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SPOJKY HEC OD VALEO VÁM UŠETŘÍ 
ČAS A VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PENÍZE
Úspora času, nákladů a nezměněný jízdní komfort po celou dobu životnosti spojky, to 
jsou největší přednosti spojek HEc společnosti Valeo. Spojky HEc Valeo (High Efficiency 
clutches), neboli spojky se zvýšeným výkonem, byly konstruovány inženýry Valeo jako 
náhrada za originální provedení spojky se samonastavovací technologií.

mezi základní předpoklady komfortní 
jízdy a lehce plynulého řazení převo-

dových stupňů patří správná funkce spojky. 
tento neodmyslitelný komponent každého 
vozidla totiž umožňuje přenos točivého 
momentu z motoru do převodovky a elimi-
naci dynamických vibrací motoru. Zároveň 
také absorbuje teplo vznikající na povrchu 
třecích ploch.

Ovládací síla na pedálu spojky by se neměla 
po dobu životnosti spojky měnit 
Stejně jako se vyvíjejí technologie v celém 
automobilu, vyvíjí se i spojka. u konvenč-
ního provedení spojky vzrůstá s opotřebe-
ním obložení spojkové lamely ovládací síla 
v důsledku většího ohybu paprsků membrá-
nové pružiny. u samonastavovacích spojek 
systém korekce opotřebení nastavuje 

dosednutí lamely na přítlačný kotouč tak, že 
obsluha během životnosti spojky nepozná 
žádnou změnu ovládací síly na pedál. Sníže-
ním tloušťky obložení se v průběhu času 
mění pozice membránové pružiny. tím 
stoupá přítlačná, vypínací síla a v důsledku 
toho také síla na pedál potřebná pro vypí-
nání. Při každé činnosti samonastavovací 
spojky se pomocí dorazu překontroluje, zda 

Výběr z nabídky spojek HEC:

Elit Kód Aplikace Běžná cena bez DPH

V837397 Škoda octavia ii 2.0 tDi 16 875 Kč

V837321 Volkswagen multivan V (7Hm, 7HN, 7Hf, 7Ef, 7Em, 7EN) 23 604 Kč

V826729 Škoda Superb ii 1.9 tDi 8 582 Kč

V826740 Peugeot 207 (WA_, Wc_) 6 654 Kč

V837309 ford focus ii 23 708 Kč
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9 Konstrukce  
a složení spojky 
H.E.C.

H.E.C. je kombinací zdokonaleného třecího materia-
lu a robustní konstrukce přítlačného talíře. 

Vysoce kvalitní třecí materiál  
s nízkou mírou opotřebení

Náboj

Přítlačný talíř

Tvrdá 
membránová 
pružina

Robustní kryt 
spojky

Nýt

Nosný 
talíř

Zpětná pružina

9.1 Charakteristika přítlačné síly 
spojky
Přítlačná síla spojky je zatížení vyvinuté membráno-
vou pružinou pro stlačení lamely mezi přítlačný talíř 
a setrvačník. Vysoce odolný třecí material zabraňuje 
změně polohy přítlačného talíře a  tím udržuje pří-
tlačnou sílu konstantní.

Graf níže ukazuje změnu přítlačné síly nové 
a  opotřebované spojky se  zesíleným obložením. 
Přítlačná síla je konstantní po celou dobu životnosti, 
aby se zajistil účinný přenos točivého momentu.

                                                                           

Složení spojky H.E.C.
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Graf níže zobrazuje ovládací sílu na pedálu pro 
populární aplikaci 228mm spojky se  zesíleným 
obložením. Hodnota ovládací síly je měřena u nové 
spojky a u spojky na konci životnosti.

Pro zajištění stálého komfortu jízdy  zůstává ovládací 
síla na požadované úrovni jako u nové spojky (cca 9kg), 
tak u opotřebované (cca 11kg).

Ovládací síla na pedálu - technologie H.E.C.
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se snížila tloušťka obložení. Je-li tomu tak, 
zvedne doraz přidržovací pružinu přesně 
o  tuto dráhu opotřebení z nastavovacích 
kroužků. Šoupátko pak může být svojí taž-
nou pružinou zataženo do mezery nastavo-
vacích kroužků a pomocí přidržovací pružiny 
je zajištěno v této poloze. Při dalším vypnutí 
spojky již může membránová pružina zau-
jmout svoji novou pozici, systém spojky se 
opět nastaví na optimální konstelaci dráhy 
a  síly. Jako jeden ze tří velkých evropských 
výrobců spojek vyrábí i Valeo samonastavo-
vací spojky do prvovýbavy, např. do vozidel 
Peugeot Boxer 2.2 HDi, mercedes c-class 200 
cGi nebo mini cooper 1.6 D.

Nabídněte svým zákazníkům stejnou funkci 
za méně peněz 
tyto samonastavovací spojky jsou sice velmi 
kvalitní a řidiči zaručují vysoký jízdní kom-
fort, ale i ony mají svou životnost. když je čas 
na výměnu, musí se majitel vozidla rozhod-
nout, zda bude investovat do stejného typu 
spojky, nebo zvolí ekonomičtější a téměř 
stejně kvalitní alternativu v podobě spojek 
HEc společnosti Valeo. Díky vylepšené 

konstrukci přítlačného kotouče (zvýšená 
ohebnost prstů talířové pružiny) a pro Valeo 
exkluzivní technologii spojkového obložení 
s nízkým opotřebením (obložení typu f510 
je vyvinuté speciálně pro tyto aplikace) je 
Valeo schopno nahradit specifické samona-
stavovací spojky obsažené v  originálních 
spojkách a současně zajistit stabilní dráhu 
pedálu spojky i sílu na pedál. i když se spojky 
HEc na první pohled liší od originálních spo-
jek (SAt, SAc nebo Xtend), společnost Valeo 
garantuje, že tyto spojkové sady budou per-
fektně pasovat do příslušného vozidla 
a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost z hle-
diska kvality, spolehlivosti, životnosti a kom-
fortu. Nabídka řady spojek Valeo typu HEc 
obsahuje 263 objednacích čísel, která pokrý-
vají většinu běžně používaných vozidel 
v Evropě (VW Group, PSA, BmW a další).

Při výměně spojkové sady zmapujte i okolní 
terén, vyplatí se to 
každý mechanik jistě ocení také fakt, že na 
rozdíl od samonastavovacích spojek SAc 
není při montáži potřeba žádný speciální 
přípravek na montáž. Při výměně spojky je 

důležité vyměnit nejen celou spojkovou 
sadu, ale především překontrolovat okolí 
spojky, protože primární příčina projevů 
závad nemusí vždy souviset pouze a jen se 
spojkou samotnou. mechanik by měl vymě-
nit i další opotřebené komponenty jako jsou 
olejová těsnění nebo vodicí ložiska a  lanka. 
Eliminuje tak přinejmenším reklamaci 
výměny spojky. 

Spojky HEc rozšířily naši nabídku sorti-
mentu od společnosti Valeo, a tak ke spojko-
vým sadám kit 4P, sadám s dvouhmotovým 
setrvačníkem a spojkám clASSic přibyl další 
atraktivní náhradní díl, který pomůže zkva-
litnit služby vašeho servisu a tím i spokoje-
nost zákazníků. 
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O AUTO 
S NOVINKAMI OD STARLINE
Profesionální péče o vůz se neobejde bez kvalitní autochemie a autokosmetiky. Řadu 
značky Starline jsme doplnili o několik žádaných novinek, které uplatníte při čištění DPf 
filtrů či pro profesionální péči o povrchy exteriéru i interiéru vozu.

STARLINE tekuté mýdlo 
s abrazivem, 1 l
tekuté mýdlo s abrazivní pastou je určené pro 
mytí silně znečištěných rukou. obsahuje látky  
dokonalým čisticím účinkem a příjemně voní. 
Je vhodné především pro použití v dílenských 
provozech v balení s dávkovací pumpou.

STARLINE čistič filtrů pevných 
částic, sprej 300 ml 
Speciální prostředek určený pro čištění filtru 
pevných částic (DPf) u naftových motorů. Pro-
středek k uvolnění a odstranění karbonových 
zbytků a sazí z filtru vznětového naftového 
motoru bez demontáže.

STARLINE oprava pneu, 500 ml 
Vysoce kvalitní sprej na bázi gumy k provedení 
velmi rychlých oprav bezdušových pneumatik.
umožňuje snadné použití bez nutnosti mon-
táže kola. Není doporučeno aplikovat na pneu-
matiky využívající technologii tPmS.

Kód: S AcSt080 
Běžná cena bez DPH: 98 kč

Kód: S AcSt084 
Běžná cena bez DPH: 133 kč

Kód: S AcSt068
Běžná cena bez DPH: 154 kč
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STARLINE čisticí ubrousky na skla
Praktické čisticí ubrousky pro všestranné pou-
žití jsou ideální pro čištění skel, zrcátek a čirých 
plastů. Balení obsahuje 26 kusů.

Starline NanoCockpit set
Pro dokonale uklizený interiér auta jsou ideální 
přípravky s nanočásticemi, které mají vyšší účin-
nost čištění a prodlužují životnost ošetřeného 
povrchu. Sada Nanocockpit má přesně to, co 
potřebujete. Přípravek NanoPure dokonale 
ošetří plastové, lakované i kovové části, Nanoc-
leaner je dokonalý čistič skla a Nanotextil se 
postará o impregnaci textilu kožených povrchů. 

Starline NanoRevital set
Aplikační sada NanoRevital obsahuje přípravky 
s nanočásticemi, které ve třech krocích pečují 
o  lak – hloubkově čistí, renovuje a ošetří lak 
auta nano vrstvou. Aplikací zacelíte drobná 
poškození a zároveň lak ochráníte před usazo-
váním minerálních a vápenatých povlaků, oxi-
dací, otisků rukou, poškrábáním a dalšími nepří-
znivými vlivy. Nano vrstva na autě vydrží 6 až 12 
měsíců nebo 10 až 20 000 najetých kilometrů. 

STARLINE čisticí ubrousky na 
přístrojovou desku
Čisticí ubrousky na přístrojovou desku, které 
rychle, jednoduše a důkladně čistí všechny plo-
chy ve vnitřním prostoru vozidla. V balení je 26 
kusů ubrousků

STARLINE univerzální čisticí ubrousky
Balení 26 kusů univerzálních utěrek pro čistění 
skel, plastů, karosérie a jiných znečistěných 
ploch vozidla.

Starline Nano4Car set
Sada obsahuje přípravky s nanočásticemi, které 
na povrchu karoserie vytváří vysoce hydrofobní 
povrchovou vrstvu, a působí tak jako dlouho-
dobá impregnace. Jejich použití ošetřuje lak bez 
projevů mastného filmu, zpomaluje namrzání 
nebo námrazu dokonce odstraňuje. Aplikace na 
čelní sklo pak zastává funkci tekutých stěračů.

Kód: S AcSt074
Běžná cena bez DPH: 594 kč

Kód: S AcSt071
Běžná cena bez DPH: 58 kč

Kód: S AcSt076
Běžná cena bez DPH: 670 kč

Kód: S AcSt075
Běžná cena bez DPH: 1 047 kč

Kód: S AcSt073
Běžná cena bez DPH: 58 kč

Kód: S AcSt072
Běžná cena bez DPH: 58 kč

PROFESIONÁLNÍ
PÉČE O AUTO

VyčIStětE 
inTEriÉr 
vAšEhO 
AUTA SE VšÍ 
PaRÁdOu!

ukažtE SE 
S nAblýs-
kAnOU 
kAPOTOU!
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BRZDY FERODO PRO 
OSOBNÍ VOZY NOVĚ V SÍTI ELIT
ferodo je značkou společnosti federal mogul, která je největším výrobcem náhradních 
dílů nejen pro aftermarket, ale primárně i pro prvovýrobu. Je vedoucí značkou na trhu 
v  oblasti brzdových komponentů, výrobky této značky jsou známé jako brzdové díly 
prvotřídní jakosti, a proto jsme naši nabídku rozšířili právě o tuto značku.
třecí segmenty ferodo si vybírají dodavatelé originální výbavy pro největší světové výrobce automobilů. Jsou důkladně testovány, aby vyhověly kaž-
dému typu brzdové soustavy. Výrobky ferodo získaly celou řadu homologací a ocenění od výrobců originální výbavy. Prakticky každý světový 
výrobce vozidel předepisuje výrobky ferodo jako originální výbavu.

Brzdy FERODO jsou jako OE brzdy v prvovýrobě montovány do vozů těchto značek:
AuDi, VW, ford, toyota, Renault, Honda,  citroën, Peugot, iveco, Volvo, Nissan, BmW, land Rover, Suzuki, mercedes Benz

Nabídka Elit bude nově rozšířena o tento sortiment značky Ferodo:
brzdové destičky, brzdové kotouče, brzdové čelisti, brzdové bubny

Brzdové destičky řada FERODO PREMIER

Brzdové destičky ferodo jsou vyráběné v oE kvalitě. Destičky mají ryze 
evropskou produkci. federal mogul destičky ferodo vyrábí ve svých dvou 
největších závodech a to v italském mondovi a v Čechách přímo v kostelci 
nad orlicí (královehradecký kraj).
Destičky jsou balené i s instalačním příslušenstvím (připojovací prvky, indi-
kátory, apod.). Brzdové destičky ferodo se jako první mohou pyšnit ozna-
čením Eco friction, neboli ekologicky nezávadné. Jedná se o směs, která 
neobsahuje nebezpečné prvky jako jsou měď, zinek či azbest. Nové směsi 
Eco friction jsou tvořeny z více jak 25 druhů třecích materiálů a při reálném 
testování na závodních okruzích dosáhli zvýšení brzdného účinku o 17 % 
oproti konkurenčním značkám a také mají i nižší úroveň hlučnosti.
Portfolio brzdových destiček tvoří 1 176 položek, které pokrývají 98 % 
vozového parku Eu. 

Brzdové kotouče FERODO
•	 oE kvalita – konstrukce 

kotoučů (chlazení, drážkování)
•	 oES příslušenství
•	 vysokouhlíková litá ocel 

(Hc)
•	 bezsměrová textura povrhu 

umožňuje lepší brzdný 
účinek

•	 přiložené technické 
instrukce

•	 široká nabídka lakovaných 
kotoučů.

•	lakované kotouče jsou zna-
čeny c v kódu.

Sortiment brzdových kotoučů ferodo nabízí vynikající brzdové řešení. 
kotouče jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů s přesnými toleran-
cemi, takže zajišťují vynikající brzdný účinek. Doporučují se v kombinaci 
s destičkami ferodo. Dodávají se pouze v navzájem sladěných párech, 
aby bylo kdykoli zajištěno bezpečné zabrzdění a vyvážený brzdný úči-
nek. Vysoká jakost materiálů zaručuje zvýšenou odolnost brzdového 
kotouče proti korozi a opotřebení.
Sortiment tvoří přes 1 500 položek, pro pokrytí 98 % vozového parku Eu. 

Brzdové čelisti
Zaručují spolehlivé brzdění zadní kol 
u široké škály automobilů. 
Hlavní výhody:
•	 kratší brzdná dráha.
•	 vysoký brzdný účinek.
•	 vysoká odolnost
•	 nízká hlučnost
ferodo čelisti jsou testovány 
na dynamometru a testovacím 
jízdami v těch nejextrémnějších 
podmínkách, aby byl  brzdný 
výkon čelistí byl na 100 %.

Brzdové bubny

Jsou předem opracované a vyvážené, aby se ušetřil drahocenný čas při 
montáži. Vysoce kvalitní litinové materiály a nejmodernější metody obrá-
bění zaručují 100% brzdný výkon.                                                                          
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JEDNIČKA V BRZDOVÉ 
A SPOJKOVÉ HYDRAULICE
Společnost lPR je přední italský výrobce brzd se specializací na brzdovou a spojko-
vou hydrauliku, patří ke špičce v oE a není tajemstvím, že dodává své produkty 
i velkým evropským brzdařským značkám. Své výrobním závody má skoro po celém 
světe, v Evropě, Severní Americe i Číně. V současné chvíli produkce společnosti lPR 
pokrývá cca 96 % celosvětového vozového parku. od července je zařazena do port-
folia sítě Elit.

V naší nabídce od značky LPR najdete:
hlavní brzdový válec,  pomocný brzdový válec (brzdový váleček), regulátor brzdného tlaku, hlavní spoj-
kový válec, pomocný spojkový válec

Hlavní brzdový válec
Hlavní brzdový válec přeměňuje fyzický tlak 
působící na brzdový pedál na hydraulický tlak, 
který stlačuje kapalinu skrz brzdové potrubí do 
válců kol. Jejich písty se roztáhnou a působí na 
brzdové čelisti, které začnou tlačit na buben 
nebo působí na třmeny. Jejich pístky pak stlačí 
destičky na kotouče a vůz začne brzdit. Hlavní 
brzdové válce jsou vyrobené z litiny nebo elo-
xovaného hliníků pro zajištění 100% brzdného 
výkonu.

Pomocný brzdový válec
Díky přenosu tlaku z hlavního brzdového válce 
se pístky pomocného brzdového válce (neboli 
brzdového válečku) rozšiřují tlakem proti 
bubnu čelisti a tím dochází ke tření, neboli brž-
dění vozidla. Brzdové válečky lPR jsou vyro-
beny z litiny nebo eloxovaného hliníku, takže 
zajišťují 100% brzdný výkon. 

Regulátor brzdného tlaku
Regulátor reguluje tlak působící na brzdy zadní 
nápravy pomocí brzdného tlaku čelního 
obvodu, aby se vyloučilo riziko zablokování 
kola, což umožňuje maximální zpomalení při 
brždění. 

Hlavní spojkový válec
Hlavní spojkový válec přeměňuje fyzický tlak 
působící na pedál spojky na stlačení hydraulic-
kého tlaku a pohyb kapaliny prostřednictvím 
lanovodů a působí tak na přítlačný talíř spojky 
a  umožňuje změny převodového stupně. 
Hlavní spojkové válce lPR jsou vyrobeny 
z oceli, litiny hliníku a vysoce kvalitních plastů, 
které jsou odolné vůči všem chemickým 
a atmosférickým činidlům.

Pomocný spojkový válec
V důsledku tlaku hydraulické kapaliny, kterou 
čerpá hlavní spojkový válec, jež následně tlačí 
na pomocný spojkový válec, a posouvá pří-
tlačný talíř spojky na setrvačník, dochází 
k  řazení rychlosti vozu. Pomocné spojkové 
válce lPR jsou vyrobeny z oceli, litiny hliníku 
a vysoce kvalitního plastu.                                                         
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PODVOZKOVÉ DÍLY 
MONROE NOVĚ V SORTIMENTU ELIT
V našem portfoliu nyní naleznete více než 4 650 položek dílů řízení značky monroe 
(ramena, čepy ramen, silentbloky ramen, tyčky a silentbloky stabilizátoru, pouzdra stabi-
lizační tyče, axiální táhla, čepy řízení, manžety řízení), téměř 2 700 položek tlumičů 
(original, oE Spectrum, stavitelné tlumiče), zhruba 320 položek horního uložení a bez-
mála 230 ochranných sad tlumičů. tento sortiment značky monroe pokrývá přibližně 
97 % vozového parku na území České republiky.

V roce 2018 došlo k obří akvizici, kdy firma tenneco koupila společnost federal-mogul a vznikl tak nový gigant vystu-
pují pod jménem DRiV incorporated. firma tenneco dodává produkty značky monroe jak originálním výrobcům 

automobilů, tak i do aftermarketu. Je významnou celosvětově působící výrobní společností s ročním obratem 11,8 mld. 
dolarů se sídlem v lake forest, illinois, s mnoha výrobními závody a se zhruba 81 000 zaměstnanci po celém světě.           

Výběr z nabídky Monroe:

Kód Název Aplikace Běžná cena bez DPH

MON 16451 tlumič pérování moNRoE, přední ŠkoDA fabia i/ii/iii  1 979 Kč 

MON 23950 tlumič pérování moNRoE, zadní ŠkoDA fabia i/ii/iii  1 409 Kč 

MON MK077 Horní uložení tlumiče pérování moNRoE ŠkoDA citigo, fabia ii/iii, Rapid, Roomster, octavia i  539 Kč 

MON SP3386 Pružina pérování moNRoE ŠkoDA fabia i/ii  1 073 Kč 

MON PK078 ochranná sada tlumičů pérování moNRoE 
(2x doraz, 2x prachovka) ŠkoDA citigo, fabia ii/iii, Rapid, Roomster, octavia i  1 148 Kč 

MON L29545 Rameno nápravy moNRoE, pravé přední ŠkoDA octavia i  2 054 Kč 

MON L29546 Rameno nápravy moNRoE, levé přední ŠkoDA octavia i  2 054 Kč 

MON L29621 Vzpěra stabilizátoru moNRoE ŠkoDA octavia ii/iii, karoq, kodiaq, Superb ii/iii, Yeti  541 Kč 

MON L29847 uložení ramene nápravy moNRoE ŠkoDA citigo, fabia ii/iii, Rapid, Roomster, octavia i  190 Kč 
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SPECIALISTA NA PŘEVODOVKOVÁ 
LANKA
B cAR – specialista na převodovková lanka nabízí své produkty ve více než 35 zemích po 
celém světě. Hlavním cílem této španělské společnosti se sídlem v Barceloně je mít nej-
širší nabídku převodovkových lanek na trhu. Nově je najdete také v nabídce Elit.

Výběr z nabídky převodovkových lanek B CAR:

ELIT Kód Aplikace Běžná cena bez DPH

BC 001RN443 Renault trafic 2.5 dci 3 808 Kč

BC 001FT867 fiat Ducato 3.0 D 2 829 Kč

BC 001FT816 citroën Jumper 2.2 Hdi 4 428 Kč

BC 001RN522 Renalut master ii 2.5 D 2 499 Kč

BC 001FD004 ford transit 2.4 Di 3 161 Kč

Společnost B cAR pokračuje v rozšiřování své 
nabídky a již překročila hranici 1 000 polo-

žek ve svém portfoliu. Díky tomu se řadí mezi 
světovou špičku v rozmanitosti nabídky převo-
dovkových lanek a pokrývá naprostou většinu 
běžných osobních i užitkových vozidel.

Necelá polovina (48 %) z portfolia je v kvalitě 
originálních dílů a v nabídce B cAR jsou 
i položky, které nikdo jiný na trhu nenabízí. Stá-
vající nabídka dílů, především pro evropské 
vozy, je neustále doplňována o nové díly 

a k červnu 2019 naleznete nabídku na 28 značek 
automobilů. kompletní nabídku Elit cZ pro 
osobní vozy tvoří 672 dílů. 

Součástí portfolia B cAR jsou také díly pro 
lehká užitková a nákladní vozidla značek 
VolVo, mAN a další. Aktuální nabídku Elit cZ 
tvoří 333 dílů. 

Převodovkové kabely B cAR jsou na rozdíl od 
běžných řídících lanek, jako jsou spojková, brz-
dová a lanka plynu, vyvinuta na základě 

nejmodernější technologie zvané „PuSH-Pull“, 
díky níž se lanovody neprotahují a  neztrácení 
tak sílu v převodovce. 

Značka B cAR nabízí dva druhy lanek – jedno-
duché a dvojité. Dvojité lanka jsou složené 
z  lanka, které ovlivňuje pohyb vpřed a vzad 
a  z  lanka, které ovládá pohyb řadící páky ze 
strany na stranu. 

k nejčastějšímu poškození lanek dochází velmi 
hrubým používáním. 
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TUNgSRAM – VYNIKAJÍCÍ 
VýKON PRO MAxIMÁLNÍ VIDITELNOST 
A ZVýŠENOU BEZPEČNOST
Společnost tungsram se vrátila na trh v dubnu 2018 akvizicí podniků GE lighting v Evropě, 
na Středním východě, v Africe a turecku a spolu s celosvětovou divizí automotive převzala 
všech 5 závodů v maďarsku a více než 4 000 zaměstnanců. Všechny automobilové výrobky, 
které se dosud prodávaly pod značkou GE lighting, se nově mění na tungsram. Nový název 
však garantuje stejnou kvalitu. Nyní je naše nabídka žárovek rozšířena právě o tuto značku.

V nabídce výrobků Tungsram naleznete celkem 177 druhů žárovek, 
od základních halogenových žárovek a výbojek do předních svět-
lometů, přes jejich vylepšené verze s vyšší svítivostí, výdrží či bělej-
ším světlem až po malé halogenové či LED žárovky použitelné jak 
do exteriéru, tak do interiéru vozu. V nabídce jsou žárovky do 
osobních automobilů i žárovky do nákladních automobilů.

Divize automotive již 60 let úspěšně působí na světovém trhu se 
svými výrobky vyráběnými v Evropě, a to jak v oblasti oEm (origi-
nální výrobci zařízení), tak na trhu náhradních dílů. Automobilové 
žárovky tungsram poskytují vynikající výkon pro maximální viditel-
nost a zvýšenou bezpečnost a jejich kvalitu uznávají výrobci auto-
mobilů po celém světě.

Megalight Ultra + 100 %
Díky unikátním aditivům a speciální 
výrobní technologii vyzařují až 
o 100 % více světla na vozovku. toto 
nadstandardní osvětlení může 
pomoci vnímat potenciální nehody 
rychleji a tím zvýšit bezpečnost. má 
také o něco vyšší barevnou teplotu 
a vyzařuje modřejší světlo.

Výbojky – efektivnější řešení bez snížené životnosti 
Výbojky nabízejí vyšší hodnotu pro koncové uživatele než standardní žárovky, protože především zvyšují bezpečnost provozu. Zároveň však 
– na rozdíl od prémiových halogenových typů žárovek –nevedou jejich mimořádné výhody ke zkrácení životnosti. Jejich základní fyzikální 
charakteristika umožňuje stejnou míru spolehlivosti jako u standardních typů. Prémiové typy samozřejmě také dodržují zákonné požadavky, 
což je vyznačeno značkou „E“ na výrobku. Výbojky tungsram lze zakoupit jak v základní verzi, tak v prémiových řadách jako:

White xensation + 20 % 
Díky speciálním aditivům nabízí 
barevnou teplotu až 5 500 k srovna-
telnou se světelnými zdroji lED. lid-
ské oko je v případě nízké úrovně jasu 
citlivější na modré světlo, proto 
White Xensation zvyšuje bezpečnost 
za špatných světelných podmínek, 
zejména u vyčerpaných řidičů. Navíc 
lze díky jim události, které se odehrá-
vají v periferních zorných polích, vní-
mat rychleji. lze je také použít 
k  dosažení až o 20 % lepšího osvět-
lení oproti standardním typům.
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Široká škála klasických halogenových žárovek
Široké spektrum žárovek nabízející pestrou nabídku typů i různých 
výkonností určitě uspokojí jakéhokoliv zákazníka.

Megalight
Jsou vysocesvítivé halogenové žárovky naplněné speciální směsí. Zajistí 
vyšší svítivost oproti běžným žárovkám, tedy i lepší viditelnost a rychlejší 
reakce v případě krizových situací. V nabídce je hned několik svítivostí, 
a to: + 50 %, + 90 %, + 120 %, + 130 % a + 150 %.

Sportlight
Jsou žárovky pro náročné zákazníky, kteří ocení atraktivní vzhled svého 
vozu. Poskytují stylový vzhled světla, který je velmi blízký xenonovému 
efektu. Vydávají modrobílé světlo a poskytují zároveň vyšší svítivost. 
V  nabídce jsou žárovky Sportlight Extreme (5000k, + 40 %), Sportlight 
ultra (4200k, 30 %) a Sportlight (3800k, + 50 %).

Long Life
ocení je především řidiči s vysokým nájezdem kilometrů. Jsou vyrobeny 
tak, aby jejich životnost předčila životnost standardních žárovek.

Truckové žárovky 
Značka tungsram nabízí vysoce kvalitní žárovky i pro nákladní automobily. V nabídce jsou jak žárovky 
klasické, tak speciální verze jako:

Heavy Duty (HD)
mají zvýšenou robustnost a tedy i vyšší odolnost proti otřesům a poničení.

Heavy Duty Long Life (HDL)
mají nejen zvýšenou robustnost, ale i prodlouženou životnost svícení.

V nabídce dále najdete široké množství standardních žárovek v poměru skvělá cena a výkon. Dále servisní krabičky a miniaturní žárovky 
všech možných druhů jak ve standardním provedení, tak v provedení lED, long life či Sportlight.

ELIT Kód Název Běžná cena bez DPH

Výbojky

TU 53620U Výbojka tuNGSRAm D1S 12/24V 35W Pk32D-2 1 702 Kč

TU 53620CMU Výbojka tuNGSRAm D1S 12/24V 35W Pk32D-2 +100% 2 148 Kč

TU 53500U Výbojka tuNGSRAm D2S 12/24V 35W P32D-2 1 216 Kč

TU 53500CMU Výbojka tuNGSRAm D2S 12/24V 35W P32D-2 +100% 1 605 Kč

Žárovky 12V

TU 50440U Žárovka tuNGSRAm H4 12V 60/55W P43t 72 Kč

TU 50440NxNU Žárovka tuNGSRAm H4 12V 55W P43t +150%, 2 ks 602 Kč

TU 58520SU Žárovka tuNGSRAm H7 12V 55W PX26D 94 Kč

TU 58520NxNU Žárovka tuNGSRAm H7 12V 55W PX26D +150%, 2 ks 688 Kč

Žárovky 12V mini

TU 501 Žárovka tuNGSRAm W5W 12V W2.1X9.5D 13 Kč

TU 1077 Žárovka tuNGSRAm P21/5W 12V BAY15d 17 Kč

Žárovky 24V

TU 50450U Žárovka tuNGSRAm H4 24V 75/70W P43t 82 Kč

TU 58521U Žárovka tuNGSRAm H7 24V 70W PX26D 126 Kč
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