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NORTON PAINT SYSTÉM  
– RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ  
PRO LAKOVÁNÍ
Nabídku sortimentu pro lakování jsme rozšířili o Paint systém od firmy Norton. Jde 
o maximálně efektivní a produktivní řešení pro přípravu, míchání a lakování. Díky 
rychlému a čistému řešení šetří Norton Paint System čas strávený čištěním a po-
užíváním rozpouštědel. Umožňuje pohodlné skladování a opětovné použití barvy. 

Lakýrník může používat stříkací pistoli 
s náplní ve všech polohách, dokonce i 
„vzhůru nohama” bez rizika rozlití bar-
vy. Snadná příprava a montáž systému 
zajišťuje konzistentní rozstřik, pohodl-
né skladování barev, stejně jako snad-
nou a čistou likvidaci použitého sys-
tému. K dispozici je i kompletní řada 
příslušenství.

SADY PRO JEDNORázOvÉ POUžITí
K dispozici jsou tři různé sady s růz-
nou hustotou sítek integrovaných ve 
víčku. Sítka jsou o hustotě 190 μ nebo 
125 μ. řiďte se doporučením výrobce 
barev pro správnou volbu sítka. Každá 
sada je dodávána s pružnými kelímky, 
víčky se sítkem, kroužky, zátkami a mí-
chátkem.

POMěROvý TvRDý kElíMEk
Opakovatelně použitelný míchací kelí-
mek s poměrovou stupnicí.

STARTOvACí SADA
Ideální sada pro představení systému 
norton Paint System obsahuje všech-
ny nezbytné položky: 1 poměrový tvrdý 

 
kelímek, 12 víček, 12 pružných jednorá-
zových kelímků, 12 kroužků, 12 zátek,  
4 sítka na barvu a míchátko.

kÓD NázEv BěžNá CENA BEz DPH

nOR 66261136686 norton STARTeR KIT 750 ml 849 Kč

nOR 21644 Paint systém kit 125 μ / 250 ml 1 590 Kč

nOR 21645 Paint systém kit 190 μ / 250 ml 1 590 Kč

nOR 21646 Paint systém kit 125 μ / 750 ml 1 990 Kč

nOR 21647 Paint systém kit 190 μ / 750 ml 1 990 Kč

nOR 21650 náhradní kelímek 250 ml, 1 ks 259 Kč

nOR 21651 náhradní kelímek 750 ml, 1 ks 299 Kč

nOR 63642501355 Adaptér DeVilbiss norton PS 249 Kč

nOR 63642501539 Adaptér Sata norton PS 315 Kč

výběr z nabídky Norton Paint systém:
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RAPTOR  
– TvRDý A ODOlNý 
OCHRANNÝ NÁSTŘIK
Ochranný nástřik RAPTOR vytváří na povrchu vrstvu, která jej chrání i v nejnáročněj-
ších situacích. RAPTOR odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám včetně Uv záření  
a nebledne a neodlupuje se ani po letech na slunci. RAPTOR je rovněž odolný proti vodě  
a chrání povrchy před korozí. RAPTOR je všestranný a vhodný téměř k jakémukoliv použití. 

RAPTOR se nanáší nástřikem nebo válečkem na vysoce exponované oblasti. je trvanlivý, odolný proti skvrnám a snadno se 
čistí. Díky flexibilnímu složení při nárazech nepraská, a proto je ideálním řešením na ochranu podlah nákladových prostorů 
užitkových vozidel. RAPTOR se liší od běžných ochranných nátěrů. Když se nátěr poškrábe, což je samo o sobě obtížné, 
lze jej snadno opravit. To u většiny běžných podlah do nákladového prostoru a ochranných nátěrů není možné. RAPTOR je 
vhodný k ochraně vysoce zatěžovaných povrchů v průmyslu i menších ploch v každodenním životě. Vypadá skvěle a vydrží 
opravdu dlouho. Hledáte-li řešení ochrany povrchů před vlivy počasí, vyberte si RAPTOR.

kÓD POPIS BěžNá CENA BEz DPH

RAP GUn-1 RAPTOR stříkací pistole easy 1 490 Kč

RAP GUn-Vn RAPTOR aplikační pistole 1 990 Kč

RAP RLB-AL RAPTOR Liner černý, 2K spray 400 ml 850 Kč

RAP RLB-S1 RAPTOR Liner černý, 1 l láhev 890 Kč

RAP RLB-S4 RAPTOR Liner černý, 4 l set 3 290 Kč

RAP RLTR-SM RAPTOR protiskluzné aditivum 200 g 159 Kč

RAP ROLLeRPACK RAPTOR aplikační váleček, 2 ks 149 Kč

RAP RPTAP-AL RAPTOR Adhesion Promoter 450 ml 490 Kč

RAP RPTeP-AL RAPTOR etch Primer 450 ml 490 Kč

výhody nástřiků RAPTOR:

1. MOžNOSTI PŘIzPŮSOBENí
RAPTOR je k dispozici v černé, bílé  
a tónovatelné verzi (bude také zařaze-
na do naší nabídky). Odstín tónovatel-
né verze lze upravit přidáním až 100 ml 
rozpouštědlové tónovací barvy pro au-
tomobily. RAPTOR lze nanést v podobě 
hladké až hrubě texturované vrstvy.

2. TRvANlIvOST
Výsledný povrch je vysoce odolný pro-
ti mechanickému poškození a vzniku 
skvrn. Chrání před korozí a extrémními 
teplotami. Odolává palivům, hydraulic-
kým olejům, močovině, slané vodě a 
dalším látkám.

3. ODOlNOST PROTI Uv záŘENí
Zabraňuje blednutí barev.

4. ODOlNOST PROTI vODě
Vytváří vodotěsnou vrstvu, brání průni-
ku vlhkosti a snižuje riziko koroze.

5. RYCHlÉ A SNADNÉ POUžITí
Stačí naplnit, protřepat a nanést. Vy-
značuje se výjimečnou přilnavostí 
k nejrůznějším materiálům. Možnost 
nanášení standardními nebo profesio-
nálními aplikačními pistolemi RAPTOR 
s nastavitelnými tryskami, válečkem 
nebo štětcem. Snadné čištění.

6. EPOXIDOvý záklADNí ANTIkO-
ROzNí NáTěR
Speciálně navržený k použití pod 
ochranným nátěrem RAPTOR, zaručuje 
jeho optimální funkčnost.

7. PROTISklUzOvÉ ADITIvUM
Kombinace protiskluzového aditiva 
RAPTOR Traction s ochranným nátě-
rem RAPTOR vytváří protiskluzový po-
vrch podle norem BS 7976-2 a ASTM 
e303-93.

Postup aplikace Raptoru lze zhlédnout 
na následujícím videu zDE.

výběr z nabídky nástřiků RAPTOR:
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lED RETROFITY  
I DO HLAVNÍCH SVĚTLOMETŮ 
A MLHOVÝCH SVĚTEL
Společnost OSRAM zahájila prodej nových produktů z řady lEDriving® a rozšířila tak 
své široké portfolio výrobků o náhradní žárovky lEDriving® do mlhových světel i hlav-
ních světlometů. Nově je nyní najdete i v nabídce Auto kelly. Obsáhlé portfolio lED 
retrofitů OSRAM lEDriving® nyní pokrývá širokou škálu náhradních žárovek pro použití 
v čelních světlometech s vysokým jasem až po signální a vnitřní osvětlení. Inovativ-
ní světelné zdroje lEDriving® Hl a lEDriving® Fl pro potkávací a dálková světla (Hl)  
a mlhové světlomety (Fl) nastavují nové standardy v této oblasti. Řešení pro dálková  
a potkávací světla nahrazují běžné žárovky H4, H7, H11 a HB4 a spoju-
jí stylový vzhled a chladnou bílou barvu světla s velmi vysokou kvalitou osvětle-
ní. Instalace „lED žárovek“ do mlhových světlometů je díky jejich konstrukci vel-
mi snadná. všechny zdroje jsou k dispozici v obvyklé prémiové kvalitě OSRAM.

nové náhradní žárovky OSRAM 
LeDriving® se vyznačují moderním 
vzhledem, vynikajícím designem a ho-
mogennějším rozložením světla. Tep-
lota chromatičnosti až 6 000 K – jasně 
bílé světlo – zlepšuje viditelnost. Po-
užitá technologie LeD nabízí nejvyšší 
úroveň výkonu s vynikající odolností 
díky nejmodernějšímu tepelnému ma-
nagementu, ale také dlouhou životnost  
s nízkou spotřebou energie. Tech-
nologie OSRAM LeDriving® HL 
a LeDriving® FL zajišťují optimál-
ní viditelnost a umožňují řidičům 
rozpoznat značky, překážky a ne-
bezpečí dříve, než to dokážou 
konvenční žárovky. LeDriving® SL  

a LeDriving® Premium SL vytvářejí 
dynamické světlo s velkými možnost-
mi použití v signálním a interiérovém 
osvětlení.

vYNIkAJíCí JAS: 
OSRAM lEDRIvINg® Hl
Retrofity OSRAM LeDriving® HL jsou 
náhradou za konvenční halogenové 
žárovky do hlavních světlometů a na-
bízejí zvýšenou kompatibilitu. Vysoká 
teplota chromatičnosti zajišťuje chlad-
ně bílé světlo, které vylepšuje vzhled 
světlometů. Moderní LeD technologie 
současně zdokonaluje viditelnost. 
Kontrast je zlepšen efektem denního 
světla. LeD zdroje umožňují řidičům 

vidět dále dopředu a zároveň snižují 
oslnění díky optimalizovanému roz-
ložení světla. Ve výsledku tak dokáží 
řidiči rozpoznat objekty dříve a mají 
více času na reakci. Montáž dálkových  
a potkávacích náhradních LeD žárovek 
H4, H7, H11 a HB4 je velmi jednoduchá. 
Díky svému kompaktnímu designu  
lze LeD žárovky využít pro mno-
ho různých aplikací. Všechny 
čtyři typy náhradních žárovek 
jsou dodávány s 5letou zárukou 
OSRAM a dlouhou životností až  
5 000 h. LeD zdroje jsou navíc vyba-
veny integrovanou elektronikou, tak-
že není zapotřebí žádný externí pře-
dřadník.

Světelné zdroje OSRAM LEDriving® HL poskytují studené bílé světlo a zlepšují viditelnost. 
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PERFEkTNí SHODA BAREv: 
OSRAM lEDRIvINg® Fl
OSRAM LeDriving® FL jsou LeD ná-
hrady běžných mlhových žárovek 
s paticí H8, H11, H16 a H10. V mlha-
vém počasí jsou perfektní v kombi-
naci s xenonovými a LeD světlomety 
s bílou velmi jasnou barvou světla 
6 000 K. Rozložení světla je opti-
malizováno tak, aby zabránilo osl-
nění, provedení umožňuje snadnou 
instalaci. Žárovky jsou dodávány  
s 3letou zárukou OSRAM.

CHYTRá ElEkTRONIkA  
PRO SNADNOU INSTAlACI: 
OSRAM lEDRIvINg® PREMIUM Sl  
A lEDRIvINg® Sl
OSRAM nabízí zejména pro signální 
osvětlení dvě moderní řady LeD pro-
duktů, které nahrazují běžné signální 

žárovky. K dispozici je široká škála 
různých verzí a barev světla pro růz-
né požadavky zákazníků, s teplotou 
chromatičnosti až 6 000 K. Rychlejší 
signalizace poskytuje ostatním řidi-
čům více času na reakci. K dispozici 

jsou také žárovky pro interiér vozidla. 
LeD zdroje LeDriving® Premium SL 
jsou odolné proti nárazům a vibracím, 
mají až o 80 % nižší spotřebu energie   
a jsou dodávány se zárukou 6 let. Za-
tímco žárovky OSRAM LeDriving® Pre-
mium SL nabízejí vyšší úroveň výkonu, 
verze LeDriving® SL je k dispozici za 
dostupnou cenu, aniž by byla omeze-
na spolehlivost.

Výše uvedené výrobky nemají 
schválení ECE (EHK). To znamená, 

že při použití LED retrofitů  
ve vnějším osvětlení nesmí být  

vozidlo provozováno na veřejných 
komunikacích, pouze off road.  

Použití LED retrofitů pro osvětlení 
interiéru vozu nemá žádná  

legislativní omezení. 

výběr z nabídky lEDriving® Osram:
kód Název Typ Patice ks v balení Běžná cena bez DPH

LEDriving® HL

OS 9726CW Žárovka OSRAM H4 P43t LeD, 2 ks H4 P43t 2 2 924 Kč

OS 67210CW Žárovka OSRAM H7 PX26d LeD, 2 ks H7 PX26d 2 2 924 Kč

OS 67211CW Žárovka OSRAM H11 PGj19-2 LeD, 2 ks H11 PGj19-2 2 2 924 Kč

OS 9736CW Žárovka OSRAM HB4 P22d LeD, 2 ks HB4 P22d 2 2 924 Kč

LEDriving® FL

OS 67219CW Žárovka OSRAM H8/H11/H16 12V PGj19/-1/-2 LeD, 2 ks H8 / H11 / H16 PGj19 2 1 544 Kč

OS 9745CW Žárovka OSRAM H10 12V 13W PY20d LeD, 2 ks H10 PY20d 2 1 544 Kč

LEDriving® Premium SL

OS 2850CW Žárovka OSRAM W5W LeD Premium bílá, 2ks W5W W2.1x9.5d 2 494 Kč

OS 7556CW-02B Žárovka OSRAM P21W LeD Premium bílá, 2 ks P21W BA15s 2 723 Kč

OS 1557CW Žárovka OSRAM P21/5W LeD Premium bílá, 2 ks P21/5W BAY15d 2 723 Kč

LEDriving® SL 

OS 2880CW6000K Žárovka OSRAM W5W LeD Standard bílá, 2 ks W5W W2.1x9.5d 2 320 Kč

OS 7458CW-02B Žárovka OSRAM P21W LeD Standard bílá, 2 ks P21W BA15s 2 597 Kč

OS 1458CW-02B Žárovka OSRAM P21/5W LeD Standard bílá, 2 ks P21/5W BAY15d 2 542 Kč

Novými náhradními žárovkami LEDriving® společnost OSRAM nastavuje nové standardy 
pro dálková, potkávací i mlhová světla. 

1.  LED zdroje světla LEDriving® Premium SL jsou odolné proti nárazům a vibracím,  
mají až o 80 % nižší spotřebu energie a jsou dodávány se zárukou OSRAM na 6 let.

2.  LED žárovky OSRAM LEDriving® FL zajišťují dokonalou barevnou shodu v kombinaci  
s xenonovými a LED světlomety v mlhavém počasí.

1. 2.
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OlEJE MPM  
– TO PRAVÉ PRO VAŠI 
PŘEVODOVKU
v Auto kelly jsme v září zavedli do prodeje novou značku motorových a převo-
dových olejů – nizozemskou společnost MPM, která je jedničkou na svém domá-
cím trhu. Tato dynamicky rostoucí společnost s více než 25letou tradicí je úspěš-
ná rovněž v ostatních zemích Beneluxu, ve velké Británii a ve Skandinávii, díky 
kvalitnímu a širokému portfoliu, jehož produkty pokrývají 99 % vozového parku.

NOvINkA

Produkty MPM mají v současné době 
více než 350 produktů schválených 
výrobci originálních dílů. Právě z důvo-
du kvality a šíře sortimentu jsme oleje 
MPM zařadili do našeho sortimentu. 
Za zmínku určitě stojí především šíře  
a kvalita převodových olejů pro auto-
mobily s automatickou převodovkou.

TÉMěŘ 20 TYPŮ PŘEDEPSANýCH 
OlEJŮ PRO AUTOMATICkÉ  
PŘEvODOvkY
Počet těchto vozů s automatickou pře-
vodovkou v evropě rychle roste, jelikož 
zvyšují komfort jízdy. Zároveň se zvy-
šuje počet vozů s autonomními režimy 
jízdy, které automatickou převodovku 
vyžadují. V současné době působí na 

trhu více výrobců automatických pře-
vodovek a jednotlivé převodovky mají 
různé kvalitativní nároky na převodo-
vé oleje. Rozdíly lze najít ve viskoziě  
a třecích charakteristikách převodo-
vých kapalin. Každý z těchto typů auto-
matických převodovek vyžaduje speci-
fickou tekutinu, aby se zajistilo hladké  
a bezproblémové fungování převodov-
ky po celou dobu její životnosti. Stejně 
jako u motorových olejů je poté důle-
žitá i včasná výměna. Více o interva-
lech plnění můžete nalézt na stránkách 
www.mpm.cz.

kAPAlINA DCT/DSg
Kapalina DCT je určena pro vozy  
s dvouspojkovou převodovkou se dvě-

ma nápravami.  Tato kapalina slouží pře-
devším k mazání převodového ústrojí na 
bázi klasických ozubených kol s přímým 
ozubením a třecími synchrony, které 
jsou součástí zubových spojek kol. Ten-
to typ spojek se vyznačuje četným spí-
náním a rozepínáním a vyžaduje proto 
vysokou odolnost převodové kapaliny 
proti opotřebení. V případě „mokrých 
spojek“, kdy desky fungují v mokré láz-
ni, jsou rovněž zvýšeny nároky na hyd-
raulické funkce převodové kapaliny.  
U DCT/DSG převodovek musí být dodr-
žen limit výměny mezi 60-120 tisíci km. 
Interval výměny vždy blíže specifikují 
výrobci vozů.

kAPAlINA CvT
CVT kapalina je speciální kapalina 
pro převodovky s plynule měnitelnými 
převody. na kapalinu CVT jsou klade-
ny nároky především na antikorozivní, 
zesílené protioděrové a protipěnivost-
ní vlastnosti. Srdce převodovky CVT 
je tvořeno tzv. tlačným řemenem nebo 
řetězem. Tento hnací řemen nebo řetěz 
běží přes dvě kladky, jejichž průměry 
se mění, což má za následek plynulý 
a plynule nastavitelný převod. Důležitý 
je rovněž vysoký viskozitní index, jeli-
kož je důležité zachování bezchybné 
tekutosti i při velice nízkých teplotách. 
Převodovky CVT jsou velmi populární  
u japonských značek.

výběr z nabídky MPM převodových olejů:
kód Název Specifikace Běžná cena

MPM 16001CVT MPM CVT SF, 1 litr VW G 052180/052516, VW TL 52180/52516, MB 236.20, CVT, 
CVT +4, aj.

526 Kč

MPM 16004CVT MPM CVT SF, 4 litry 2 450 Kč

MPM 16001DSG MPM DSG, 1 litr VW G 052182/052529/055529, VW TL 52182/52529/55529, 
Volvo 1161838, Ford WSS-M2C936-A

498 Kč

MPM 16004DSG MPM DSG, 4 litry 1 628 Kč

Zpět na obsah
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CHYTRÉ  
SYSTÉMY  
zABEzPEČENí VOZIDEL
Snaha o zabezpečení automobilů proti krádeži je zřejmě stejně stará jako automo-
bily samotné. ve zkratce vám představíme několik produktů z oblasti zabezpeče-
ní od společnosti SAFE partner s.r.o., které jsme nově zařadili do nabídky Auto kelly. 

novinkou v zabezpečení vozidel je 
SAFe KeSSY CHIP chránící vozidla  
s bezklíčovým ovládáním jak pro-
ti krádeži, tak proti vykradení. Tento 
systém je vhodné kombinovat s GPS 
dohledávacím systémem (tzv. štěnice) 
SAFe SnOOPeR pro případ, že by se 
i přesto vozidlo ztratilo a bylo třeba jej 
dohledat. Další osvědčenou novinkou 
je klasická mechanika SAFe CARGO 
pro ochranu nákladu v dodávkových 
automobilech.

SAFE kESSY CHIP 
– moderní bez-
klíčové systémy  
zvyšují komfort 
pro řidiče, ale 
zároveň také 
platí, že pokud 
je vozidlo vyba-

veno systémem bezklíčového ode-
mykání a startování, hrozí zvýšené 
nebezpečí jeho odcizení. Zloděj totiž 
může pomocí speciálního radiového 
zařízení „prodloužit“ signál majitelo-
va klíče. Tomu dokáže zabránit Safe 
KeSSY Chip, který odpojí funkce bez-
klíčového odemykání u klíče, který je 
odložen. Tento čip si snadno nainsta-
lujete jako tenké pouzdro, které oba-
lí baterii v klíči. Funkce čipu je zalo-
žena na pohybovém senzoru, který 
rozpozná, že klíče nejsou používány 
a odpojí baterii od klíče. jakmile čip 
zaznamená pohyb, opět baterii při-
pojí a klíče normálně fungují. Chip 
dokážete v mnoha případech do klí-
če vložit i sami, do samotného vozi-
dla není třeba zasahovat ani nic dal-
šího instalovat. neomezuje komfort 

bezklíčového ovládání a jako nemalý 
bonus výrazně šetří spotřebu baterie 
v klíči. 

SAFE SNOOPER 
– když už k odsi-
zení automobilu 
dojde, ale je  
v něm instalova-
ný SAFE SNOO-
PeR, je velmi re-
álná šance na 

přesnou lokalizaci vozidla a tím i jeho 
dohledání. Krabička malých rozměrů, 
kterou můžete v automobilu, motocy-
klu, bagru či přívěsu umístit na nejrůz-
nější místa, dokáže při aktivaci odesí-
lat souřadnice o své poloze. Zařízení 
má vlastní zdroj a vlastní SIM kartu, 
která komunikuje se  zařízením majite-
le vozu (PC, tablet, telefon). SAFe 
SnOOPeR je autonomní zařízení – ani 
v nejmenším tedy neomezuje záruky 
na vozidlo poskytované výrobcem. Ve 
vozidle jej zloději velmi obtížně lokali-
zují, energeticky je nenáročné. V ne-
poslední řadě je výhodou, že je mož-
né ho podle potřeby přemísťovat mezi 
rodinnými či firemními vozy. 

SAFE CARgO 
– vykrádání do-
dávkových auto-
mobilů, které 
převážejí náklad, 
mnohdy převy-
šující cenu vozi-
dla, není ničím 

výjimečným. Klasický mechanický zá-
mek, který znemožní vniknutí do ná-
kladového prostoru dveřmi – to je 
SAFe CARGO. Robustní kovová kon-
strukce s ocelovým blokovacím trnem 
je osazena zámkovou vložkou nejvyš-
ší kvality, která odolá jak odvrtání, tak 
vyhmatání. Montuje se na zadní křídlo-
vé i boční posuvné dveře.  Uzamknete 
je pohodlně bez použití klíče „push to 
lock“. jeden, společný klíč pro oba 
zámky je samozřejmostí.
Každé ze zařízení, které jsme výše 
uvedli, může fungovat samostatně. 
ještě vyšší úrovně zabezpečení lze 
dosáhnout kombinací jednotlivých 
systémů, elektroniky s mechanikou, 
mechaniky s GPS apod. Komplet-
ní sortiment pro zabezpečení od 
značky SAFe partner  najdete na 
e-shopu Auto Kelly v sekci Hobby  
a volný čas/ Pro dům, zahradu a rodinu/ 
elektro pro domácnost/ Zabezpečení

kód: Název výrobku: Běžná cena bez DPH

DO SPKD01 SAFe KeSSY Chip 4 124 Kč

DO SPKD02 SAFe KeSSY Chip 4 124 Kč

DO SPKD03 SAFe KeSSY Chip 4 124 Kč

DO SPSAFeCARGO-B SAFe CARGO boční posuvné dveře 7 659 Kč

DO SPSAFeCARGO-Z SAFe CARGO zadní křídlové dveře 7 659 Kč

DO SPSAFeCARGO-S SAFe CARGO set 12 959 Kč

DO SPSnOOPeR
SnOOPeR - satelitný vyhledávací systém 
+ služba na 1 rok 

7 924 Kč
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NYNÍ V EXTRA AKCI!

  Požární ochrana
   Bezpečnost a ochrana  

zdraví při práci
   Školení řidičů
   První pomoc
   Nakládání s odpady

Platnost akce od 25. 9. do 14. 11. 2019

NYNÍ EXTRA CENA V BALÍČKU 3 490 KČ BEZ DPH  
NA CELÝ 1 ROK PRO NEOMEZENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ!

ONLINE ŠKOLENÍ
PRO VÁŠ AUTOSERVIS

GDPR ŠKOLENÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÝHODY PRO VÁS:
    ONLINE – ušetříte čas i peníze
    Získáte osvědčení o absolvování školení
    Neomezený počet zaměstnanců/firma
    Extra cena od 1 700 Kč bez DPH

www.autokelly.cz


