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NOVINKY	V ŘADĚ
AUTOCHEMIE A KOSMETIKY 
STARLINE
Stále	rozšiřujeme	portfolio	značky	Starline.	Nyní	jsme	do	sortimentu	autochemie	a	kosmetiky	
zařadili	další	kvalitní	produkty,	které	vám	šetří	náklady	a	usnadňují	práci	nejen	ve	vaší	dílně.

NOVINKA

Ochrana	podvozku	nepřelakovatelná,	
černá,	1000	ml
Kód: ACST094
Běžná cena bez DPH: 149 Kč
Speciální přípravek určený pro ochranu 
před působením vody, soli a také na-
příklad odletujícím štěrkem. Je rychle-
schnoucí, nestéká a má vysokou přilna-
vost k podkladu. Je vhodný pro podvozky 
osobních i nákladních automobilů, ochra-
nu spoilerů, prahů, dveří apod.

Teflonový	sprej,	300	ml
Kód: ACST095
Běžná cena bez DPH: 90 Kč
Bezbarvý prostředek pro aplikace s poža-
davkem vysoké teplotní odolnosti. Zabez-
pečuje kvalitní a dlouhodobé promazání 
dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, 
vodu a zabraňuje předčasnému opotře-
bení a zadření. Je vhodný na elektromag-
netické ovladače, panty, zámky, tepelně 
namáhané díly, kluzné i třecí plochy. 

Keramická	pasta,	200	ml
Kód: ACST098
Běžná cena bez DPH: 352 Kč
Montážní pasta s mimořádně mazací 
schopností. Odpuzuje vodu a chrání před 
korozí. Je vhodná na mechanické části, 
šroubovací spoje, i pokud jsou vystaveny 
dlouhodobému působení tepla (výfukové 
systémy, katalyzátor či zapalovací svíčky).

Antikorozní	základ,	sprej,	400	ml
Kód: ACST103
Běžná cena bez DPH: 106 Kč
Vysoce kvalitní ochrana, která je speciál-
ně určena proti korozi a rzi. Zastavuje je 
a vytváří podklad pro laky. Je vhodná pro 
opravy poškozených částí karoserie vozi-
del, rámů motocyklů a podobně.

Rychlý	start,	sprej,	400	ml
Kód: ACST088
Běžná cena bez DPH: 87 Kč
Prostředek je určený pro všechny typy 
benzinových a naftových motorů, moto-
cyklů, osobních a nákladních automobi-
lů, v zemědělství i průmyslu pro tzv. stu-
dený start. Výrazně šetří motor a baterii. 
Důležitý je pro starty málo používaných 
motorů.

Tekuté	stěrače,	sprej,	400	ml
Kód: ACST089
Běžná cena bez DPH: 87 Kč
Ideální přípravek na skla automobilů, 
sprchových koutů a výloh. Zamezuje sté-
kající vodě, aby vznikaly mokré provazy 
na povrchu skel a tím zabraňuje vzniku 
následných map po odpaření. Zajišťuje 
snadné, čisté a rychlé použití s dlouhotr-
vajícím samočisticím účinkem.

Tmel	na	motory	(pressure),
červený/šedý	200	ml
Kód: ACST101 / ACST102
Běžná cena  
bez DPH: 265 Kč
Acetický tmel s vysokou 
pružností a tepelnou odol-
ností až 260 °C. Odolný vůči 
ropným produktům, např. 
olejům, mazivům apod. Je 
vhodný pro extrémně namá-
hané spoje jako například 
těsnění převodových skříní, 
olejových van apod.
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Do	 nabídky	 sortimentu	 italské	 společnos-
ti	Saleri,	zabývající	se	konstrukcí	a	výrobou	
chladicích	 systémů,	 jsme	nově	 zařadili	 roz-
sáhlou	 řadu	 elektrických	 pomocných	 vod-
ních	čerpadel.	

NOVÁ	ŘADA	ELEKTRICKÝCH 
POMOCNÝCH VODNÍCH 
ČERPADEL	

NOVINKA

Naprosté odhodlání společnosti Saleri věnovat se výzkumu 
a vývoji vedlo v průběhu let k mnoha inovativním řešením, 
například k návrhu elektrických čerpadel pro hlavní chladicí 
okruh motoru a pro pomocné aplikace. Tyto rozsáhlé odbor-
né znalosti společnosti umožňují divizi SIL pro trh s autodíly 
poprvé nabídnout rozšířenou řadu 31 nových pomocných 
vodních čerpadel.
Produkty nabízené pod značkou SIL jsou již dostupné na 
trhu a zahrnují elektrická vodní čerpadla s výkonem v roz-
sahu od 6 do 110 wattů. Tato zařízení jsou vhodná pro různá 
použití:
 • topné systémy v klimatizacích
 • doběhové cirkulace chladicí kapaliny
 •  čerpadla dochlazovačů v systémech přeplňovacích 

kompresorů a turbodmychadel
 • chladicí čerpadlo Hybrid Drive Inverter 
Společnost se rozhodla zapojit do této důležité činnosti, aby 
mohla nabídnout svým zákazníkům ucelenou řadu systé-
mů pro chlazení a cirkulaci. Pro trh v Evropě je k dispozici  
31 nových produktů. 
Kromě jiného mezi ně patří 50wattové elektrické pomocné 
vodní čerpadlo, které bylo navrženo a vyrobeno společností 
jako originální výbava vozidel. Toto vodní čerpadlo se vyzna-
čuje integrací hydraulického systému, elektromotoru a ve-
stavěného elektronického modulu. Otáčky oběžného kola,  
a proto i výkon čerpadla, je možné regulovat prostřednictvím 
jednotky ECU (elektronická řídicí jednotka) s komunikačním 
protokolem, který využívá pulzně-šířkovou modulaci (PWM). 

Marco Pinnacoli, ředitel trhu s autodíly Saleri, k tomu dodá-
vá: „Každé vozidlo nové generace je dnes vybaveno různý-
mi pomocnými čerpadly. Dnes jsou tyto produkty převážně 
měněny oficiálními prodejci a není s nimi obeznámen každý 
distributor nebo servisní technik. Naším cílem je poskytnout 
distribuční síti možnost podílet se na tomto novém a rostou-
cím trhu. Nově vytvořené součásti budou obohacovat naši 
nabídku v průběhu celého roku 2020, abychom dokázali 
pokrýt širokou poptávku trhu.“

Další informace naleznete na webu aftermarket.saleri.com, 
kde jsou k dispozici také rozsáhlý katalog produktů společ-
nosti Saleri, návody k použití, certifikáty a výuková videa.

Zpět na obsah
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Cyklistická	sezóna	je	tu,	a	tak	je	nejvyšší	čas	zapřemýšlet	o	tom,	jakou	výbavu	budete	po-
třebovat	pro	cestování	do	oblíbených	turistických	destinací	nebo	vyhlášených	cykloregionů.	
Pokud	do	vzdálenějších	destinací	budete	cestovat	autem,	budete	jistě	řešit,	 jak	přepravit	 
i	jízdní	kola,	případně	elektrokola.	Vybírat	můžete	ze	široké	nabídky	nosičů	Carface,	kterou	
jsme	rozšířili	o	několik	novinek.

Nosiče kol na tažné zařízení se stáva-
jí stále populárnějšími. Je to proto, že 
manipulace s jízdními koly není tak na-
máhavá jako při zvedání kol na střechu 
vozidla. Navíc převážení kol takzvaně 
„za autem“ je komfortnější z hlediska 
aerodynamiky vozidla a s tím souvise-
jící spotřebou pohonných hmot.

S nástupem elektrokol, která zažíva-
jí v posledních letech až neskutečný 
boom, vzrostla poptávka po tomto 
typu nosičů. Těžká elektrokola větši-
nou nelze umístit na střechu vozu prá-
vě z důvodu jejich hmotnosti. 
Pro letní sezónu 2020 přichází znač-
ka CARFACE s novými modely nosičů 
kol na tažné zařízení, které rozšiřují již 
tak populární nabídku. Jedná se pře-

devším o modely řady VISION, které 
jsou nabízeny ve variantách pro dvě, 
tři nebo čtyři kola.

Modely VISION jsou novou vyšší tří-
dou v modelové řadě Carface. Paten-
tovaný systém upevnění na tažné za-
řízení prošel inovací. U těchto modelů 
tak už není potřeba utahovací klíč, ale 
utažení na kouli se provede pákou, 
která je součástí upínacího mechani-
smu. Samozřejmostí je funkce sklá-
pění, kterou disponovaly i předchozí 
modely, nebo možnost složení nosi-
če do kompaktních rozměrů. Nosiče 
VISION dostaly nová moderní světla  
a vylepšené upínání ráfků kol s delší-
mi pásky pro upevnění ráfků s plášti 
až do velikosti 3,25".

Majitelé elektrokol nebo robust-
nějších horských kol ocení model 
e-Scorpion 2 s nosností 60 kg nava-
zující na populární Scorpion, který je 
v nabídce AUTO KELLY již několik let. 
E-Scorpion 2 přichází s novými vylep-
šenými funkcemi. Je to jednak ino-
vovaný upínací systém na tažné za-
řízení, který najdeme také u již výše 
zmíněných modelů VISION, dále pak 
výškově nastavitelná opěra s úchy-
ty kol nebo dvoubodový upínací 
mechanismus předního kola, který 
oproti klasickému jednomu pásku 
lépe eliminuje kmitání ráfku kola za 
jízdy. Při manipulaci s nosičem oce-
ní uživatelé kolečka, díky nimž lze 
nosič pohodlně dovézt až k vozidlu  
a není tak nutné jej daleko přenášet.

MÁME NOVÉ MODELY 
NOSIČŮ	KOL	
NA	TAŽNÉ	ZAŘÍZENÍ 

NOVINKA

Nosič	kol	na	tažné	zařízení	Carface:
OBJEDNACÍ	KÓD NÁZEV BĚŽNÁ	CENA	BEZ	DPH

DO CF18596-2EFA Nosič kol e-SCORPION 2 – pro 2 elektrokola 11 173 Kč

DO CF19591-2EFA Nosič kol na tažné zařízení VISION 2 – pro 2 kola 7 908 Kč

DO CF19591-3EFA Nosič kol na tažné zařízení VISION 3 – pro 3 kola 8 859 Kč

DO CF19591-4EFA Nosič kol na tažné zařízení VISION 4 – pro 4 kola 11 173 Kč
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TESTOVACÍ	STOLICE	–	VSTŘIKOVAČE
Všechna nabízená měřicí zařízení 
umožňují testovat funkčnost elektro-
magnetických a piezoelektrických 
vstřikovačů benzinových nebo die-

selových systémů v manuálním nebo 
plně automatickém režimu. Na zákla-
dě předepsaných hodnot lze snadno 
změřit množství vstřikovaného paliva, 
průtoku paliva do přepadu a elektric-
ké veličiny. Jednotlivé kroky testování 
jsou zobrazeny na přehledném disple-
ji, kde je ihned vidět, zda daný krok vy-
šel v toleranci předepsaných hodnot.
Součástí všech měřicích stolic jsou 

testplány, které lze upravovat dle 
vlastních potřeb, případně vytvářet 
nové. Testovací stolice Carbon Zapp 
jako jediné umožňují autorizovaně kó-
dovat vstřikovače VDO EURO5. 

TESTOVACÍ	STOLICE	
–	ČERPADLA	+	VSTŘIKOVAČE
Kombinované řešení v podobě testo-
vací stolice, které umožňuje testování 
vstřikovačů i vstřikovacích čerpadel 

systému Common rail. Další neoceni-
telnou výhodou je možnost rozšíření 
o testování vstřikovačů typu EUI/PD 
(Pumpe Düse) a EUP. Tato stolice je 
vhodnou volbou pro každého, kdo se 
rozhodne pro testování kompletní řady 
komponentů vstřikovacího systému.

KÓDOVACÍ	JEDNOTKY
Další novinkou v dieselovém sorti-
mentu jsou univerzální testovací a kó-
dovací jednotky pro vstřikovače typu 
Common Rail. Jednotky lze snadno 
připojit k podporované hostitelské tes-
tovací stolici, např. BOSCH EPS 205, 
HARTRIDGE SABRE CRI. Po zakoupe-
ní jednotlivých licencí je možné kódo-
vat vstřikovače značek BOSCH, VDO, 
DENSO a DELPHI.

Zpět na obsah

NOVINKA

DIESELOVÉ A BENZINOVÉ 
TESTOVACÍ STOLICE 
S	MOŽNOSTÍ	AUTORIZACE	VDO	
Pro	letošní	jaro	jsme	pro	všechny	zájemce	o	testování	vstřikovačů	a	vstřikovacích	čerpadel	
připravili	zajímavé	rozšíření	nabídky	o	testovací	stolice	řeckého	výrobce	Carbon	Zapp.	Tato	
značka	nabízí	nejen	širokou	škálu	produktů,	včetně	testovacích	stolic	pro	dieselové	a	benzino-
vé	vstřikovací	systémy,	ale	i	vybavení	a	nástroje	pro	servis	motorů.	Všechny	testovací	stolice	
dokážou	zaujmout	nejen	svým	výkonem	a	atraktivní	cenou,	ale	také	možností	kódování	vstři-
kovačů.	Vybrat	si	můžete	ze	široké	nabídky	testovacích	stolic.

Testovací	stolice	Carbon	Zapp
OBJEDNACÍ	KÓD NÁZEV BĚŽNÁ	CENA	BEZ	DPH

GV CZDCDS Kódovací jednotka pro vstřikovače Common-Rail 151 260 Kč

GV CZGDU.2R/45/F Tester benzinových vstřikovačů 450 bar s proplachem – 1 linka 551 304 Kč

GV CZGDU.4R/45/F Tester benzinových vstřikovačů 450 bar s proplachem – 4 linky 661 586 Kč

GV CZCRU.2R/20/F Tester dieselových vstřikovačů 2200 bar s proplachem – 1 linka 709 159 Kč

GV CZCRU.4R/20/F Tester dieselových vstřikovačů 2200 bar s proplachem – 4 linky 964 322 Kč

GV CZMTBR/I Testovací stolice na vstřikovače Common-Rail 1 189 212 Kč

GV CZMTBR/E Testovací stolice na vstřikovače a čerpadla 1 482 325 Kč
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BARVY	VE	SPREJI 
MOTIP DUPLI
Obsáhlý	sortiment	lakování	nyní	doplňujeme	o	barvy	ve	spreji	od	výrobce	MOTIP.	Nabídka	
je	rozdělena	do	3	samostatných	systémů	–	Motip	Kompakt,	Motip	Škoda	a	Color-Matic.	
Výběr	a	možnosti	použití	jsou	opravdu	široké	a	snadno	tak	uspokojí	profesionála	i	malo-
obchodní	zákazníky.

Kompletní	přehled	produktů	můžete	nalézt	na	e-shopu	v	sekci	
Lakování	/	Autolaky	/	Autolaky	ve	spreji.

MOTIP	KOMPAKT
Skvěle použitelný a léty osvědčený MOTIP Kompakt je sys-
témem pro širokou škálu aplikací. Jedná se o vysoce kva-
litní akrylové barvy ve spreji o objemu 400 ml pro lakování 
nebo retušování automobilů a mnoho dalších předmětů, 
například v domácnostech. Hodí se pro kutilské práce či 
dekorace a ruční řemesla. Barva má vynikající přilnavost 
a krycí schopnosti. Snadno se aplikují také na kov, dřevo, 
sklo, kámen, keramiku, karton a mnoho tvrdých plastů.
Kompakt systém znamená, že v rámci velmi malé toleran-
ce barva odpovídá originálnímu odstínu výrobce auta. Sys-
tém zahrnuje několik originálních automobilových odstínů 
různých značek pod jedním referenčním 5místným číslem. 
Barvy jsou identické odstínem, ale mají rozdílné kódové 
značení originálních odstínů výrobců aut, které jsou slou-
čeny pod jeden barevný kód Motip. Pro snadné vyhledá-
vání konkrétního odstínu sprejů Kompakt je na e-shopu 
vytvořený konfigurátor, kde pomocí dynamického filtrování 
a výpisu jednotlivých značek automobilů lze snadno do-
hledat přesný typ Kompaktu právě pro požadovaný odstín 
vozidla. Vše naleznete v sekci Výběr barevného odstínu 
Kompakt.

MOTIP	ŠKODA
Tato odstínová řada MOTIP je vytvořená speciálně pouze 
pro modely vozů Škoda. Jedná se o vysoce kvalitní akrylá-
tové barvy, které odpovídají originálním odstínům Škody 
Auto. Tato řada byla vytvořena výhradně pro český trh ve 
speciálním balení 150 ml. Naleznete v ní univerzální odstí-
ny – černé a bílé –, dále pak základní barvu v akrylátové 
kvalitě nebo bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. 
Nejvíce produktů této řady obsáhne škála barevných od-
stínů – hladké i metalické, které odpovídají originálním od-
stínům na vozech Škoda. Všechny aerosoly této řady mají 
unikátní trysky, které zaručují plochý střik jako u profesi-
onální stříkací pistole a jsou otočné až o 360°. Díky této 
speciální trysce je zaručen přístup při stříkání i do míst, kde 
jsou jiné aerosoly již nefunkční.

COLOR-MATIC
Color-Matic je značka od profesionálů pro profesionály. 
Komplexní nátěrový systém nabízí dokonale sladěné, vy-
soce kvalitní produkty ve spreji, pomocí kterých perfekt-
ně připravíte podklad před samotnou aplikací barevného 
odstínu. Dokonalého lesku dosáhnete díky 1K a 2K čirým 
lakům.

Finální výsledek potřebuje vždy solidní začátek, což je 
důvod, proč nátěrový systém Color-Matic nabízí kvalitní 
produkty pro přípravu nátěrové hmoty, jmenovitě čištění, 
broušení, přípravu a plnění, pro všechny projekty, které vy-
žadují dokonalou přípravu.

Používané rozprašovací trysky umožňují dosažení stejně 
kvalitních výsledků jako pomocí vzduchové stříkací pistole. 
Široký paprsek stříkací trysky nebo proměnná stříkací tryska 
Flex Jet nabízí maximální spolehlivost a perfektní výsledek 
všude tam, kde je vyžadována přesná a jistá práce. 
V nabídce jsou produkty pro prvotní ošetření opravovaného 
povrchu, jako jsou epoxidový základ, základ na plasty nebo 
stříkací tmel, dále produkty pro druhou vrstvu – 1K a 2K plni-
če, kontrolní spreje – až po finální vrstvu – 1K a 2K čiré laky.

KÓD NÁZEV OBJEM
BĚŽNÁ	CENA	
BEZ	DPH

KompaKt

MOT55270 Kompakt stříbrný metalíza 55270 400 ml  296 Kč 

MOT51010 Kompakt černý metalíza 51010 400 ml  296 Kč 

MOT51558 Kompakt červený metalíza 51558 400 ml  296 Kč 

MOT45341 Kompakt bílý N 45341 400 ml  296 Kč 

MOT54559 Kompakt modrý metalíza 54559 400 ml  296 Kč 

ŠKoDa

MOTSD0009.2 Škoda čirý lak 200 ml  137 Kč 

MOTSD0002.2 Škoda plnič 200 ml  137 Kč 

MOTSD1999.2 Škoda černá lesklá 200 ml  137 Kč 

MOTSD9102.2 Škoda stříbrná diamantová metalíza 200 ml  137 Kč 

MOTSD1026 Škoda bílá Candy 150 ml  137 Kč 

MOTSD8151 Škoda červená Corrida 150 ml  137 Kč 

ColorMatiC

CMA 359347 Základ na plasty 400 ml  116 Kč 

CMA 174414 1K epoxidový základ šedý 400 ml  423 Kč 

CMA 874987 1K plnič šedý 400 ml  232 Kč 

CMA 195327 2K hi-speed primer šedý 200 ml  222 Kč 

CMA 187216 2K čirý lak vysoký lesk 200 ml  211 Kč 



e-Info Auto Kelly  I  4/2020

NOVINKY	V SORTIMENTU 
RUČNÍHO	NÁŘADÍ
Nově	 jsme	 rozšířili	 náš	 sortiment	 ručního	nářadí	o	 výrobky	FORCE	a	HAZET.	 Jedná	 se	 
o	velmi	kvalitní	nářadí	určené	především	pro	automobilový	průmysl.	

Nejprodávanějším nářadím FORCE jsou především mon-
tážní vozíky, momentové klíče a speciální přípravky na au-
tomobily. 

Další novinkou v sortimentu ručního nářadí je sorti-
ment německého výrobce profesionálního nářadí 
 HAZET. Společnost HAZET má více než 150 let zku-
šeností s výrobou dílenského nářadí, pneumatického 
nářadí, nářaďových skříněk a speciálních nástrojů, a je 
proto jedním z předních výrobců produktů pro profe-
sionální použití v průmyslu, automobilové a letecké 
technice. K nejoblíbenějším nástrojům této značky 
patří především momentové klíče, šroubováky, ráčny 

Zpět na obsah

NOVINKA

Bestsellery	nářadí	FORCE:
KÓD NÁZEV BĚŽNÁ	CENA	BEZ	DPH

FOR 10216SPC Vybavený montážní vozík – 278 ks 35 398 Kč

FOR 6474500W 1/2" momentový klíč, 40-200 Nm 2 708 Kč

FOR 6181 3/4" ráčnová sada 4 741 Kč

FOR 924B2 Sada na testování brzdové soustavy 2 370 Kč

Bestsellery	nářadí	HAZET:
KÓD NÁZEV BĚŽNÁ	CENA	BEZ	DPH

HAZ 5122-3CT 1/2" momentový klíč, 40–200 Nm 5 289 Kč

HAZ 9012M-1 1/2" pneumatický rázový utahovák - 1200 Nm 5 727 Kč

HAZ 9034P-2 Přímočará pneumatická pila 5 959 Kč

HAZ 600LG/10 Sada extra dlouhých očkoplochých klíčů – 10 ks 4 366 Kč
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Zpět na obsah

PRACOVNÍ
KALENDÁŘE 
V PROFI GARÁŽI
Do	našeho	softwarového	řešení	pro	autoservisy	Profi	Garáž	jsme	zařadili	nový	modul	–	
pracovní	kalendář,	který	slouží	pro	přehledné	zaznamenávání	termínů	vašich	pracovních	
událostí	v	online	uživatelsky	nastavitelném	zobrazení.	Tato	nová	funkcionalita	vám	pomů-
že	v	každodenním	plánování	práce	i	jiných	aktivit.	

NOVINKA

Kde	ho	najdete?

Jak	přidáte	
servisní	událost?

Základní	zobrazení:

V levém menu 
přibyla nová 
záložka 
Kalendář

Jednoduché zadání servisní 
události několika způsoby:

1.  Do požadovaného času klikem vložím 
událost – bez přiřazení zakázky

2.  Do požadovaného času klikem vložím 
událost – s přiřazením zakázky

Přehledný seznam vytvořených kalendářů Zobrazení 
kalendáře 
lze upravit 
na požadovaný 
formát

Zde mohu
 přidat 
libovolné 
množství 
kalendářů, 
které si mohu 
pojmenovat

3.  Výběrem nenaplánované 
zakázky a zvolením 
požadovaného času
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HLAVNÍ	VýHODY	PROFI	GARÁŽE:

4součástí e-shopu

4zdarma (neplatíte za používání)

4bez instalace

4dostupné odkudkoliv

4jednoduché ovládání

4automatická záloha dat

4propojené moduly

Fakturace
včetně EET

Seznam
zákazníků 

a vozidel

Propojení
s aplikací pro MO 
zákazníky

Zakázky
kompletní historie

Komunikace
sms, email atd.

Termíny
STK, lékárnička atd.

Kalendář
pracovní kalendář

Do KalENDÁŘE zDE

NOVINKA

Barevné	odlišení	událostí:

Pro lepší přehlednost jsou  
v kalendáři použity tři barvy  
pro jinak vytvořené události:

1. fialová - událost  
bez přiřazené zakázky

2. modrá - událost  
ze zakázky, která je stále otevřena 
- není možno fakturovat

3. šedá - událost  
ze zakázky, která je již  
uzavřena - můžeme fakturovat

tIp:

Kalendářů  
si můžete  

v Profi Garáži 
založit libovolné 

množství  
a nastavit si jejich 

zobrazení  
v požadovaném 

formátu.


