ke zvedáku AUTOlift3000, ke zdvi-
žení vozidla za pravý nebo levý bok, přední nebo zadní část vozidla 
anebo za tažné zařízení.

Kód: GV ZUP3000
Běžná cena bez DPH: 9 000 Kč
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KEEP DRIVING

ZŮSTAŇTE V POHYBU.

Filtrační řešení vynikající kvality , díky nimž můžete pracovat 
bez odstávek
Rozumíme vašemu podnikání a víme, jak je důležité mít flotilu nákladních 
vozidel za každých podmínek neustále funkční, protože odstávky jednoduše 
znamenají ztrátu výnosů. Včasné dodávky a spokojení zákazníci jsou
v dopravním průmyslu nezbytností. Díky našim stoletým zkušenostem si 
vyberete celosvětového lídra a dodavatele filtračních řešení do prvovýroby, 
jehož cílem je pomoci vám zůstat v pohybu. Společnost Donaldson, vynálezce 
filtračních řešení, nabízí prodlouženou záruku na filtry, které splňují nebo 
překračují specifikace prvovýrobců, a zajišťuje vynikající výkon a maximální 
provozuschopnost.

Navštivte stránky www.donaldson.com a zjistěte vice.
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NÁŘADÍ STARLINE – VYSOKÁ KVALITA ZA 
DOBROU CENU
V ELITní nabídce garážového vybavení  naleznete také profesionální nářadí Starline, které má 
na evropském trhu více než 20letou tradici. Veškeré nářadí Starline splňuje mezinárodní stan-
dardy kvality, a to díky kvalitním materiálům a použití moderních technologií při výrobě.

Nářadí Starline má ve své nabídce akumulátorové, elektrické, pneumatické, ruční a speciální nářadí. 
Důležitým prvkem sortimentu Starline je akumulátorové nářadí, které nabízí řadu 18 V s kompatibil-

ními lithium-iontovými bateriemi. Nejžádanějším produktem jsou montážní vozíky Starline s vysokým 
kvalitativním standardem za přijatelnou cenu.                          

 AKU sada 18V – úhlová bruska, rázový utahovák a vrtačka
Sada obsahuje:
•  AKU bezuhlíkovou vrtačku 18V (model: GV HL-BLD01)
•  AKU bezuhlíkový rázový utahovák 18V (model: GV HL-BLW01)
• AKU úhlovou brusku Starline 18V (model: GV HL-AG07N)
• akumulátor 1,5 Ah/18 V a 4,0 Ah/18 V
• nabíječku

Kód: GV HL-SET1
Běžná cena bez DPH: 4 974 Kč

 Kombinovaná sada nářadí v plechovém boxu
Sada obsahuje:
•  1/4“ a 1/2“ nástrčné nářadí včetně hlavic a nástavců
• bity: TORX, IMBUS, PH a SL
• očkoploché klíče (6–19 mm)
• kleště: štípací, nastavitelné, kombinované, s dlouhými čelistmi
• kladivo, inbusové klíče, TPX klíče a odlamovací nůž

Kód: GV HL-81SET
Běžná cena bez DPH: 2 690 Kč

 Montážní vozík s nářadím, pěnové vložky – 584 ks
Profesionální vozík se 7 uzamykatelnými zásuvkami uloženými v kuličkových 
ložiskách, s plastovou pracovní deskou včetně přípravy pro instalaci svěráku. 
Celková nosnost zásuvek je 195 kg. Vozík obsahuje výbavu 584 ks nářadí, vše 
uložené v EVA pěně.
Součástí montážního vozíku je 15 sad servisního nářadí.

Kód: NOVY STARLINE VOZIK2
Běžná cena bez DPH: 19 290 Kč
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ORGANIZOVANÝ POŘÁDEK S NÁŘADÍM 
OD TENG TOOLS 
Nabídka profesionálního nářadí je rozšířená o kompletní o kompletní sortiment švéd-
ského výrobce Teng Tools, který je synonymem pro velmi kvalitní nářadí s vysokou 
užitnou hodnotou. V nabídce lze nalézt pestrou škálu vybavení pro každou dílnu, od 
běžných klíčů a šroubováků přes ráčnové sady až po odolné dílenské vozíky vybavené 
do nejmenšího detailu.

A právě na přehledně uspořádaných vozících si Teng Tools zakládá pře-
devším. Mottem společnosti je totiž slogan Get organised!, což 

můžeme přeložit jako: „Měj své nářadí v pořádku a po ruce!“ Díky propra-
covanému modulárnímu systému lze vybavení zásuvek u vozíků, uložené 
v plastových či EVA pěnových modulech, libovolně kombinovat a vytvá-
řet si tak sestavu přesně na míru. Jednotlivé moduly do sebe stavebni-
cově zapadají a zabraňují tak vzniku nepořádku. 

Důkazem kvality je dlouholetá historie používání výrobků Teng Tools 
v motoristickém sportu. Značka je rozšířena především mezi profesio-
nálními týmy v rallycrossu a silničních okruho-
vých závodech. Produkty Teng Tools splňují 
veškeré požadavky ISO, DIN a dalších meziná-
rodních norem, včetně nejpřísnějších předpisů 
pro použití v leteckém průmyslu.                                              

Montážní vozík s nářadím – 252 ks
Profesionální vozík na nářadí, který obsahuje 252 ks nejběžněji používaného 
nářadí v autoservisech. Vozík má 7 uzamykatelných zásuvek na ložiskových 
pojezdech a možnost zatížení na zásuvku až 25 kg.

Kód: TT TENG252
Běžná cena bez DPH: 36 439 Kč

1/2“ a 1/4“ ráčnová sada nářadí – 95 ks
Ráčnový set doplněný o běžné velikosti šroubováků a očkoplochých klíčů.

Kód: TT 231330101
Běžná cena bez DPH: 6 153 Kč
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VYBAVENÍ PRO SERVIS KLIMATIZACÍ
Letošní sezóna servisu klimatizací s sebou přináší několik novinek. Asi tou nejzásadnější 
je čím dál tím patrnější rozmach nového typu chladiva HFO 1234YF, které v dnešních 
dnech najdeme prakticky ve všech nových vozidlech na základě direktivy EU. Z důvodů 
vzájemné nekompatibility těchto systémů a stále se zvyšujícího počtu vozů vybavených 
tímto chladivem to pro autoservisy znamená začít vážně přemýšlet o nákupu plničky 
klimatizací určené pro chladivo HFO 1234YF.

Z naší nabídky tak lze vypíchnout cenově atrak-
tivní řešení v podobě plniček XT, kde je na 

výběr ze dvou modelů. Prvním je model XT ECO, 
který je určen všem, kteří s plněním začínají či 
potřebují rozšířit své pole působnosti a hledají tak 
základní parametry za velice atraktivní cenu. 
Model XT ELIT pak přináší rozšířené funkce, které 
jsou třeba pro profesionální servis klimatizace. 
Oba tyto modely lze zakoupit ve variantě pro 
staré nebo nové chladivo. Zajímavou alternativou 
pro všechny, kteří hledají co nejuniverzálnější 
stroj, je model STARLINE DUAL, který je velmi 
žádaný pro svou univerzálnost. Tato plnička totiž 
obsahuje dva interní zásobníky chladiva, tudíž je 
schopna pracovat s oběma typy chladiva.

Nabídku modelů plniček TEXA pro letošní sezónu obohatil model 
KONFORT 712R, který zaplňuje pomyslnou mezeru mezi 

základními typy a  plně profesionálními stroji. Nabízí velmi slušnou 
užitnou hodnotu a je vhodný pro malé a střední dílny. Tento model 
je k dispozici pro oba druhy chladiva a v příplatkové výbavě lze 
nalézt proplachovací sadu, identifikátor chladiva a další.

Objednací kód Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH (platná do 4. 8. 2019)

XT AC STATION YF E 53 000 Kč 44 990 Kč 

XT AC STATION 1234YF 66 000 Kč 54 990 Kč

XT AC STATION R134 E 49 000 Kč 41 990 Kč

XT AC STATION R134 55 000 Kč 49 990 Kč

GV STP007D 87 900 Kč 74 900 Kč

Objednací kód Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH (platná do 4. 8. 2019)

DG TXZ13910 79 000 Kč 68 900 Kč

DG TXZ13911 79 000 Kč 68 900 Kč

R-134A
R-1234YF

R-1234YFR-1234YF

R-134A
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Společně s novým typem chladiva přicházejí 
ke slovu i analyzátory chladiva. Ty se dělí na 

interní (vestavěné přímo v plničce) a na externí 
(samostatný přístroj nezávislý na plničce). Vzhle-
dem k tomu, že nikdy nevíte, co se skrývá uvnitř 
klimasystému automobilu, který přijede k vám 
na dílnu, důrazně se doporučuje mít k dispozici 
analyzátor chladiva. Pomocí něj se odebere vzo-
rek chladiva z vozidla a přístroj nám během 
několika vteřin sdělí, zda je ve vozidle opravdu 
čisté chladivo, nebo kontaminovaná směs, která 
by nám po odsátí chladiva z vozidla kontamino-
vala veškeré chladivo v zásobníku plničky. 
U  některých modelů analyzátoru se pak díky 
průhledítku můžeme přesvědčit o přítomnosti 
mechanických nečistot či kalů, které by nám 
mohly mechanicky poškodit plničku.

Značka BOSCH přichází pro sezónu 2019 s rozšířením své nabídky 
o novou generaci plniček řady Andiamo. Kromě vylepšeného 

designu přináší nová generace Andiamo i nové interaktivní funkce. 
V této vylepšené generaci nalezneme přístroje pro oba typy chladiv. 
Vybírat lze z více typů provedení obsahujících různé druhy výbav od 
tiskárny až po analyzér chladiva.

R-134A

Objednací kód Běžná cena bez DPH Akční cena bez DPH (platná do 4. 8. 2019)

S P00 000 136 108 400 Kč 93 900 Kč

S P00 000 134 132 600 Kč 119 900 Kč

Objednací kód Běžná cena bez DPH

GV STPGA001 29 000 Kč

GV ST01.000.228 45 900 Kč

GV ST01.000.262 52 900 Kč

VŠE KOLEM

KLIMATIZACÍ
OBSÁHLÝ SORTIMENT ZA 

AKČNÍ CENY

Akční nabídku vybavení pro servis klimatizací najdete v tištěném letáku nebo na eCatu.
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PARTNER ELIT – AUTOSERVIS ROKU 2018
V prvním vydání letošního ELIT magazínu bychom vám rádi představili výherce ankety 
PARTNER ELIT ROKU 2018. Stal se jím náš dlouholetý partnerský autoservis TM auto s.r.o., 
který nejlépe splnil hodnoticí kritéria mezi nominovanými autoservisy. Nominováno bylo 
celkem 14 regionálních kandidátů z celé sítě PARTNER ELIT v ČR. Hodnotil se například 
vzhled provozovny, zařazení v konceptu fleetu, vybavení, průměr obratu v roce 2018 a také 
faktury uhrazené ve splatnosti.

OBCHODNÍ NÁZEV: TM auto s.r.o.  
JMÉNO MAJITELE: Tomáš Maluš, Martin Medal
ADRESA: Nad Oborou 3853, 276 01 Mělník
TELEFON: +420 736 768 333
E-MAIL: servis@tm-auto.cz
SPECIALIZACE NA ZNAČKU: všechny značky
POČET SERVISNÍCH STÁNÍ: 6 zvedáků, 4 volná stání
POČET MECHANIKŮ: 5
OTEVÍRACÍ DOBA: po–pá 7.00–16.00
ČLENSTVÍ V KONCEPCI PARTNER ELIT: od roku 2010

Jsou členem profesionální sítě autoservisů PART-
NER ELIT, jehož všechny servisy splňují poža-
davky na vybavení servisu, poskytované služby 
a zaměřují se na profesionalitu. Garantem sítě je 
firma ELIT, jeden z největších dodavatelů náhrad-
ních dílů v ČR. 

Firmu založili v roce 1996 a začínali s opra-
vami vozů v dílně u rodinného domku s jed-

ním zvedákem a dvěma stáními. Postupně pro-
vozovnu zvětšovali a jejich vývoj šel kupředu. 

Jejich specializací byly zadní nápravy PEU & CIT 
a kovoobrábění.
Od roku 2010 jsou ve stávajícím servisu, v této 
době se také stali členy koncepce PARTNER ELIT.

Mezi lety 2010 až 2015 prodávali vozy značky 
SEAT a prováděli servisní úkony v rámci 
dealerství.
Mimo jiné po celou dobu neustále servisují 
vozy všech značek.
Aktuálně mají 6 zvedáků a čtyři volná stání 
pro diagnostiku, klempířské práce a drobné 
opravy.
Svou působnost postupně rozšířili o odtahy 
vozidel, opravy karoserií a seřizování geo-
metrie na osobních i dodávkových vozech 
všech typů. 

AUTOSERVIS TM AUTO NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
• SPECIALIZACE NA VOZIDLA VW/ŠKODA/SEAT/

AUDI/PEUGEOT/CITROËN A DALŠÍ ZNAČKY
• KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
• GEOMETRIE
• PNEUSERVIS
• AUTOELEKTROSERVIS
• ÚDRŽBA A SERVIS KLIMATIZACÍ R134A 

I HFO-1234-YF
• PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ TK + EMISÍ
• KVALITNÍ ZNAČKOVÉ AUTODÍLY
• KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA FIREMNÍCH 

VOZOVÝCH PARKŮ

Záručním a pozáručním servisem 
v tomto autoservisu neztrácíte 
díky blokové výjimce EU záruku 
poskytovanou výrobcem.

68

 magazín | ze života firmy ELIT

I v letošním roce jsme pro vás připravili anketu o nejlepší autoservis PARTNER ELIT roku 
2019. Vybírat budeme z více než 300 autoservisů po celé České republice. 

KDO BUDE NEJLEPŠÍ 
PARTNER ELIT ROKU 2019?

Do ankety bude nominováno 15 autoservisů. 
Prostřednictvím ankety se snažíme propagovat 
a zdokonalovat naši autoservisní síť partnerů 
ELIT. O nominaci budou rozhodovat regionální 
ředitelé společně s prodejním týmem.

Hodnotit se bude především vzhled provo-
zovny, zařazení autoservisu ve fleetu, vybavení, 
měsíční průměr obratu za rok 2019, ale také fak-
tury uhrazené ve splatnosti.

O vítězi bude rozhodovat tým odborníků 
servisní koncepce firmy ELIT.

Vítězný autoservis ankety Partner ELIT roku 
2019 v ČR bude prezentován v ELIT magazínu. 
Obdrží od nás certifikát, věcnou cenu v podobě 
trofeje a symbol servisní sítě, TOTEM. 

FOR EVERY BIKE.
FOR EVERY DAY.

Více než 50 let zkušeností a široký sortiment brzdových kotoučů a destiček pro všechny typy 
motocyklů, od cestovních po enduro a skútry. Brembo je perfektní řešení pro každý den.

Oficiální dovozce: ELIT - www.elit.cz - www.elit.sk

moto.brembo.com 
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VYBAVUJEME AUTOSERVIS: BEZ ČEHO 
SE NELZE OBEJÍT
Každá dílna potřebuje alespoň základní vybavení. Jeho výběr musí pokrýt potřeby pro-
vozovatele a současně respektovat ekologické nároky, například v oblasti olejového 
hospodářství. V ELITu najdete nejen základní, ale i nadstandardní vybavení s širokou 
nabídkou produktů.

Ať už chcete vybavit malou dílnu, nebo velký 
autoservis, vždy vás bude zajímat cena 

vybavení, ale také servis s ním spojený a samo-
zřejmě i široký výběr, abyste si mohli svůj servis 
vybavit přesně podle vašich představ a poža-
davků zákazníků. Typickým příkladem mohou 
být zvedáky automobilů, které najdete 
v nabídce ELITu pod značkou XT či Starline jak 
nůžkové, tak sloupové, a to jedno-, dvou- či 
čtyřsloupové. Na výběr je zkrátka řada typů 
s příznivou pořizovací cenou, stačí si vybrat.
A podobně široká nabídka platí i u dalších pro-
duktů, ať už budete vybírat z velkých přístrojů, 
jako jsou třeba vyvažovačky či zouvačky pneu-
matik, nebo z malých typů různých vrtaček, leš-
tiček karoserií, brusek a podobně. V první řadě 
je tedy dobré dát si dohromady seznam nářadí 
a  vybavení, které pro svou dílnu či autoservis 
potřebujete. Délka takového seznamu se přiro-
zeně odvíjí od velikosti dílny a počtu servisních 
míst – zatímco stojanová vrtačka může být 
v  servisu se třemi zvedáky jedna, sady klíčů 
samozřejmě tři a stejně tak by každé servisní 
místo mělo mít k dispozici svou klasickou 

vrtačku, jejíž využití bude jistě častější než v pří-
padě stojanové. Pokud totiž budete šetřit na 
vybavení, snadno se můžete dostat do situace, 
kdy bude práce na jednom stanovišti stát, pro-
tože mechanik musí počkat, až se uvolní nářadí, 
které zrovna potřebuje. To je samozřejmě 
nepraktické a v důsledku hlavně neekonomické 
řešení.

Začínáme od podlahy
Správná dílna začíná od vhodně zvoleného 
automobilového zvedáku. Pokud se opět 
zaměříme na cenově dostupné zvedáky zna-
ček XT a Starline, zjistíme, že nabídka uspo-
kojí jak potřeby pneuservisu vyžadujícího jen 
přízdvih, tak autoservisu, kde je třeba vozidlo 
zvednout do pracovní výšky tak, aby se pod 
něj vešel mechanik. Ceny se samozřejmě liší 
podle konstrukce zvedáku i jeho maximál-
ního možného zatížení.
Ekonomickou cestu představují například 
nůžkové zvedáky XT LIFT PREM SS0G nebo 
Starline GV ZST101, oba s nosností 3 000 kg. 
Výhodou těchto zvedacích zařízení je nízká 

hmotnost cca 500 kilogramů a snadná mon-
táž. Jsou totiž určeny pro montáž na podlahu, 
nikoli do podlahy. Naopak nevýhodu před-
stavuje omezený zdvih cca 1 až 1,2 metru 
podle typu zvedáku. Krčící se automechanik 
pod vozem tedy pohodlí nenajde, a tak se 
tyto zvedáky hodí spíše pro „garážisty“ nebo 
jako doplňkové na servis s větším zvedákem, 
kde slouží pro jednodušší práce. Uplatnění 
mohou najít také v pneuservisu.
V nabídce značek XT a Starline najdeme 
i  dražší nůžkové zvedáky s výrazně vyšším 
zdvihem, umožňující pohodlnou práci, a to 
jak montované na podlahu, tak do podlahy 
(výhoda nízké přejezdové hrany, vhodný i pro 
vozy s malou světlou výškou). Ty jsou však za 
vyšší cenu, a tak řada servisů volí raději kla-
sický sloupový zvedák.
V tomto případě jsou nejoblíbenější pro svou 
cenu a jednoduchost obsluhy dvousloupové 
zvedáky, jako je třeba model XT LIFT 2.35 
s  nosností 3,5 tuny. Toto zdvihací zařízení 
s maximální výškou zdvihu 1 950 mm umož-
ňuje pohodlnou práci mechanika, přitom na 
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trhu patří k těm cenově dostupnějším. Neza-
nedbatelnou výhodou je také kvalitní servis 
zajišťovaný dodavatelem autodílů ELIT.

Pneuservis je základ
Další nepostradatelné vybavení představuje 
zouvačka a vyvažovačka pneumatik. Také 
v tomto segmentu najdeme dostatek produktů 
cenově dostupných značek XT a Starline. Řeč je 
třeba o zouvačce Starline GV ST051 nebo 
poloautomatické vyvažovačce Starline GV 
ST030, případně automatické vyvažovačce 
Starline GV ST062.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na 
kompresor. Vybrat můžeme například základní 
pístový XT 100 s nádrží o objemu 100 litrů, pří-
padně s dvojnásobnou nádrží model XT 200 či 
ještě větší. Kompresor nakonec najde uplatnění 
i při použití dalších přístrojů, k čemuž lze v dílně 
udělat jednoduchý rozvod vzduchu. Jako pneu-
matický utahovák nutný pro sundávání a nan-
dávání kol lze doporučit některý z řady pro-
duktů XT. Přednost by měl dostat takový, co 
nabízí velký povolovací moment, například XT 
TOOLS 43-4133P1, jehož služby oceníte nejen 
při povolování matic kol. Komu by nestačil 
povolovací moment 1 492 Nm, může sáhnout 
po produktu XT TOOLS 45-4051P s maximálním 
momentem 1 898 Nm nebo XT TOOLS 
47-4072L8 s maximálním momentem 3 119 Nm! 
Zkrátka pod značkou XT najdete pneumatické 
utahováky pracující ve velkém rozsahu, vždyť 
nabídka začíná už přístroji s maximálním 
momentem 407 a 813 Nm.

Ruční a elektrické nářadí se hodí každou 
chvilku
Mezi nejnutnější položky vybavení jednoznačně 
patří i různé ruční elektrické nářadí, ať už do 
zásuvky, nebo akumulátorové. Vhod jistě přijde 
vrtačka, například Starline GV 13G nebo úhlová 
bruska Starline GV 115F3 či lepší typ s regulací 
otáček Starline GV HL-150A. Mezi ruční elektrické 
nářadí patří ale i třeba leštička Starline GV 180C, 
která ovšem není nejnutnější výbavou každého 
autoservisu. K té by naopak měla patřit aku 
vrtačka a šroubovák.
Zamyslete se také nad způsobem pořizování 
nářadí. Kupovat postupně různé gola sady, sady 
očkových, plochých a očkoplochých klíčů, 

inbusů, torxů a podobně je značně neekono-
mické a hlavně nepraktické. Daleko lepší je poří-
zení vybaveného vozíku, kde má každý nástroj 
svůj „chlíveček“, kam patří, nehrozí tak jeho zalo-
žení jinam a pozdější hledání. Navíc se s vozíkem 
na kolečkách snadno manipuluje, a tak máte 
nářadí neustále při ruce, ať už se okolo vozu 
pohybujete na kterékoli straně. Vozíky běžné 
výšky můžete využívat i přímo pod vozem, což je 
opět velká úspora času a plus z hlediska kom-
fortu, když pro každý kus nářadí nemusíte odbí-
hat. Vhod může přijít třeba nabídka vybavených 
a cenově dostupných vozíků Starline.

Servis klimatizace, průběžný zdroj příjmů 
i nutnost
Nejen automobily současné produkce, ale i velké 
množství starších vozů jsou vybaveny klimatizací. 
Podle průzkumů trhu ojetých aut se v posledních 
letech zájem motoristů o vozidla bez klimatizace 
snížil na minimum, což dokazují také zkušenosti 
našich největších prodejců ojetin. Řidiči si zkrátka 
zvykli na komfort, který jim klimatizace v letních 
měsících přináší. Pro autoservisy to znamená zají-
mavý zdroj příjmů, ať už z oprav, nebo z údržby. 
Vždyť čištění klimatizace by mělo být pro kaž-
dého motoristu pravidelným každoročním rituá-
lem, v případě starších vozidel navíc spojeným 
s doplněním chladiva.
Plnička klimatizace se tak i pro malý autoservis 
pomalu stává nutností. Situace je trochu kompli-
kovanější z důvodu dvou typů chladiva. Kombi-
novaný přístroj, který si poradí se starším i nověj-
ším typem chladiva, je praktický z hlediska 
nároků na prostor, ale rozhodně není levným 
řešením. Kdo chce ušetřit, zpravidla pořizuje pří-
stroje dva, jeden na starší typ chladiva a druhý na 
novější. Pro plyn R134 můžete použít třeba plně 
automatickou plničku XT AC STATION R134E a pro 
plyn 1234yf zase přístroj XT AC STATION YF E. Pak 
už stačí dokoupit zařízení pro detekci úniku chla-
diva, třeba UV lampu. V každém případě investice 
do servisních zařízení pro klimatizaci v dnešní 
době má smysl.

Na co ještě nezapomenout?
Když už jsme narazili na určité prvky moderní 
výbavy, zmiňme jednu nutnost týkající se kaž-
dého servisu, ať již malého, či velkého. Je jí dia-
gnostika. Bez vybavení ke čtení a mazání závad si 
dnes žádný servis prakticky ani neškrtne. Tyto 
úkony umějí i základní diagnostiky, lepší je však 
zvolit lépe vybavenou, umožňující provádět 
i různá nastavení. Diagnostika je dnes pro servis 
takovou základní pomůckou jako třeba nabíječka 
baterií. Chybět nesmí ani zátěžový tester 
autobaterií.
Samostatnou kapitolou je pak osvětlení, a to jak 
dílny, tak v podobě různých ručních svítilen 
a mobilních světel, kterými si lze dobře posvítit 
na podvozek zdviženého vozu. Zapomenout 
nesmíme ani na skladování oleje, respektive 
záchytnou nádobu pod každý sud. V dnešní 
době se také vyplatí investovat do svářečky. 

Kromě „cé-óčka“ se užije i svářečka plastů, se 
kterou opravíte nejen nárazníky, ale dnes už 
nezřídka i řadu dalších plastů, a to nejen na karo-
serii vozu.
Při výběru každého vybavení ale nezapomeňte 
zvážit nejen jeho pořizovací cenu, ale i záruku 
a  v  neposlední řadě také zajištění servisu či 
odbornou montáž. V tomto ohledu mají výrobky 
značek XT a Starline určitou výhodu, ELIT je 
nejen odborně nainstaluje, ale také zajistí jejich 
správný servis. Provozovatel autoservisu se pak 
může jen soustředit na práci a tyto povinnosti 
nechat na proškolené odborníky. 

Při výběru zvedáku je třeba důkladně zvážit nejen pořizovací cenu, ale i možnosti ukotvení a požadavky 
na nosnost. Zvedáky skládající se do podlahy jsou sice dražší, ale většinou mají velkou nosnost a navíc 
díky nízké nebo žádné přejezdové hraně umožňují zvedání i opravdu nízkých vozidel.

Řidiči si zvykli na komfort, který jim klimatizace v letních 
měsících přináší. Pro autoservisy to znamená zajímavý zdroj 
příjmů, ať už z oprav, nebo z údržby.
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VYBAVUJEME AUTOSERVIS: BEZ ČEHO 
SE NELZE OBEJÍT
Každá dílna potřebuje alespoň základní vybavení. Jeho výběr musí pokrýt potřeby pro-
vozovatele a současně respektovat ekologické nároky, například v oblasti olejového 
hospodářství. V ELITu najdete nejen základní, ale i nadstandardní vybavení s širokou 
nabídkou produktů.

Ať už chcete vybavit malou dílnu, nebo velký 
autoservis, vždy vás bude zajímat cena 

vybavení, ale také servis s ním spojený a samo-
zřejmě i široký výběr, abyste si mohli svůj servis 
vybavit přesně podle vašich představ a poža-
davků zákazníků. Typickým příkladem mohou 
být zvedáky automobilů, které najdete 
v nabídce ELITu pod značkou XT či Starline jak 
nůžkové, tak sloupové, a to jedno-, dvou- či 
čtyřsloupové. Na výběr je zkrátka řada typů 
s příznivou pořizovací cenou, stačí si vybrat.
A podobně široká nabídka platí i u dalších pro-
duktů, ať už budete vybírat z velkých přístrojů, 
jako jsou třeba vyvažovačky či zouvačky pneu-
matik, nebo z malých typů různých vrtaček, leš-
tiček karoserií, brusek a podobně. V první řadě 
je tedy dobré dát si dohromady seznam nářadí 
a  vybavení, které pro svou dílnu či autoservis 
potřebujete. Délka takového seznamu se přiro-
zeně odvíjí od velikosti dílny a počtu servisních 
míst – zatímco stojanová vrtačka může být 
v  servisu se třemi zvedáky jedna, sady klíčů 
samozřejmě tři a stejně tak by každé servisní 
místo mělo mít k dispozici svou klasickou 

vrtačku, jejíž využití bude jistě častější než v pří-
padě stojanové. Pokud totiž budete šetřit na 
vybavení, snadno se můžete dostat do situace, 
kdy bude práce na jednom stanovišti stát, pro-
tože mechanik musí počkat, až se uvolní nářadí, 
které zrovna potřebuje. To je samozřejmě 
nepraktické a v důsledku hlavně neekonomické 
řešení.

Začínáme od podlahy
Správná dílna začíná od vhodně zvoleného 
automobilového zvedáku. Pokud se opět 
zaměříme na cenově dostupné zvedáky zna-
ček XT a Starline, zjistíme, že nabídka uspo-
kojí jak potřeby pneuservisu vyžadujícího jen 
přízdvih, tak autoservisu, kde je třeba vozidlo 
zvednout do pracovní výšky tak, aby se pod 
něj vešel mechanik. Ceny se samozřejmě liší 
podle konstrukce zvedáku i jeho maximál-
ního možného zatížení.
Ekonomickou cestu představují například 
nůžkové zvedáky XT LIFT PREM SS0G nebo 
Starline GV ZST101, oba s nosností 3 000 kg. 
Výhodou těchto zvedacích zařízení je nízká 

hmotnost cca 500 kilogramů a snadná mon-
táž. Jsou totiž určeny pro montáž na podlahu, 
nikoli do podlahy. Naopak nevýhodu před-
stavuje omezený zdvih cca 1 až 1,2 metru 
podle typu zvedáku. Krčící se automechanik 
pod vozem tedy pohodlí nenajde, a tak se 
tyto zvedáky hodí spíše pro „garážisty“ nebo 
jako doplňkové na servis s větším zvedákem, 
kde slouží pro jednodušší práce. Uplatnění 
mohou najít také v pneuservisu.
V nabídce značek XT a Starline najdeme 
i  dražší nůžkové zvedáky s výrazně vyšším 
zdvihem, umožňující pohodlnou práci, a to 
jak montované na podlahu, tak do podlahy 
(výhoda nízké přejezdové hrany, vhodný i pro 
vozy s malou světlou výškou). Ty jsou však za 
vyšší cenu, a tak řada servisů volí raději kla-
sický sloupový zvedák.
V tomto případě jsou nejoblíbenější pro svou 
cenu a jednoduchost obsluhy dvousloupové 
zvedáky, jako je třeba model XT LIFT 2.35 
s  nosností 3,5 tuny. Toto zdvihací zařízení 
s maximální výškou zdvihu 1 950 mm umož-
ňuje pohodlnou práci mechanika, přitom na 
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trhu patří k těm cenově dostupnějším. Neza-
nedbatelnou výhodou je také kvalitní servis 
zajišťovaný dodavatelem autodílů ELIT.

Pneuservis je základ
Další nepostradatelné vybavení představuje 
zouvačka a vyvažovačka pneumatik. Také 
v tomto segmentu najdeme dostatek produktů 
cenově dostupných značek XT a Starline. Řeč je 
třeba o zouvačce Starline GV ST051 nebo 
poloautomatické vyvažovačce Starline GV 
ST030, případně automatické vyvažovačce 
Starline GV ST062.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na 
kompresor. Vybrat můžeme například základní 
pístový XT 100 s nádrží o objemu 100 litrů, pří-
padně s dvojnásobnou nádrží model XT 200 či 
ještě větší. Kompresor nakonec najde uplatnění 
i při použití dalších přístrojů, k čemuž lze v dílně 
udělat jednoduchý rozvod vzduchu. Jako pneu-
matický utahovák nutný pro sundávání a nan-
dávání kol lze doporučit některý z řady pro-
duktů XT. Přednost by měl dostat takový, co 
nabízí velký povolovací moment, například XT 
TOOLS 43-4133P1, jehož služby oceníte nejen 
při povolování matic kol. Komu by nestačil 
povolovací moment 1 492 Nm, může sáhnout 
po produktu XT TOOLS 45-4051P s maximálním 
momentem 1 898 Nm nebo XT TOOLS 
47-4072L8 s maximálním momentem 3 119 Nm! 
Zkrátka pod značkou XT najdete pneumatické 
utahováky pracující ve velkém rozsahu, vždyť 
nabídka začíná už přístroji s maximálním 
momentem 407 a 813 Nm.

Ruční a elektrické nářadí se hodí každou 
chvilku
Mezi nejnutnější položky vybavení jednoznačně 
patří i různé ruční elektrické nářadí, ať už do 
zásuvky, nebo akumulátorové. Vhod jistě přijde 
vrtačka, například Starline GV 13G nebo úhlová 
bruska Starline GV 115F3 či lepší typ s regulací 
otáček Starline GV HL-150A. Mezi ruční elektrické 
nářadí patří ale i třeba leštička Starline GV 180C, 
která ovšem není nejnutnější výbavou každého 
autoservisu. K té by naopak měla patřit aku 
vrtačka a šroubovák.
Zamyslete se také nad způsobem pořizování 
nářadí. Kupovat postupně různé gola sady, sady 
očkových, plochých a očkoplochých klíčů, 

inbusů, torxů a podobně je značně neekono-
mické a hlavně nepraktické. Daleko lepší je poří-
zení vybaveného vozíku, kde má každý nástroj 
svůj „chlíveček“, kam patří, nehrozí tak jeho zalo-
žení jinam a pozdější hledání. Navíc se s vozíkem 
na kolečkách snadno manipuluje, a tak máte 
nářadí neustále při ruce, ať už se okolo vozu 
pohybujete na kterékoli straně. Vozíky běžné 
výšky můžete využívat i přímo pod vozem, což je 
opět velká úspora času a plus z hlediska kom-
fortu, když pro každý kus nářadí nemusíte odbí-
hat. Vhod může přijít třeba nabídka vybavených 
a cenově dostupných vozíků Starline.

Servis klimatizace, průběžný zdroj příjmů 
i nutnost
Nejen automobily současné produkce, ale i velké 
množství starších vozů jsou vybaveny klimatizací. 
Podle průzkumů trhu ojetých aut se v posledních 
letech zájem motoristů o vozidla bez klimatizace 
snížil na minimum, což dokazují také zkušenosti 
našich největších prodejců ojetin. Řidiči si zkrátka 
zvykli na komfort, který jim klimatizace v letních 
měsících přináší. Pro autoservisy to znamená zají-
mavý zdroj příjmů, ať už z oprav, nebo z údržby. 
Vždyť čištění klimatizace by mělo být pro kaž-
dého motoristu pravidelným každoročním rituá-
lem, v případě starších vozidel navíc spojeným 
s doplněním chladiva.
Plnička klimatizace se tak i pro malý autoservis 
pomalu stává nutností. Situace je trochu kompli-
kovanější z důvodu dvou typů chladiva. Kombi-
novaný přístroj, který si poradí se starším i nověj-
ším typem chladiva, je praktický z hlediska 
nároků na prostor, ale rozhodně není levným 
řešením. Kdo chce ušetřit, zpravidla pořizuje pří-
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ČEŠI NA LETOŠNÍM RALLYE DAKAR
Na start se postavilo více než 500 účastníků, kteří měli před sebou deset etap o celkové 
délce přes 5 500 kilometrů. Letošní nejnáročnější dálkový závod planety sliboval kromě 
slz, potu a krve především písek. 
41. ročník Rallye Dakar, která se poprvé konala 
na jednom místě, a to v Peru, zhodnotil také 
manažer týmu Moto Racing Group Ervín 
Krajčovič. I přes všechny dramatické 
okamžiky je v konečném výsledku 
s výkony jezdců spokojen.

Moto Racing Group vynakládá obrovské úsilí 
i  finance na nejtěžší rallye na světě a očekává 
pozitivní přístup každého účastníka soutěže. 
V tomto ohledu tým fungoval naprosto profesio-
nálně a během závodu panovala neuvěřitelná 
atmosféra.

Je pochopitelné, že mne nejvíce mrzí nedokon-
čená soutěž čtyřkolkáře Tomáše Kubieny. 
Tomáš si z našich zástupců v úvodní etapě vedl 
nejlépe. Do cíle svou čtyřkolku dovedl na skvě-
lém třetím místě. Druhá etapa byla pro něj pod-
statně komplikovanější. I přes silné nachlazení si 
pohoršil jen o jednu příčku. Celý tým pouze 

znepokojovala předpokládaná patnáctiminu-
tová penalizace za výměnu motoru. Tomáš se 
neztratil ani ve čtvrté etapě, kdy po jistou část 
mohl pomýšlet na vítězství. S postupem času se 
však objevily problémy v podobě ucházejícího 
oleje a proražené pneumatiky a Tomáš nakonec 
dojel do cíle na osmém místě. Po čtvrté etapě byl 
celkově pátý. Bohužel pátá etapa pro Tomáše 
znamenala konec nadějí. Po startu odstoupil pro 
poruchu spojky a motoru. Velice mne mrzí, že ani 
na třetí pokus mu nebylo dopřáno dojet do cíle 
dakarské rallye. Tomáš je vyzrálý a profesionální 
jezdec, který má všechny předpoklady dokončit 
závod mezi prvními jezdci světového formátu.

V kategorii motocyklů nás již popáté reprezentoval 
Milan Engel. Po vlažnějším začátku v prvních třech 
dnech, kdy se pohyboval okolo pětatřicátého 
místa, se postupně probojoval do první dvacítky 
jezdců. Po šesté etapě bral šestnácté místo, které je 
nejlepším umístěním našeho závodníka v této 
kategorii. Celkově se Milan dostal na dvacátou 
příčku průběžného pořadí. V sedmé etapě Milan 
podal opět nejlepší výkon a do cíle dojel jako třia-
dvacátý a udržel si dvacátou pozici. Milan byl pro 
tým hnacím motorem a každý jeho nástup do další 
etapy byl pro mě neskutečným adrenalinem. Po 
osmé etapě se umístil na snovém celkovém šest-
náctém místě. Milan se s nástrahami peruánského 
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Dakaru vypořádal na podtrženou jedničku. Jeho 
výkon jednoznačně hodnotím jako vyrovnaný po 
celou dobu soutěže. Ohromující pro mne byl jeho 
závěr, kdy vsadil na útočnou taktiku, zdravě zaris-
koval a nakonec si vyjel celkové triumfální pat-
nácté místo.

Týmový kolega Milana španělský špičkový jezdec 
Joan Garcia Pedrero (11x účast v Rallye Dakar, 
z toho 2x top five) rallye výborně rozjel. V prvních 
třech etapách se pohyboval okolo patnáctého 
místa v celkovém pořadí. Osudný pro něj byl čtvrtý 
den, kdy musel ze závodu odstoupit pro poruchu 
chlazení motoru. Přípravy Joana na závody 

slibovaly kvalitní profesionální výkon na úrovni 
umístění v první desítce jezdců.

Moto Racing Group v kategorii SxS prezentovala 
posádka Ollie Roučková a Daniel Zelenka. Rallye 
odjeli se strojem Can Am Maverick XRS. Závodní 
stroj jsme přebírali šest týdnů před Dakarem. 
Mechanici pracovali neúnavně 16 hodin denně, 
aby ze sériového vozu připravili závodní Maverick. 
Bohužel posádce už nezbýval dostatek času na 
ujetí nezbytných testovacích kilometrů. Tím byl i cíl 
této dvojice prostý, a to dojet co nejdále, popří-
padě do cíle :-). K radosti všech byl cíl úspěšně spl-
něn a z 36 posádek jsme obsadili celkové 20. místo. 

Na závěr se sluší poděkovat nejen jezdcům, ale 
i celému realizačnímu týmu a samozřejmě všem 
partnerům, kteří nás finančně podporují.

Děkujeme i velké základně fanoušků, kteří nám 
věnují svou pozornost nejen v průběhu soutěží.

Velký dík patří také ELITu za jejich podporu záso-
bovacích vozů, bez které bychom rallye nemohli 
zvládnout. 

Za tým Moto Racing Group Ervín Krajčovič

1. Kompletní tým Moto Racing Group těsně před startem 41. ročníku dakarské rallye  2. Pohled do zázemí týmu s připravenou závodní technikou  3. Cílové 
pódium jen pro vyvolené, v tomto případě pro Ollie Roučkovou a Dana Zelenku  4. Tomáš Kubiena na zahajovacím ceremoniálu  5. Zázemí týmu, které se staví 
v podvečer a uklízí v brzkých ranních hodinách, po dobu dvanácti dnů

1
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Triko s dlouhým
rukávem
Praktické bavlněné tričko,
které chrání proti odřeninám
loktů a předloktí.

Kód: MAR 818 TRIKO DL

189 Kč

Rukavice
pracovní, kůže
Pevné a zároveň pohodlné
kožené rukavice, bavlněný
hřbet, kožená dlaň, zapínání
na suchý zip.

Kód: UNI LEATHER GLOVES

70 Kč

Montérky 
s laclem
Lehké, pohodlné, praktické.

Kód: MAR 802 LACLO

439 Kč

Kotníková obuv
s ocelovou špičkou
Kvalitní kožené boty, ocelová
špička chrání před zraněním,
protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná podešev.

Kód: UNI 0601-CM

559 Kč

Oblečte se
ELITně!
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NOVĚ KAŽDÝ TÝDEN SPECIÁLNÍ CENY 
NA VYBRANÉ OBLEČENÍ!
Více skvělých cen naleznete v eCatu v sekci UNI díly / Pracovní ochrana.

Dakar triko
Příjemné oblečení
s motivem Dakaru.

Kód: MAR 817 DAKAR TR

209 Kč

Dakar mikina
Teplá mikina ve speciální
edici Dakar. Velikosti S–XXL.

Kód: MAR 825 MIKINA D

1 129 Kč

Polobotky s ocelovou
špičkou
Pohodlná kožená polobotka.
Prodyšná textilní podšívka,
protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná podešev.

Kód: UNI 0603-CM

539 Kč

Dakar kraťasy
Stylové kraťasy s tematikou 
Dakaru. Stahovací pásek
součástí. Praktická boční kapsa.

Kód: MAR 824 DAK KR

959 Kč
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LEGENDA JMÉNEM MONTE CARLO
Rallye Monte Carlo je označována za vůbec nejstarší automobilovou rallye na světě. 
Původně šlo o takzvanou hvězdicovou jízdu, z níž se postupně vyvinula nejúchvatnější 
rallyová soutěž kalendáře mistrovství světa. Mimořádně náročné podmínky, ale i neuvě-
řitelná divácká kulisa, to je to, co dělá tento zpravidla zahajovací podnik šampionátu 
WRC zcela jedinečným.

Historie automobilových soutěží rallye je 
velice pestrá a zajímavá. Než se však 

závody aut na uzavřených silničních úsecích, 
jinak využívaných pro běžný provoz, posu-
nuly do současného stavu, trvalo to nějaký 
ten pátek. Ze závodu o dojetí do cíle se stal 
boj o minuty a následně o vteřiny. Dnes se již 
setkáváme se situacemi, kdy souboj s časem 
rozhodují pouhé zlomky sekundy. Svět se 
zrychlil, s  ním i auta a s těmi samozřejmě 
také rallye.

Když byla rallye jenom Monte Carlo
Vše to začalo jako hvězdicové jízdy, tedy se star-
tem v různých destinacích a jediným cílem. Tím 
bylo Monte Carlo. Právě dnes již legendární 
„Monte“ je považováno za vůbec první závod 
rallye. Vše se začalo chystat už v roce 1909, 
avšak první ročník se uskutečnil až v lednu 1911.
Hvězdicové jízdy se tehdy zúčastnilo 23 auto-
mobilů. Vítězem se stal Henri Rougier, který byl 
jedním z devíti účastníků vyrážejících do 
závodu z Paříže. Trasu dlouhou 1 020 kilometrů 
pokořil na voze Turcat-Méry o výkonu 25 koní. 
Součástí tehdejšího hodnocení ale nebyl jen 
čas jízdy. Hodnotila se také elegance automo-
bilu, jeho pohodlí a stav, respektive kompletní 
vizáž cestujících po dosažení cíle.
Podobná kritéria přijaly i další později vznikající 
automobilové soutěže. Navíc se jako jejich sou-
část začala objevovat i dovednostní disciplína, 
kdy řidič musel předvést, jak ovládá svůj vůz 
a zda třeba dovede nacouvat přesně k čáře a jak 
dlouho mu to trvá. Tyto dovednostní disciplíny 
se ale stejně jako hvězdicové jízdy později uká-
zaly být slepou uličkou. Diváci chtěli vidět rych-
lost a jezdci chtěli zažít při jízdě pořádný 
adrenalin.

Col de Turini: kdo tam nebyl, jako by nežil
Legendární soutěž Rallye Monte Carlo má 
i  svou legendární rychlostní zkoušku vedoucí 
přes Col de Turini. Horská cesta zde nabízí řadu 
náročných zatáček, většinou pokrytých sně-
hem a ledem. Snad právě proto si tuto rych-
lostní zkoušku oblíbili fanoušci rallye nejvíce, 
a právě díky nim se stala legendární. Zejména 
noční průjezdy jsou zde vyhledávané a obrov-
ské množství diváků na ně čeká i několik hodin 
u tratě, jen aby si ohlídali své oblíbené či vyhlíd-
nuté místo. Běžně zde rozdělávají ohně, aby se 
v zimě alespoň trochu ohřáli, a čekají na své 
hrdiny v rychlých vozech. Díky nočním průjez-
dům si tato noc vysloužila označení jako „noc 
dlouhých nožů“, což souvisí s paprsky světel 
závodních vozů, které se prořezávají noční 
krajinou.

Fanoušci Col de Turini se proslavili i svým 
poněkud kontroverzním nebo spíš nesportov-
ním chováním, když v roce 2005 naházeli sníh 
na silnici. Odnesli to hned dva jezdci, kteří se 
sklouzli po sněhu a nechtěně tak opřeli své 
vozy o sněhovou bariéru. Marcus Gronholm 
soutěž nakonec dokončil na pátém místě, ale 
Petter Solberg byl nucen odstoupit kvůli znač-
nému poškození vozu.
Každopádně kdo chce zažít to nejlepší z rallye, 
měl by navštívit právě Col de Turini a užít si 
zdejší jedinečnou atmosféru, zejména tu při 
nočních průjezdech, ale i čekání na první 

soutěžní vůz spojené s opékáním jídla u ohňů, 
které řada fanoušků podpoří i nějakým tím 
alkoholem pro zahřátí. Následné ovace při prů-
jezdech závodních aut, fandění a skandování, 
tedy to, co zažijete na Col de Turini, nepoznáte 
nikde jinde na světě a věřte, že to za tu promr-
zlou noc stojí!

První průkopníci
Nejstarší rallye světa je přirozeně vysněnou 
metou mnoha závodních jezdců. I proto již při-
vítala řadu skvělých pilotů, ať už těch známých, 
nebo těch, co se známými teprve později stali. 
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Nicméně účastí na „Monte“ si i řada těch méně 
známých splnila svůj závodnický sen. Kdo měl 
to štěstí a v první řadě um a potřebnou tech-
niku, nesmazatelně se zapsal do historie Rallye 
Monte Carlo svým vítězstvím.
Ve druhém ročníku se to podařilo Julesu Beu-
tlerovi s automobilem Berliet. Mezi lety 1913 
až 1923 se ale nezávodilo, a tak proběhl třetí 
ročník až poté, co se Evropa oklepala z první 
světové války. V roce 1924 v obnovené Rallye 

Monte Carlo dojel pro první místo Jacques 
Edouard Ledure s vozem Bignan. Následující 
ročník patřil značce, která se dochovala 
dodnes, když zvítězil Francois Repusseau 
s Renaultem. Na druhém místě dojel Mertens 
s Lancií Lambda, což byl první zápis této poz-
ději díky závodům rallye legendární italské 
značky na Rallye Monte Carlo. V roce 1926 si 
pro první místo dojel Victor A. Bruce, který se 
do statistik poprvé zapsal se spolujezdcem, 

jímž byl W. J. Brunell. Jeli s britským vozem 
Autocarrier. Téhož roku vybojoval třetí pozici 
jezdec s automobilem Citroën. Rok 1927 při-
nesl vítězství pro posádku Lefébre–Despaux 
s  vozem Amilcar CGSS a o rok později vyhrál 
Jacques Bignan s Fiatem, druhé místo obsadil 
Malaret taktéž s Fiatem a třetí dojela žena! Byla 
to Charlotte Versigny s vozem Talbot, tedy 
značky, již později pohltil Peugeot a na trh 
uvedl její chystaný projekt pod názvem Peu-
geot 309, jenž se stal velice oblíbeným vozem. 
Charlotte byla úspěšnou závodnicí, a tak si 
vysloužila přezdívku „královna rychlosti“.
V roce 1929 zvítězil Sprenger van Eijk s auto-
mobilem Graham-Paige a o rok později Hector 
Petit s vozem Licorne. Zmínit musíme druhé 
místo, na němž dojel Alexandru C. Berlesco 
s automobilem dnes již zaniklé značky DeSoto. 
V roce 1931 bral prvenství Donald Healey, 
jemuž byl spolujezdcem Lewis Price. Jeli 
s  automobilem Invicta. Druhé místo obsadil 
vůz značky Lorraine a třetí Bugatti, což byl 
první zápis na Monte Carlo pro tuto velice slav-
nou a v závodech úspěšnou značku. Rok 1932 
zaznamenal zajímavé přiznání dvojího vítěz-
ství pro jezdce na vozech Hotchkiss a Peugeot, 
jímž byli Vasselle a de Lavelette. Třetí příčku 
brala posádka s vozem Ford, což byl první 
úspěšný zápis této americké značky na 
„Monte“.

1. V minulosti byly opravy vozů na trati běžné. Kdo chtěl tehdy ještě hodně nedokonalou techniku dostat 
až do cíle, musel na to být vybaven  2. a 3. Na tratích legendárního Monte se objevila celá řada dnes již 
legendárních vozů, třeba značek Saab a Mini

Rallye Monte Carlo je nejstarší automobilovou rallye vůbec. Zájem diváků o tuto soutěž byl již v minulosti velký a ani dnes neupadá.
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LEGENDA JMÉNEM MONTE CARLO
Rallye Monte Carlo je označována za vůbec nejstarší automobilovou rallye na světě. 
Původně šlo o takzvanou hvězdicovou jízdu, z níž se postupně vyvinula nejúchvatnější 
rallyová soutěž kalendáře mistrovství světa. Mimořádně náročné podmínky, ale i neuvě-
řitelná divácká kulisa, to je to, co dělá tento zpravidla zahajovací podnik šampionátu 
WRC zcela jedinečným.

Historie automobilových soutěží rallye je 
velice pestrá a zajímavá. Než se však 

závody aut na uzavřených silničních úsecích, 
jinak využívaných pro běžný provoz, posu-
nuly do současného stavu, trvalo to nějaký 
ten pátek. Ze závodu o dojetí do cíle se stal 
boj o minuty a následně o vteřiny. Dnes se již 
setkáváme se situacemi, kdy souboj s časem 
rozhodují pouhé zlomky sekundy. Svět se 
zrychlil, s  ním i auta a s těmi samozřejmě 
také rallye.

Když byla rallye jenom Monte Carlo
Vše to začalo jako hvězdicové jízdy, tedy se star-
tem v různých destinacích a jediným cílem. Tím 
bylo Monte Carlo. Právě dnes již legendární 
„Monte“ je považováno za vůbec první závod 
rallye. Vše se začalo chystat už v roce 1909, 
avšak první ročník se uskutečnil až v lednu 1911.
Hvězdicové jízdy se tehdy zúčastnilo 23 auto-
mobilů. Vítězem se stal Henri Rougier, který byl 
jedním z devíti účastníků vyrážejících do 
závodu z Paříže. Trasu dlouhou 1 020 kilometrů 
pokořil na voze Turcat-Méry o výkonu 25 koní. 
Součástí tehdejšího hodnocení ale nebyl jen 
čas jízdy. Hodnotila se také elegance automo-
bilu, jeho pohodlí a stav, respektive kompletní 
vizáž cestujících po dosažení cíle.
Podobná kritéria přijaly i další později vznikající 
automobilové soutěže. Navíc se jako jejich sou-
část začala objevovat i dovednostní disciplína, 
kdy řidič musel předvést, jak ovládá svůj vůz 
a zda třeba dovede nacouvat přesně k čáře a jak 
dlouho mu to trvá. Tyto dovednostní disciplíny 
se ale stejně jako hvězdicové jízdy později uká-
zaly být slepou uličkou. Diváci chtěli vidět rych-
lost a jezdci chtěli zažít při jízdě pořádný 
adrenalin.

Col de Turini: kdo tam nebyl, jako by nežil
Legendární soutěž Rallye Monte Carlo má 
i  svou legendární rychlostní zkoušku vedoucí 
přes Col de Turini. Horská cesta zde nabízí řadu 
náročných zatáček, většinou pokrytých sně-
hem a ledem. Snad právě proto si tuto rych-
lostní zkoušku oblíbili fanoušci rallye nejvíce, 
a právě díky nim se stala legendární. Zejména 
noční průjezdy jsou zde vyhledávané a obrov-
ské množství diváků na ně čeká i několik hodin 
u tratě, jen aby si ohlídali své oblíbené či vyhlíd-
nuté místo. Běžně zde rozdělávají ohně, aby se 
v zimě alespoň trochu ohřáli, a čekají na své 
hrdiny v rychlých vozech. Díky nočním průjez-
dům si tato noc vysloužila označení jako „noc 
dlouhých nožů“, což souvisí s paprsky světel 
závodních vozů, které se prořezávají noční 
krajinou.

Fanoušci Col de Turini se proslavili i svým 
poněkud kontroverzním nebo spíš nesportov-
ním chováním, když v roce 2005 naházeli sníh 
na silnici. Odnesli to hned dva jezdci, kteří se 
sklouzli po sněhu a nechtěně tak opřeli své 
vozy o sněhovou bariéru. Marcus Gronholm 
soutěž nakonec dokončil na pátém místě, ale 
Petter Solberg byl nucen odstoupit kvůli znač-
nému poškození vozu.
Každopádně kdo chce zažít to nejlepší z rallye, 
měl by navštívit právě Col de Turini a užít si 
zdejší jedinečnou atmosféru, zejména tu při 
nočních průjezdech, ale i čekání na první 

soutěžní vůz spojené s opékáním jídla u ohňů, 
které řada fanoušků podpoří i nějakým tím 
alkoholem pro zahřátí. Následné ovace při prů-
jezdech závodních aut, fandění a skandování, 
tedy to, co zažijete na Col de Turini, nepoznáte 
nikde jinde na světě a věřte, že to za tu promr-
zlou noc stojí!

První průkopníci
Nejstarší rallye světa je přirozeně vysněnou 
metou mnoha závodních jezdců. I proto již při-
vítala řadu skvělých pilotů, ať už těch známých, 
nebo těch, co se známými teprve později stali. 
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Nicméně účastí na „Monte“ si i řada těch méně 
známých splnila svůj závodnický sen. Kdo měl 
to štěstí a v první řadě um a potřebnou tech-
niku, nesmazatelně se zapsal do historie Rallye 
Monte Carlo svým vítězstvím.
Ve druhém ročníku se to podařilo Julesu Beu-
tlerovi s automobilem Berliet. Mezi lety 1913 
až 1923 se ale nezávodilo, a tak proběhl třetí 
ročník až poté, co se Evropa oklepala z první 
světové války. V roce 1924 v obnovené Rallye 

Monte Carlo dojel pro první místo Jacques 
Edouard Ledure s vozem Bignan. Následující 
ročník patřil značce, která se dochovala 
dodnes, když zvítězil Francois Repusseau 
s Renaultem. Na druhém místě dojel Mertens 
s Lancií Lambda, což byl první zápis této poz-
ději díky závodům rallye legendární italské 
značky na Rallye Monte Carlo. V roce 1926 si 
pro první místo dojel Victor A. Bruce, který se 
do statistik poprvé zapsal se spolujezdcem, 

jímž byl W. J. Brunell. Jeli s britským vozem 
Autocarrier. Téhož roku vybojoval třetí pozici 
jezdec s automobilem Citroën. Rok 1927 při-
nesl vítězství pro posádku Lefébre–Despaux 
s  vozem Amilcar CGSS a o rok později vyhrál 
Jacques Bignan s Fiatem, druhé místo obsadil 
Malaret taktéž s Fiatem a třetí dojela žena! Byla 
to Charlotte Versigny s vozem Talbot, tedy 
značky, již později pohltil Peugeot a na trh 
uvedl její chystaný projekt pod názvem Peu-
geot 309, jenž se stal velice oblíbeným vozem. 
Charlotte byla úspěšnou závodnicí, a tak si 
vysloužila přezdívku „královna rychlosti“.
V roce 1929 zvítězil Sprenger van Eijk s auto-
mobilem Graham-Paige a o rok později Hector 
Petit s vozem Licorne. Zmínit musíme druhé 
místo, na němž dojel Alexandru C. Berlesco 
s automobilem dnes již zaniklé značky DeSoto. 
V roce 1931 bral prvenství Donald Healey, 
jemuž byl spolujezdcem Lewis Price. Jeli 
s  automobilem Invicta. Druhé místo obsadil 
vůz značky Lorraine a třetí Bugatti, což byl 
první zápis na Monte Carlo pro tuto velice slav-
nou a v závodech úspěšnou značku. Rok 1932 
zaznamenal zajímavé přiznání dvojího vítěz-
ství pro jezdce na vozech Hotchkiss a Peugeot, 
jímž byli Vasselle a de Lavelette. Třetí příčku 
brala posádka s vozem Ford, což byl první 
úspěšný zápis této americké značky na 
„Monte“.

1. V minulosti byly opravy vozů na trati běžné. Kdo chtěl tehdy ještě hodně nedokonalou techniku dostat 
až do cíle, musel na to být vybaven  2. a 3. Na tratích legendárního Monte se objevila celá řada dnes již 
legendárních vozů, třeba značek Saab a Mini
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2 3

77

revue |  magazín



V roce 1933 vyhrál Maurice Vasselle a tentokrát 
se už o vítězství nemusel s nikým dělit. Násle-
dující ročník ovládl Louis Gas, což znamenalo 
potřetí v řadě vítězství pro vůz značky Hotch-
kiss! V roce 1935 tuto sérii zastavil Renault, jejž 
po trati vedl Charles Lahaye. Rok 1936 se nesl ve 
znamení vítězství Petra G. Cristea s vozem Ford, 
který tak v tomto roce vůbec poprvé vyhrál 
Rallye Monte Carlo. V roce 1937 bral první místo 
René Le Bégue na automobilu Delahaye a o rok 
později Gerard Bakker-Schut s Fordem. To už se 
ale Evropa otřásala v základech, když se nezadr-
žitelně blížila druhá světová válka. Před jejím 
propuknutím se v roce 1939 odjel ještě jeden 
ročník Rallye Monte Carlo, v němž zvítězil Jean 
Trévoux s vozem Hotchkiss a také Jean Paul 
s vozem Delahaye – soutěž tedy měla opět dva 
vítěze a druhé místo se nevyhlašovalo. 

Svět po válce se změnil a rallye začala 
zrychlovat
První ročník Rallye Monte Carlo se v poválečné 
historii udál v roce 1949. Obnovenou soutěž 
vyhrál Jean Trévoux na voze Hotchkiss Gré-
goire. Nás ale více zaujme třetí příčka, na níž 
najdeme jméno František Dobrý, který tehdy 
řídil automobil britské značky Bristol! Jde tak 
o první úspěšný český zápis do statistik legen-
dární Rallye Monte Carlo.
V roce 1950 zvítězil Marcel Becquart a cenné 
prvenství si tak opět připsal vůz Hotchkiss Gré-
goire. Pro třetí místo si dojela posádka na voze 
Simca 8, tedy značky, která taktéž výrazně pro-
mluvila do historie motoristického sportu. 
Následující rok se vrátil na trůn Trévoux, tento-
krát ale už s automobilem Delahaye 175. Dru-
hou příčku bral vůz značky Ford a třetí Jaguar. 
Rok 1951 patřil vozu Allard P1, za jehož volan-
tem seděl Sydney Allard. Druhé místo patřilo 
legendárnímu závodníkovi Stirlingu Mossovi 
s automobilem Sunbeam-Talbot 90!
V roce 1953 si pro vítězství dojel Maurice Gatso-
nides s automobilem Ford Zephyr, druhou 
příčku obsadil vůz Jaguar Mark VII a třetí Cit-
roën Six. V roce 1954 zvítězil Louis Chiron s Lan-
cií Aurelia GT a o rok později Per Malling se Sun-
beam-Talbot 90. Třetí příčku tehdy obsadila 
posádka na automobilu Mercedes-Benz 220, 
což byl první výrazný zápis této německé 
značky na Rallye Monte Carlo. V roce 1956 
vyhrál Ronnie Adams s Jaguarem Mark VII před 
druhým Walterem Schockem s Mercedesem-
-Benz 220 a třetím Grosgogeatem na voze DKW. 
Následující ročník se z důvodu palivové krize 
nekonal.

Novodobá historie soutěže je plná slavných 
jmen
V roce 1958 si pro prvenství dojel Guy Monraisse 
s vozem Renault Dauphine, který tak porazil dru-
hého Gacona na Alfě Romeo, Giulietta. Následu-
jící rok byl nejlepším jezdcem Paul Coltelloni 
s Citroënem ID19. Rok 1960 ovládl Walter Schock 
s Mercedesem-Benz 220SE. O rok později bral 
prvenství Maurice Martin s vozem Panhard PL17 
a v roce 1962 se do statistik slavné soutěže 
poprvé zapsal úspěšně legendární závodník Erik 
Carlsson na voze Saab 96. Carlsson zvítězil i o rok 
později. V roce 1964 jej na trůnu vystřídal další 

slavný pilot, Paddy Hopkirk, který jel s automobi-
lem Morris Mini Cooper S. V roce 1965 brala 
vítězství další hvězda rallye, Timo Mäkinen s Mini 
Cooperem S, druhou příčku obsadil Eugen 
Böhringer s Porsche 904 a třetí Pat Moss se Saa-
bem 96.
V roce 1966 si slavná rallye vysloužila přezdívku 
Monte Carlo Fiasco. Kontroverzní ročník se 
zapsal do povědomí řadou vyloučení, která se 
týkala i favoritů, mezi něž patřil Timo Mäkinen, 
Rauno Altonen, Paddy Hopkirk a Roger Clark. 
Důvodem bylo použití speciálních žárovek. Cel-
kem bylo diskvalifikováno deset vozidel. 
Vítězně dojel Pauli Toivonen s Citroënem ID, 
druhý byl René Trautmann s Lancií Flavia a třetí 
Ove Andersson na témže voze.
V roce 1967 vyhrál Rauno Altonen s Mini Coope-
rem S a o rok později Vic Elford s Porsche 911T. 
Druhý tehdy dojel Pauli Toivonen s Porsche 

911S a třetí Rauno Altonen s Mini Cooperem S. 
V roce 1969 si pro první místo dojel Björn Wal-
degard s Porsche 911S, který svůj triumf zopa-
koval i o rok později s tímtéž vozem. V roce 1971 
vyhrál Ove Andersson s Renaultem Alpine A110, 
Waldegard se musel spokojit až s třetím místem 
za druhou Alpinou A110. Rok 1972 ovládl legen-
dární Sandro Munari s Lancií Fulvia 1.6HF. Zají-
mavá je třetí příčka, na níž se umístila posádka 
vozu Datsun 240Z ve složení Rauno Aaltonen – 
Jean Todt, ten Jean Todt, který později pracoval 
pro stáj F1 Ferrari a nyní vede automobilovou 
federaci FIA.

Ve znamení extrémní rychlosti
To už nastupovaly opravdu velice rychlé auto-
mobily a blížila se éra rallyových monster sku-
piny B, výkony jejich motorů přesahovaly i hra-
nici 500 koní. Nakonec Audi skupiny B mělo na 

4. Ralye Monte Carlo si pravidelně nenechá ujít ani mladoboleslavská Škoda se svým továrním týmem  
5. Soutěž je známá nepředvídatelným počasím a stále se měnícími podmínkami na trati. Někde je sucho 
nebo bláto, jinde zrádný led a sníh  6. Divácká kulisa je zde naprosto fantastická, to nezažijete ani na 
světovém šampionátu ve fotbale
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šotolině stejné zrychlení jako tehdejší formule 1 
na asfaltu! To ale ještě trochu předbíháme, 
protože tato monstra startovala až v osmdesá-
tých letech.
Rok 1973 ovládl legendární Francouz Jean- 
-Claude Andruet s Renaultem Alpine A110, 
druhé a třetí místo obsadily identické vozy. 
Následující ročník Rallye Monte Carlo se neko-
nal a v roce 1975 byl nejrychlejší Sandro Unari 
s Lancií Stratos HF. Druhý dojel Hannu Mikkola 
a třetí Markku Alén – oba Fiat 124 Abart. 
Munari se Stratosem HF zvítězil i v následují-
cích dvou ročnících.
V roce 1978 vyhrál Jean Pierre Nicolas s Por-
sche 911 Carrera a o rok později Bernard Dar-
niche s Lancií Stratos HF. Rok 1980 přinesl 
vítězství pro Fiat 131 Abarth, za jehož volan-
tem neseděl nikdo jiný než Walter Röhrl. V roce 
1981 zvítězil Jean Ragnotti s Renaultem 

5  Turbo. Následující tři ročníky zcela ovládl 
Röhrl, nejprve s Opelem Ascona 400, pak Lan-
cií 037 a s Audi Quattro. Rok 1985 se stal kořistí 
Ari Vatanena s Peugeotem 205 T16, to už se ale 
éra skupiny B pomalu chýlila ke konci. Rok 
1986 však ještě patřil jednomu z těchto legen-
dárních aut, a to Lancii Delta S4, již pilotoval 
Henri Toivonen.
V roce 1987 přišlo zklidnění v podobě skupiny 
A a vítězství bral Miki Biasion s Lancií Delta HF. 
O rok později s ní vyhrál Bruno Saby. V roce 
1989 byla nejrychlejší Lancia Delta Integrale, 
již řídil Biasion, a v roce 1990 Didier Auriol. 
V  roce 1991 vyhrál Carlos Sainz s Toyotou 
Celica GT-Four, následující rok ale zvítězil zase 
Auriol s Lancií Delta HF Integrale. V roce 1993 
zvítězil opět, avšak za volantem Toyoty Celica 
Turbo 4WD. V roce 1994 vyhrál Francouis Dele-
cour s Fordem Escort RS Cosworth a o rok 

později Sainz se Subaru Impreza 555. Následně 
se na trůn vrátil Escort, za jehož volant usedl 
Patrick Bernardini, aby ho o rok později opět 
vystřídalo Subaru, tentokrát model Impreza 
WRC97, jejž řídil Piero Liatti. To už začínala éra 
velice rychlých vozů kategorie WRC.

Stále rychleji!
Následně vítězí Sainz s Toyotou Corolla WRC, 
aby v roce 1999 vyhrál Tommi Mäkkinen s dal-
ším WRC, Mitsubishi Lancer EVO VI. Své prven-
ství zopakoval v následujících třech letech, 
naposled však za volantem Subaru Impreza 
WRC2001. Pak začal řádit Sébastien Loeb s Cit-
roënem Xsara WRC, jenž ovládl tři ročníky po 
sobě. V roce 2006 vítězí Marcus Grönholm 
s Fordem Focus RS WRC a pak ve dvou letech 
po sobě opět Loeb, tentokrát s vozem C4 WRC.
V roce 2009 vyhrál Sébastien Ogier s Peugeo-
tem 207 S2000, rok nato Mikko Hirvonen s For-
dem Fiesta S2000 před druhým Juho Hännine-
nem se Škodou Fabia S2000. V roce 2011 
zvítězil Bryan Buffier s Peugeotem 207 S2000, 
pak dvakrát Loeb (Citroën DS3 WRC) a šestkrát 
Ogier! Z toho třikrát s Volkswagenem Polo 
R  WRC, dvakrát s Fordem Fiesta WRC a letos 
s  Citroënem C3 WRC. Velice úspěšná je na 
Rallye Monte Carlo Škoda Fabia R5 startující 
v kategorii WRC2, kde patří k absolutní špičce. 
Škoda v rámci své třídy ale vyhrávala už dříve, 
s legendární Škodou 130RS.
Rallye Monte Carlo je nejen nejstarší rallye, ale 
díky svým proměnlivým a nepředvídatelným 
podmínkám je i legendou mezi automobilo-
vými soutěžemi. To ji samozřejmě dělá mimo-
řádně atraktivní, takže pokud chcete někam 
do zahraničí na rallye, Monte Carlo by mělo 
být jasnou volbou! 

7. V době prvních vozidel kategorie WRC na Monte hájily české barvy tovární posádky Škody s vozy Octa-
via WRC  8. Dnešní vozy kategorie WRC jsou opět pekelně rychlé a k tratím rychlostních zkoušek lákají 
stále více fanoušků
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V roce 1933 vyhrál Maurice Vasselle a tentokrát 
se už o vítězství nemusel s nikým dělit. Násle-
dující ročník ovládl Louis Gas, což znamenalo 
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René Le Bégue na automobilu Delahaye a o rok 
později Gerard Bakker-Schut s Fordem. To už se 
ale Evropa otřásala v základech, když se nezadr-
žitelně blížila druhá světová válka. Před jejím 
propuknutím se v roce 1939 odjel ještě jeden 
ročník Rallye Monte Carlo, v němž zvítězil Jean 
Trévoux s vozem Hotchkiss a také Jean Paul 
s vozem Delahaye – soutěž tedy měla opět dva 
vítěze a druhé místo se nevyhlašovalo. 

Svět po válce se změnil a rallye začala 
zrychlovat
První ročník Rallye Monte Carlo se v poválečné 
historii udál v roce 1949. Obnovenou soutěž 
vyhrál Jean Trévoux na voze Hotchkiss Gré-
goire. Nás ale více zaujme třetí příčka, na níž 
najdeme jméno František Dobrý, který tehdy 
řídil automobil britské značky Bristol! Jde tak 
o první úspěšný český zápis do statistik legen-
dární Rallye Monte Carlo.
V roce 1950 zvítězil Marcel Becquart a cenné 
prvenství si tak opět připsal vůz Hotchkiss Gré-
goire. Pro třetí místo si dojela posádka na voze 
Simca 8, tedy značky, která taktéž výrazně pro-
mluvila do historie motoristického sportu. 
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hou příčku bral vůz značky Ford a třetí Jaguar. 
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příčku obsadil vůz Jaguar Mark VII a třetí Cit-
roën Six. V roce 1954 zvítězil Louis Chiron s Lan-
cií Aurelia GT a o rok později Per Malling se Sun-
beam-Talbot 90. Třetí příčku tehdy obsadila 
posádka na automobilu Mercedes-Benz 220, 
což byl první výrazný zápis této německé 
značky na Rallye Monte Carlo. V roce 1956 
vyhrál Ronnie Adams s Jaguarem Mark VII před 
druhým Walterem Schockem s Mercedesem-
-Benz 220 a třetím Grosgogeatem na voze DKW. 
Následující ročník se z důvodu palivové krize 
nekonal.

Novodobá historie soutěže je plná slavných 
jmen
V roce 1958 si pro prvenství dojel Guy Monraisse 
s vozem Renault Dauphine, který tak porazil dru-
hého Gacona na Alfě Romeo, Giulietta. Následu-
jící rok byl nejlepším jezdcem Paul Coltelloni 
s Citroënem ID19. Rok 1960 ovládl Walter Schock 
s Mercedesem-Benz 220SE. O rok později bral 
prvenství Maurice Martin s vozem Panhard PL17 
a v roce 1962 se do statistik slavné soutěže 
poprvé zapsal úspěšně legendární závodník Erik 
Carlsson na voze Saab 96. Carlsson zvítězil i o rok 
později. V roce 1964 jej na trůnu vystřídal další 

slavný pilot, Paddy Hopkirk, který jel s automobi-
lem Morris Mini Cooper S. V roce 1965 brala 
vítězství další hvězda rallye, Timo Mäkinen s Mini 
Cooperem S, druhou příčku obsadil Eugen 
Böhringer s Porsche 904 a třetí Pat Moss se Saa-
bem 96.
V roce 1966 si slavná rallye vysloužila přezdívku 
Monte Carlo Fiasco. Kontroverzní ročník se 
zapsal do povědomí řadou vyloučení, která se 
týkala i favoritů, mezi něž patřil Timo Mäkinen, 
Rauno Altonen, Paddy Hopkirk a Roger Clark. 
Důvodem bylo použití speciálních žárovek. Cel-
kem bylo diskvalifikováno deset vozidel. 
Vítězně dojel Pauli Toivonen s Citroënem ID, 
druhý byl René Trautmann s Lancií Flavia a třetí 
Ove Andersson na témže voze.
V roce 1967 vyhrál Rauno Altonen s Mini Coope-
rem S a o rok později Vic Elford s Porsche 911T. 
Druhý tehdy dojel Pauli Toivonen s Porsche 

911S a třetí Rauno Altonen s Mini Cooperem S. 
V roce 1969 si pro první místo dojel Björn Wal-
degard s Porsche 911S, který svůj triumf zopa-
koval i o rok později s tímtéž vozem. V roce 1971 
vyhrál Ove Andersson s Renaultem Alpine A110, 
Waldegard se musel spokojit až s třetím místem 
za druhou Alpinou A110. Rok 1972 ovládl legen-
dární Sandro Munari s Lancií Fulvia 1.6HF. Zají-
mavá je třetí příčka, na níž se umístila posádka 
vozu Datsun 240Z ve složení Rauno Aaltonen – 
Jean Todt, ten Jean Todt, který později pracoval 
pro stáj F1 Ferrari a nyní vede automobilovou 
federaci FIA.

Ve znamení extrémní rychlosti
To už nastupovaly opravdu velice rychlé auto-
mobily a blížila se éra rallyových monster sku-
piny B, výkony jejich motorů přesahovaly i hra-
nici 500 koní. Nakonec Audi skupiny B mělo na 

4. Ralye Monte Carlo si pravidelně nenechá ujít ani mladoboleslavská Škoda se svým továrním týmem  
5. Soutěž je známá nepředvídatelným počasím a stále se měnícími podmínkami na trati. Někde je sucho 
nebo bláto, jinde zrádný led a sníh  6. Divácká kulisa je zde naprosto fantastická, to nezažijete ani na 
světovém šampionátu ve fotbale
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Naša nová pobočka na Slovensku v Starej Ľubovni pokračuje v neustálom rozvoji aj vďaka 
zákazníkom v tomto okrese. Rozšírili sme sortimentnú ponuku a navýšili počet rozvozov.

POBOČKA: ELIT Stará Ľubovňa
REGIONÁLNY RIADITEĽ: Juraj Vráb
VEDÚCI POBOČKY: Marián Ištoňa
ADRESA POBOČKY: Továrenská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
TELEFON: +421 52 32 11 220
E-MAIL: sl@elit.sk
PORADCA PREDAJA: Branislav Skupin
OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PIA 8.00 – 17.00, NE 9.00 – 12.00

POBOČKA ELIT SK STARÁ ĽUBOVŇA

O NÁS:

•  Predajňa: 25 m2

•  Sklad: 480 m2

• 3 predajné miesta
• 20 parkovacích miest
• 2 rozvozové autá
• 3× denne rozvoz
• 6 zamestnancov
• Poradca predaja: Branislav Skupin, 

mobil +421 90 38 08 203

A práve z tohto dôvodu sme v júni minulý rok 
otvorili pobočku v Starej Ľubovni, v meste, 
ktoré má viac ako 16 500 obyvateľov. Vďaka 
tejto pobočke sa môžete už pár mesiacov tešiť 
z  dostupnejších závozov a tovaru na tejto 
pobočke, kde sa nachádza sklad s rozlohou 480 
m2 a stará sa o vás šesť zamestnancov. Za pár 
mesiacov, čo je táto pobočka otvorená, máme 
radosť z toho, že si už našla svojich zákazníkov, 
pre ktorých je náš tím prínosný i odbornými 
radami pri kúpe daných produktov v celej 
oblasti Zamagurie.
Mnoho našich starých a najmä aj veľa nových 
zákazníkov je spokojných, že aj v tomto okrese 
majú veľkého a spoľahlivého dodávateľa 
náhradných dielov. Na základe aj vašich požia-
daviek sme od nášho otvorenia rozšírili ponuku 

Ako je dobre známe, tak našim firemným 
cieľom je neustále zlepšovať naše služby pre 

vás – našich zákaznikov a byť k vám čo najbližšie.

produktov a zaviedli sme 3 rozvozy počas dňa. 
Čo sa logistiky ešte týka, tak dôležitou informá-
ciou je, že dokážeme zásobovať náš sklad na 
tejto pobočke 2x denne produktami z nášho 
centrálneho skladu v Senci.
V tomto regióne si našla svojich zákazníkov aj 
ponuka nášho sortimentu pre LKW, kde pociťu-
jeme rast dopytu o daný sortiment a my sme 
hrdí, že aj vďaka nám naši zákazníci môžu 
v tomto regióne poskytnúť následne ich zákaz-
níkom flexibilnejší a rýchlejší servis a služby 
s kvalitnými dielmi.

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím zo Starej Ľubovne
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v tomto regióne poskytnúť následne ich zákaz-
níkom flexibilnejší a rýchlejší servis a služby 
s kvalitnými dielmi.

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím zo Starej Ľubovne
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Umožňují snadné, komfortní a spolehlivé otevírání a zavírání předních kapot motoru, zadních výklopných dveří a vík  
zavazadlového prostoru i příručních skříněk v palubní desce nebo středových konzol: Řešení od firmy Stabilus.

Se společností Stabilus jako partnerem se můžete kdykoliv spolehnout na kvalitní produkty, rozsáhlé standardy  
kvality a ekologické standardy, jakož i na vysokou spolehlivost. Proto nesčetní výrobci vozidel na celém světě volí Stabilus  
jako prvovýrobce (OEM).

Tyto prémiové nároky platí samozřejmě i pro trh náhradních dílů. Zde dodává Stabilus kvalitu originálu, příp. sériového výrobku 
pro všechny běžné typy vozidel. Obchodníci, dílny i koncoví zákazníci se mohou spolehnout na spolehlivé náhradní díly, protože 
ve společnosti Stabilus myslí především na servis.

Kompletně pokrytý program s více než 6 000 čísly dílů jednotlivých výrobců a vysoká dostupnost produktů tak garantují krátké 
dodací lhůty.

Kvalita originálního vybavení od prvovýrobce se snoubí  
s dlouholetou zkušeností – pro náhradní díly, na které je spolehnutí. 

Rychlé, spolehlivé, s dlouhou  
životností – kvalita originálního  
vybavení od výrobce Stabilus
Jako OEM dodavatel plynových pružin, tlumičů a elektro- 
mechanických pohonů je Stabilus spolehlivým partnerem – 
i na trhu náhradních dílů. 
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Tento rok sme sa rozhodli predstaviť spoločnosť AUTOMANIA SK s.r.o., ktorá bola založená 
v r. 2016. Už od svojho založenia si táto spoločnosť vybrala ELIT ako svojho hlavného dodá-
vateľa náhradných dielov a servisnej techniky.   Naša obchodná spolupráca sa postupne 
počas týchto dvoch rokov prehĺbila do strategickej spolupráce v rámci konceptu PARTNER 
ELIT, ktorého súčasťou je servis Automania od jesene 2018. 

AUTOSERVIS AUTOMANIA SK

AUTO SERVIS AUTOMANIA SK PONÚKA TIETO 
SLUŽBY:
• ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VOZIDIEL VŠET-

KÝCH ZNAČIEK (OSOBNÉ VOZIDLÁ, DODÁVKY)
• MECHANICKÉ OPRAVY
• GEOMETRIA
• DIAGNOSTIKA BŔZD A TLMIČOV
• LAKOVNÍCKE PRÁCE
• PNEUSERVIS
• SERVIS KLIMATIZÁCIÍ
• MONTÁŽ AUTODOPLNKOV
• UMYVÁNIE VOZIDLA (ZVÚTRA, ZVONKA)
• ZAISTENIE STK
• ODŤAHOVÁ SLUŽBA
• PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV.

OBCHODNÝ NÁZOV: AUTOMANIA SK s.r.o.
MENO MAJITEĽA: Zoltán Frash, Gabriela Jasenská
ADRESA: Hrkovce 69, 936 01 Hrkovce
TELEFON: +421 036 631 0293, + 421 0902 091 269
E-MAIL: automaniask@gmail.com
ŠPECIALIZÁCIA NA ZNAČKU: vozidlá všetkých zna-
čiek, záručný a pozáručný servis, vo väčšej miere servi-
sovanie vozidiel BMW
POČET SERVISNÝCH STÁNI: 4
POČET MECHANIKOV: 3
OTVARACIA DOBA: Po – Pia 8.00 – 17.00, So 9.00 – 13.00
Členstvo v koncepcii PARTNER ELIT: od jesene r. 2018

bývalého majiteľa, ktorý poskytoval služby 
15 rokov. Servis svojím zákazníkom ponúka kom-
plexné služby autoopráv pre motoristov od 
mechanických, pneuservisných, karosárskych 
prác až po autoelektriku a modernú autodiagnos-
tiku. Zaoberá sa opravou áut všetkých značiek.

Do konceptu Partner ELIT sa rozhodli zapojiť 
v  roku 2018 na základe odporúčania a overení 
najlepších podmienok na trhu pre poskytovanie 
týchto služieb. 

Spolupráca s ELITom dopomohla autoservisu 
k modernizácii a to behom 3 rokov.

Spolupráca im priniesla nielen skvalitnenie služieb 
pri dielenskom vybavení autoservisu, ale prispela 
aj k celkovému vonkajšiemu designu budovy. 

Autoservis  AUTOMANIA SK s.r.o. prevzali 
momentálni majitelia v roku 2016 od 
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Hradec Králové

Praha
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Mladá 
Boleslav

Jičín

Kladno
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nad Labem

Pardubice
Cheb

Frýdek-Místek

Karviná

Valašské Meziříčí

Ústí nad 
Labem

Most
Teplice

Chomutov

Karlovy 
Vary

Plzeň

Klatovy

Příbram

Strakonice

Sušice
Písek

Uherské
Hradiště

Košice

Prešov

Bardejov

Michalovce

Humenné

Poprad

Rožňava

Nitra
Levice

Topoľčany

Martin
Ružomberok

Trnava

Senec

Žilina

Čadca
Dolný
Kubín

Banská Bystrica

Zvolen

Rimavská Sobota

Bratislava
Dunajská Streda

Nové Zámky

Komárno

Prievidza
Trenčín

Považská
Bystrica

Skalica

Malacky

Stará Ľubovňa

Nové Mesto
nad Váhom

Člen

1  |  Praha-Zličín, Na Radosti 414, 155  21 Praha 5, tel.: 271 022 500,  e-mail: zlicin@elit.cz  
2 | Praha-Kunratice, Dobronická 778, 140 00 Praha 4, tel.: 244 912 020, 244 913 030, e-mail: 
kunratice@elit.cz  3 | Praha-Vysočany, Kolbenova 1130/40, 190 00 Praha 9, tel.: 286 891 377, 
286  891  388, e-mail: vysocany@elit.cz  4  |  Benešov, Erbenova  134, 256  01 Benešov, tel.: 
317 721 140, 317 721 142, e-mail: benesov@elit.cz  5 | Brno, Pražákova 66, 639 00 Brno, tel.: 
545  224  006, 545  224  007, e-mail: brno@elit.cz  6  | Břeclav, Na Zvolenci  3105/2, 690  02 
Břeclav, tel.: 519 324 441, 519 324 443, e-mail: breclav@elit.cz  7 | Česká Lípa, Mimoňská 15, 
470 01 Česká Lípa, tel.: 483 769 121, e-mail: lipa@elit.cz  8 | České Budějovice, Průběžná 6, 
370  04 České Budějovice, tel.: 387  220  937, 387  221  307, e-mail: budejovice@elit.cz  
9 | Frýdek-Místek, Collo-louky 2440, 783 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 680 228, 558 680 229, 
e-mail: frydek@elit.cz  10 |  Hradec Králové, Kalendova 747/9a, 500 04 Hradec Králové – 
Kukleny, tel.: 495 532 188, 495 532 157, e-mail: hradec@elit.cz  11 | Cheb, Wolkerova 2005/30, 
350 02 Cheb, tel.: 354 424 850, 354 424 851, e-mail: cheb@elit.cz  12 | Jihlava, Brněnská 68, 
586  01 Jihlava, tel.: 567  587  566, 603  214  901, e-mail: jihlava@elit.cz  13  |  Karlovy Vary, 
Studentská 405/31, 360  07  Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353  993  456, 353  993  457, e-mail: 
kvary@elit.cz  14  |  Kladno, Na Zelené 2352, 272  01  Kladno, tel.: 312  524  064, e-mail: 
kladno@elit.cz  15 | Kolín, K Dílnám 860, 280 02 Kolín, tel.: 321 621 933, 321 621 925,  e-mail: 
kolin@elit.cz  16  |  Liberec, tř.  Dr.  M.  Horákové 185/66, 460  00  Liberec, tel.: 482  739  382, 
482 739 383, e-mail: liberec@elit.cz  17 | Mladá Boleslav, Pod Loretou 885, 293 06 Kosmonosy, 
tel.: 326 702 818, e-mail: mlada.boleslav@elit.cz  18 | Most, Bělehradská 3345, 434 01 Most, 
tel.: 476 000 726, e-mail: most@elit.cz  19 | Olomouc, U Panelárny 588/7, 779 00 Olomouc, 
tel.: 585 423 437, 585 423 440, e-mail: olomouc@elit.cz  20 | Opava, Krnovská 110B, 746  01 
Opava, tel.: 553 663 663, 553 663 664, e-mail: opava@elit.cz  21 | Ostrava, Oběžná 2103/16, 
709  00 Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 596  622  625, 596  619  207, e-mail: ostrava@elit.cz  
22  |  Pardubice, Hůrka 1792, 530  03 Pardubice  3, tel.: 466  301  940, 466  301  941, e-mail: 
pardubice@elit.cz  23  |  Plzeň, Hřbitovní 35, 312  12 Plzeň-Doubravka, tel.: 377  260  148, 
377  471  577, e-mail: plzen@elit.cz  24  |  Strakonice, Lidická 300, 386  01 Strakonice, 
tel.: 383 393 515, e-mail: strakonice@elit.cz  25 | Svitavy, Dimitrovova 1963/31, 568 02 Svitavy, 
tel.: 461 315 140, e-mail: svitavy@elit.cz  26 | Tábor, Vožická 621, 390 01 Tábor-Měšice, tel.: 
381  210  984, e-mail: tabor@elit.cz  27  |  Trutnov, Skřivánčí 770, 541  02 Trutnov, tel.: 
499 397 117, 499 397 139, e-mail: trutnov@elit.cz  28 | Ústí nad Labem, U Podjezdu 523, 
400 44 Ústí n. L., tel.: 475 503 521, 475 503 621, e-mail: usti@elit.cz  29 | Valašské Meziříčí, 
Záhumení 18, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 577 105 511, e-mail: valmez@elit.cz  30 | Zlín, 
Příluky 235, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 699,  e-mail: zlin@elit.cz  31 | Znojmo, Dobšická 3697/6, 
669 02 Znojmo, tel.: 515 224 900,  e-mail: znojmo@elit.cz  32 | Brno II, Palackého 155, 612 00 
Brno, tel.: 549 229 224,  e-mail: brno.sever@elit.cz  33 | Šumperk, Zábřežská 596, 787 01 
Šumperk, tel.: 583 215 581, e-mail: sumperk@elit.cz  34 | Roudnice nad Labem, Žižkova 726, 
413  01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 810 672, e-mail: roudnice@elit.cz  35  |  Kroměříž, 
Spáčilova 569, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 336 751, e-mail: kromeriz@elit.cz  36  |  Třebíč, 
Brněnská 36/94, 674 01 Třebíč, tel.: 568 423 875, e-mail: trebic@elit.cz  37  |  Jindřichův 
Hradec, Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 382 215 978, e-mail: jhradec@elit.cz  
38  |  Statenice, Kralupská 246, 252 62 Statenice – Černý Vůl, tel.: 220 514 114, e-mail: 
statenice@elit.cz  39 | Příbram, Plynárenská 291, 261 01 Příbram, tel.: 318 522 333, e-mail: 
pribram@elit.cz  40 | Žďár nad Sázavou, Jihlavská 128/14, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 523 578, e-mail: zdar@elit.cz 41 | Vyškov, Na Hraničkách 588/32, 682 01 Vyškov – Dědice, 
tel.: 543 211 444, e-mail: vyskov@elit.cz 42 | Karviná, Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná, 
tel.: 725 811 586, e-mail: karvina@elit.cz 43 | Chomutov, Lipská 4696, 430 01 Chomutov, tel.: 
474 341 530, e-mail: chomutov@elit.cz 44  |  Uherské Hradiště, Průmyslová 712, 686 01 
Uherské Hradiště, tel.: 572 544 700, e-mail: uherskehradiste@elit.cz 45 | Ústí nad Orlicí, Na 
Bělisku 1227, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 461 619 255, e-mail: ustinadorlici@elit.cz 46 | Klatovy, 
Tyršova 46, 339 01 Klatovy, tel.: 376 310 073, e-mail: klatovy@elit.cz 47 | Písek, Vrcovická 2230, 
397 01 Písek, tel.: 376 310 073, e-mail: pisek@elit.cz 48 | Sušice, Volšovská 163, 342 01 Sušice, 
tel.: 376 528 956, e-mail: susice@elit.cz 49 | Praha-Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 
497, 109 00 Praha 15, tel.: 284 683 720, e-mail: mecholupy@elit.cz 50  |  Havlíčkův Brod, 
Čechova 3889, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 432 320, e-mail: havlbrod@elit.cz 51 | Jičín, 
Konecchlumského 1146, 506 01 Jičín, tel.: 494 370 766, e-mail: jicin@elit.cz 52  | Teplice, 
Dubská 1635, 415 01 Teplice, tel.: 474 341 610, e-mail: teplice@elit.cz 53  |  Boskovice, 
Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice, tel.: 515 225 860, e-mail: boskovice@elit.cz

1  |  Bratislava, Kolmá  4, 851  01  Bratislava, tel.: 02/63  535  353,  e-mail: ba@elit.sk  
2 | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 19/a, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/41 53 570, 
e-mail: bb@elit.sk  3 | Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný 
Kubín, tel.: 043/55 04 400, e-mail: dk@elit.sk  4 | Dunajská Streda, Kostolné Kra-
čany 456, 930 03 Kostolné Kračany, tel.: 031/32 11 255, e-mail: ds@elit.sk  5 | Košice, 
Južná trieda 97, 040 01 Košice, tel.: 055/72 88 745, e-mail: ke@elit.sk  6 | Martin, Kol-
lárova 85A, 036 01 Martin, tel.: 043/32 11 240, e-mail: mt@elit.sk  7 | Michalovce, 
Pekárenská 6299, 071 01 Michalovce, tel.: 056/32 11 240, e-mail: mi@elit.sk  8 | Nitra, 
Lomnická 42, 949 01 Nitra, tel.: 037/69 30 333, e-mail: nr@elit.sk  9  | Prešov, Pod 
Táborom 43, 080 01 Prešov, tel.: 051/77 22 289, e-mail: po@elit.sk  10 | Prievidza, 
Jozefa Murgaša  169/13, 971  01  Prievidza, tel.: 046/32 11 244, e-mail: 
pd@elit.sk  11 | Poprad, Hraničná 3975/12, 058 01 Poprad, tel.: 052/32 11 270, e-mail: 
pp@elit.sk  12  |  Rimavská Sobota, Školská  3142, 979  01  Rimavská Sobota, 
tel.: 047/32 11 230, e-mail: rs@elit.sk  13 | Trenčín, Zlatovská cesta 1962, 911 05 Tren-
čín, tel.: 032/65 39 180, e-mail: tn@elit.sk  14  |  Trnava, Zavarská cesta  10/H, 
917  01  Trnava, tel.: 033/32 11 260, e-mail: tt@elit.sk  15  |  Žilina, Kragu jevská  1, 
010  01  Žilina, tel.: 041/50 05 818, e-mail: za@elit.sk  16  |  Nové Zámky, Dvorská 
cesta 6, 940 01 Nové Zámky, tel.: 035/32 11 244, e-mail: nz@elit.sk  17 | Bratislava II, 
Technická 7, 821 04 Bratislava, tel.: 02/48 252 480, e-mail: bl@elit.sk  18 | Čadca, A. 
Hlinku 492, 022 01 Čadca, tel.: 041/42 04 100, e-mail: ca@elit.sk  19 | Zvolen, Stráž 15, 
960 01 Zvolen, tel.: 045/ 32 11 340, e-mail: zv@elit.sk  20 | Topoľčany, Dopravná 
3637, 955 01 Topoľčany, tel.: 038/32 11 250, e-mail: to@elit.sk  21 | Skalica, Vrchov-
ského 2, 909 01 Skalica, tel.: 034/32 11 250, e-mail: si@elit.sk  22 | Ružomberok, Bys-
trická cesta 45, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/32 11 270, e-mail: rk@elit.sk  23 | Levice, 
Kalnická cesta 3/A, 934 01 Levice, tel.: 036/32 11 330, e-mail: lv@elit.sk 24 | Senec, 
Nitrianska 1, 903 01 Senec, tel.: 02/20 850 900, e-mail: sc@elit.sk 25  |  Humenné, 
Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, tel.: 057/28 50 010, e-mail: he@elit.sk 26 | Malacky, 
Priemyselná ulica 5863, 901 01 Malacky, tel.: 034/32 11 240, e-mail: 
ma@elit.sk 27  |  Považská Bystrica, Mládežnícka 2302, 017 01 Považská Bystrica, 
tel.: 042/32 11 260, e-mail: pb@elit.sk 28 | Rožňava, Šafárikova 174, 048 01 Rožňava, 
tel.: 055/72 88 745, e-mail: rv@elit.sk 29  |  Komárno, Á. Jedlíka 5284, 945 01 
Komárno, tel.: 035/32 11 270, e-mail: kn@elit.sk 30  |  Nové Mesto nad Váhom, 
Kočovská 6531/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/32 11 220, e-mail: 
nm@elit.sk 31 | Stará Ľubovňa, Továrenská 3, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/32 11 220, 
e-mail: sl@elit.sk 32 | Bardejov, Kacvinského 4206, 085 01 Bardejov, tel.: 054/32 11 
360, e-mail: bj@elit.sk

Centrála ELIT CZ, Jeremiášova 1283/18, 155 00  Praha 5 
tel.: 271 022 222, e-mail: elit@elit.cz, www.elit.cz

Centrála ELIT SLOVAKIA, Kolmá 4, 851 01  Bratislava 
tel.: 02/68 209 222, e-mail: elit@elit.sk, www.elit.sk
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aj k celkovému vonkajšiemu designu budovy. 

Autoservis  AUTOMANIA SK s.r.o. prevzali 
momentálni majitelia v roku 2016 od 
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Člen

1  |  Praha-Zličín, Na Radosti 414, 155  21 Praha 5, tel.: 271 022 500,  e-mail: zlicin@elit.cz  
2 | Praha-Kunratice, Dobronická 778, 140 00 Praha 4, tel.: 244 912 020, 244 913 030, e-mail: 
kunratice@elit.cz  3 | Praha-Vysočany, Kolbenova 1130/40, 190 00 Praha 9, tel.: 286 891 377, 
286  891  388, e-mail: vysocany@elit.cz  4  |  Benešov, Erbenova  134, 256  01 Benešov, tel.: 
317 721 140, 317 721 142, e-mail: benesov@elit.cz  5 | Brno, Pražákova 66, 639 00 Brno, tel.: 
545  224  006, 545  224  007, e-mail: brno@elit.cz  6  | Břeclav, Na Zvolenci  3105/2, 690  02 
Břeclav, tel.: 519 324 441, 519 324 443, e-mail: breclav@elit.cz  7 | Česká Lípa, Mimoňská 15, 
470 01 Česká Lípa, tel.: 483 769 121, e-mail: lipa@elit.cz  8 | České Budějovice, Průběžná 6, 
370  04 České Budějovice, tel.: 387  220  937, 387  221  307, e-mail: budejovice@elit.cz  
9 | Frýdek-Místek, Collo-louky 2440, 783 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 680 228, 558 680 229, 
e-mail: frydek@elit.cz  10 |  Hradec Králové, Kalendova 747/9a, 500 04 Hradec Králové – 
Kukleny, tel.: 495 532 188, 495 532 157, e-mail: hradec@elit.cz  11 | Cheb, Wolkerova 2005/30, 
350 02 Cheb, tel.: 354 424 850, 354 424 851, e-mail: cheb@elit.cz  12 | Jihlava, Brněnská 68, 
586  01 Jihlava, tel.: 567  587  566, 603  214  901, e-mail: jihlava@elit.cz  13  |  Karlovy Vary, 
Studentská 405/31, 360  07  Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353  993  456, 353  993  457, e-mail: 
kvary@elit.cz  14  |  Kladno, Na Zelené 2352, 272  01  Kladno, tel.: 312  524  064, e-mail: 
kladno@elit.cz  15 | Kolín, K Dílnám 860, 280 02 Kolín, tel.: 321 621 933, 321 621 925,  e-mail: 
kolin@elit.cz  16  |  Liberec, tř.  Dr.  M.  Horákové 185/66, 460  00  Liberec, tel.: 482  739  382, 
482 739 383, e-mail: liberec@elit.cz  17 | Mladá Boleslav, Pod Loretou 885, 293 06 Kosmonosy, 
tel.: 326 702 818, e-mail: mlada.boleslav@elit.cz  18 | Most, Bělehradská 3345, 434 01 Most, 
tel.: 476 000 726, e-mail: most@elit.cz  19 | Olomouc, U Panelárny 588/7, 779 00 Olomouc, 
tel.: 585 423 437, 585 423 440, e-mail: olomouc@elit.cz  20 | Opava, Krnovská 110B, 746  01 
Opava, tel.: 553 663 663, 553 663 664, e-mail: opava@elit.cz  21 | Ostrava, Oběžná 2103/16, 
709  00 Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 596  622  625, 596  619  207, e-mail: ostrava@elit.cz  
22  |  Pardubice, Hůrka 1792, 530  03 Pardubice  3, tel.: 466  301  940, 466  301  941, e-mail: 
pardubice@elit.cz  23  |  Plzeň, Hřbitovní 35, 312  12 Plzeň-Doubravka, tel.: 377  260  148, 
377  471  577, e-mail: plzen@elit.cz  24  |  Strakonice, Lidická 300, 386  01 Strakonice, 
tel.: 383 393 515, e-mail: strakonice@elit.cz  25 | Svitavy, Dimitrovova 1963/31, 568 02 Svitavy, 
tel.: 461 315 140, e-mail: svitavy@elit.cz  26 | Tábor, Vožická 621, 390 01 Tábor-Měšice, tel.: 
381  210  984, e-mail: tabor@elit.cz  27  |  Trutnov, Skřivánčí 770, 541  02 Trutnov, tel.: 
499 397 117, 499 397 139, e-mail: trutnov@elit.cz  28 | Ústí nad Labem, U Podjezdu 523, 
400 44 Ústí n. L., tel.: 475 503 521, 475 503 621, e-mail: usti@elit.cz  29 | Valašské Meziříčí, 
Záhumení 18, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 577 105 511, e-mail: valmez@elit.cz  30 | Zlín, 
Příluky 235, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 699,  e-mail: zlin@elit.cz  31 | Znojmo, Dobšická 3697/6, 
669 02 Znojmo, tel.: 515 224 900,  e-mail: znojmo@elit.cz  32 | Brno II, Palackého 155, 612 00 
Brno, tel.: 549 229 224,  e-mail: brno.sever@elit.cz  33 | Šumperk, Zábřežská 596, 787 01 
Šumperk, tel.: 583 215 581, e-mail: sumperk@elit.cz  34 | Roudnice nad Labem, Žižkova 726, 
413  01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 810 672, e-mail: roudnice@elit.cz  35  |  Kroměříž, 
Spáčilova 569, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 336 751, e-mail: kromeriz@elit.cz  36  |  Třebíč, 
Brněnská 36/94, 674 01 Třebíč, tel.: 568 423 875, e-mail: trebic@elit.cz  37  |  Jindřichův 
Hradec, Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 382 215 978, e-mail: jhradec@elit.cz  
38  |  Statenice, Kralupská 246, 252 62 Statenice – Černý Vůl, tel.: 220 514 114, e-mail: 
statenice@elit.cz  39 | Příbram, Plynárenská 291, 261 01 Příbram, tel.: 318 522 333, e-mail: 
pribram@elit.cz  40 | Žďár nad Sázavou, Jihlavská 128/14, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 523 578, e-mail: zdar@elit.cz 41 | Vyškov, Na Hraničkách 588/32, 682 01 Vyškov – Dědice, 
tel.: 543 211 444, e-mail: vyskov@elit.cz 42 | Karviná, Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná, 
tel.: 725 811 586, e-mail: karvina@elit.cz 43 | Chomutov, Lipská 4696, 430 01 Chomutov, tel.: 
474 341 530, e-mail: chomutov@elit.cz 44  |  Uherské Hradiště, Průmyslová 712, 686 01 
Uherské Hradiště, tel.: 572 544 700, e-mail: uherskehradiste@elit.cz 45 | Ústí nad Orlicí, Na 
Bělisku 1227, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 461 619 255, e-mail: ustinadorlici@elit.cz 46 | Klatovy, 
Tyršova 46, 339 01 Klatovy, tel.: 376 310 073, e-mail: klatovy@elit.cz 47 | Písek, Vrcovická 2230, 
397 01 Písek, tel.: 376 310 073, e-mail: pisek@elit.cz 48 | Sušice, Volšovská 163, 342 01 Sušice, 
tel.: 376 528 956, e-mail: susice@elit.cz 49 | Praha-Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 
497, 109 00 Praha 15, tel.: 284 683 720, e-mail: mecholupy@elit.cz 50  |  Havlíčkův Brod, 
Čechova 3889, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 432 320, e-mail: havlbrod@elit.cz 51 | Jičín, 
Konecchlumského 1146, 506 01 Jičín, tel.: 494 370 766, e-mail: jicin@elit.cz 52  | Teplice, 
Dubská 1635, 415 01 Teplice, tel.: 474 341 610, e-mail: teplice@elit.cz 53  |  Boskovice, 
Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice, tel.: 515 225 860, e-mail: boskovice@elit.cz

1  |  Bratislava, Kolmá  4, 851  01  Bratislava, tel.: 02/63  535  353,  e-mail: ba@elit.sk  
2 | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 19/a, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/41 53 570, 
e-mail: bb@elit.sk  3 | Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný 
Kubín, tel.: 043/55 04 400, e-mail: dk@elit.sk  4 | Dunajská Streda, Kostolné Kra-
čany 456, 930 03 Kostolné Kračany, tel.: 031/32 11 255, e-mail: ds@elit.sk  5 | Košice, 
Južná trieda 97, 040 01 Košice, tel.: 055/72 88 745, e-mail: ke@elit.sk  6 | Martin, Kol-
lárova 85A, 036 01 Martin, tel.: 043/32 11 240, e-mail: mt@elit.sk  7 | Michalovce, 
Pekárenská 6299, 071 01 Michalovce, tel.: 056/32 11 240, e-mail: mi@elit.sk  8 | Nitra, 
Lomnická 42, 949 01 Nitra, tel.: 037/69 30 333, e-mail: nr@elit.sk  9  | Prešov, Pod 
Táborom 43, 080 01 Prešov, tel.: 051/77 22 289, e-mail: po@elit.sk  10 | Prievidza, 
Jozefa Murgaša  169/13, 971  01  Prievidza, tel.: 046/32 11 244, e-mail: 
pd@elit.sk  11 | Poprad, Hraničná 3975/12, 058 01 Poprad, tel.: 052/32 11 270, e-mail: 
pp@elit.sk  12  |  Rimavská Sobota, Školská  3142, 979  01  Rimavská Sobota, 
tel.: 047/32 11 230, e-mail: rs@elit.sk  13 | Trenčín, Zlatovská cesta 1962, 911 05 Tren-
čín, tel.: 032/65 39 180, e-mail: tn@elit.sk  14  |  Trnava, Zavarská cesta  10/H, 
917  01  Trnava, tel.: 033/32 11 260, e-mail: tt@elit.sk  15  |  Žilina, Kragu jevská  1, 
010  01  Žilina, tel.: 041/50 05 818, e-mail: za@elit.sk  16  |  Nové Zámky, Dvorská 
cesta 6, 940 01 Nové Zámky, tel.: 035/32 11 244, e-mail: nz@elit.sk  17 | Bratislava II, 
Technická 7, 821 04 Bratislava, tel.: 02/48 252 480, e-mail: bl@elit.sk  18 | Čadca, A. 
Hlinku 492, 022 01 Čadca, tel.: 041/42 04 100, e-mail: ca@elit.sk  19 | Zvolen, Stráž 15, 
960 01 Zvolen, tel.: 045/ 32 11 340, e-mail: zv@elit.sk  20 | Topoľčany, Dopravná 
3637, 955 01 Topoľčany, tel.: 038/32 11 250, e-mail: to@elit.sk  21 | Skalica, Vrchov-
ského 2, 909 01 Skalica, tel.: 034/32 11 250, e-mail: si@elit.sk  22 | Ružomberok, Bys-
trická cesta 45, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/32 11 270, e-mail: rk@elit.sk  23 | Levice, 
Kalnická cesta 3/A, 934 01 Levice, tel.: 036/32 11 330, e-mail: lv@elit.sk 24 | Senec, 
Nitrianska 1, 903 01 Senec, tel.: 02/20 850 900, e-mail: sc@elit.sk 25  |  Humenné, 
Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, tel.: 057/28 50 010, e-mail: he@elit.sk 26 | Malacky, 
Priemyselná ulica 5863, 901 01 Malacky, tel.: 034/32 11 240, e-mail: 
ma@elit.sk 27  |  Považská Bystrica, Mládežnícka 2302, 017 01 Považská Bystrica, 
tel.: 042/32 11 260, e-mail: pb@elit.sk 28 | Rožňava, Šafárikova 174, 048 01 Rožňava, 
tel.: 055/72 88 745, e-mail: rv@elit.sk 29  |  Komárno, Á. Jedlíka 5284, 945 01 
Komárno, tel.: 035/32 11 270, e-mail: kn@elit.sk 30  |  Nové Mesto nad Váhom, 
Kočovská 6531/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/32 11 220, e-mail: 
nm@elit.sk 31 | Stará Ľubovňa, Továrenská 3, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/32 11 220, 
e-mail: sl@elit.sk 32 | Bardejov, Kacvinského 4206, 085 01 Bardejov, tel.: 054/32 11 
360, e-mail: bj@elit.sk

Centrála ELIT CZ, Jeremiášova 1283/18, 155 00  Praha 5 
tel.: 271 022 222, e-mail: elit@elit.cz, www.elit.cz

Centrála ELIT SLOVAKIA, Kolmá 4, 851 01  Bratislava 
tel.: 02/68 209 222, e-mail: elit@elit.sk, www.elit.sk



TRÉNINKOVÉ CENTRUM LKQ

NAVŠTIVTE NOVÉ 
TRÉNINKOVÉ CENTRUM 
LKQ CZ
•  Plně vybavená pracoviště s nejnovějším servisním 

vybavením, zaměřená na mechanickou dílnu i lakovnu
• 3 školicí místnosti 
• Celková plocha 1 750 m²

• Ucelený systém školení
• Unikátní propojení teorie a praxe

Kolbenova 886/9a, Praha 9 – Vysočany
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