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

Acetický tmel s vysokou pružností 
a  tepelnou odolností až 260 °C. Odolný 
vůči ropným produktům, např. olejům, 
mazivům apod. Je vhodný pro extrémně 
namáhané spoje, jako například těsnění 
převodových skříní, olejových van apod.

Teflonový sprej, 300 ml
Bezbarvý prostředek pro aplikace s poža-
davkem vysoké teplotní odolnosti. 
Zabezpečuje kvalitní a dlouhodobé pro-
mazání dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, 
vlhkost, vodu a zabraňuje předčasnému 
opotřebení a zadření. Je vhodný na elek-
tromagnetické ovladače, panty, zámky, 
tepelně namáhané díly, kluzné i třecí 
plochy. 

Antikorozní základ, sprej, 400 ml
Vysoce kvalitní ochrana, která je speciálně 
určena proti korozi a rzi. Zastavuje ji 
a vytváří podklad pro laky. Je vhodná pro 
opravy poškozených částí karoserie vozi-
del, rámů motocyklů a podobně. 

Keramická pasta, 200 ml
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 (výfu-
kové systémy, katalyzátor či zapalovací 
svíčky).

Rychlý start, sprej 400 ml
Prostředek je určený pro všechny typy 
benzinových a naftových motorů, moto-
cyklů, osobních a nákladních automo-
bilů, v zemědělství i průmyslu pro tzv. 
studený start. Výrazně šetří motor a bate-
rii. Důležitý je pro starty málo používa-
ných motorů.

Tekuté stěrače, sprej, 400 ml
Ideální přípravek na skla automobilů, spr-
chových koutů a výloh. Zamezuje stéka-
jící 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 červený/šedý 
(pressure pack), 200 ml

Kód: S	ACST102
Běžná cena bez DPH:	265	Kč

Kód: S	ACST095
Běžná cena bez DPH:	90	Kč

Kód: S	ACST103
Běžná cena bez DPH:	106	Kč

Kód: S	ACST098
Běžná cena bez DPH:	352	Kč

Kód: S	ACST088
Běžná cena bez DPH:	87	Kč

Kód: S	ACST089
Běžná cena bez DPH:	87	Kč

Kód: S	ACST101
Běžná cena bez DPH:	265	Kč
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NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VÝFUKOVÝCH 
SYSTÉMŮ V OE KVALITĚ
Značka	Bosal	nabízí	kompletní	sortiment	AM	výfukových	systémů	s	pohliníkovanou	
povrchovou	 úpravou	 a	 katalyzátorů	 z	 nerezové	 oceli	 navržených	 a	 vyrobených	
podle	OE	standardů	schválených	evropským	nařízením	70/157EEC,	jeho	dodatky 
a	ECE-R103.	Toto	 zaručuje,	 že	náhradní	díl	 splňuje	 specifikace	originálního	dílu,	
pokud	jde	o zpětný	tlak,	redukci	hluku	a	emisí	a	kompatibilní	zaměnitelnost	s	OE	
výfukovými	systémy	a	katalyzátory	včetně	tvarové	shody.

Výběr z nabídky katalyzátorů Bosal:

Objednací kód Název dílu Příklady použití Běžná cena bez DPH

BS 099-895 Katalyzátor	BOSAL	
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	IV	
(10/92–04/03)

3 625 Kč

BS 099-998 Katalyzátor	BOSAL	 	AUDI	A3	(09/96–05/03)	1.9	TDI 3 760 Kč

BS 099-949 Univerzální	katalyzátor	BOSAL	kulatý 1 572 Kč

BS 099-948 Univerzální	katalyzátor	BOSAL	oválný 1 572 Kč

Výběr z nabídky výfuků Bosal:

Objednací kód Název dílu Příklady použití Běžná cena bez DPH

BS 294-217 Přední	tlumič	výfuku	BOSAL MERCEDES-BENZ	SPRINTER	2			(01/95–05/06) 3 640 Kč

BS 293-111 Přední	tlumič	výfuku	BOSAL CITROËN	BERLINGO	(07/96-) 2 220 Kč

BS 233-633 	Střední	tlumič	výfuku	BOSAL	 SEAT	CORDOBA	(09/02–11/09) 1 259 Kč

BS 282-763 	Střední	tlumič	výfuku	BOSAL	 ŠKODA	FELICIA	II	(01/98–06/01) 1 083 Kč

BS 154-317 Zadní	tlumič	výfuku	BOSAL FORD	GALAXY	(03/95–05/06) 2 399 Kč

BS 278-039 Zadní	tlumič	výfuku	BOSAL SEAT	IBIZA	IV	(02/02–11/09) 1 680 Kč

Sortiment	Bosal	AM	nabízí	kompletní	výfukové	systémy	s	dostupností	
více	 než	 10	 000	 tlumičů	 výfuků,	 koncových	 trubek,	 katalyzátorů	
a montážního	materiálu,	které	pokrývají	96	%	evropského	vozového	
parku.	Tento	sortiment	 je	neustále	doplňován	o	nové	položky,	které	
díky	zkušenostem	z	OE	výroby	garantují	inovativní	řešení	a	díky	nároč-
ným	 fyzickým	 testům	 i	 simulačním	 technikám	přináší	 dlouhou	 život-
nost	těchto	dílů.	Bosal	doporučuje	pro	optimální	délku	životnosti	výfu-
kových	 systémů	 současně	 i  výměnu	 montážního	 materiálu,	 který	
může	významně	ovlivnit	životnost	celého	systému.

Bosal	nabízí	kompletní	sortiment	výfukového	systému:
•	 výfukové	trubky
•	 tlumiče	výfuku	(přední,	střední,	zadní)
•	 katalyzátory	(homologované	dle	norem	EU-R-103)
•	 DPF	filtry	(homologované	dle	norem	EU-R-103)
•	 montážní	prvky
Od	značky	Bosal	je	tedy	možné	namontovat	kompletní	výfuk.

Jedním	z	nejvýznamnějších	výrobních	a	distribučních	center	je	Bosal	
ČR	v	Brandýse	nad	Labem.	V	 tomto	výrobním	závodě	probíhá	sou-
běžně	výroba	OE	(original	equipment	–	výrobky	pro	prvomontáž	na	
lince	 v	 automobilce)	 a	 AM	 (aftermarket	 –	 volný	 trh	 náhradními	 díly)	

výfukových	 systémů	 a	 typových	 katalyzátorů.	 OE	 produkty	 míří	
k  zákazníkům	 VW	 Group	 (Audi,	 Seat,	 Škoda,	 VW),	 Opel	 a	 Suzuki.	
Závod	je	certifikován	OE	kvalitativními	standardy	TÜV,	ISO	/	TS	1694.

Výhody značky Bosal:
•	 jednoduchá	montovatelnost	hned	napoprvé
•	 dlouhá	životnost	jednotlivých	výfukových	systémů
•	 	následná	příznivá	spotřeba	paliva	díky	optimalizovanému	zpět-
nému	tlaku	

•	 benefit	pro	životní	prostředí	formou	nižších	emisí
•	 EC	homologační	kód	je	vždy	embosován	na	výrobku	

Bosal	nabízí	možnost	dodávek	zboží	každou	noc	po	celém	území	
České	republiky	a	Slovenska,	což	je	zcela	jistě	nejvyšším	standardem	
a konkurenční	výhodou.	Případné	reklamace	jsou	řešeny	okamžitě	
pro	co	nejvyšší	komfort	zákazníků.
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BEZ CARBON BOOST
Desky pokryté síranem

S CARBON BOOST
Síran je zredukovaný díky 
technologii Carbon Boost

Nové baterie Exide EFB jsou vybavené technologií 
Carbon Boost 2.0 s výjimečnou dynamickou akceptací nabíjení, 
prinášející řidičům důležité výhody, speciálně v podmínkách 
intenzivního městského provozu.

Výhody
•  o 75% víc obnovené energie za stejný čas ve srovnání se 

starší EFB

•  Optimalizovaná funkčnost regeneračního brzdění - 
zaručuje úsporu paliva a snížení emisí CO2

•  Delší celková životnost

Carbon Boost byl poprvé uvedený na trh baterií Premium v 
roce 2014. Nový Carbon Boost 2.0 přináší výkon vyšší 
úrovně.

Výhody
•  Rychlejší nabíjení (2x rychleji než u konvenčních baterií)

•  Delší životnost (vyšší úroveň nabití v průběhu provozní 
životnosti baterie)

CARBON BOOST 2.0
Carbon Boost® je jedinečný recept společnosti Exide pro přísady 
uhlíku na záporných deskách, které byly poprvé vyvinuty pro 
originální baterie (OEM) Exide Start-Stop. Nepřetržité investice 
do výzkumu a vývoje, přísnější emisní předpisy EU 
a zvyšující se požadavky ze strany prvovýrobců, pokud jde 
o akceptaci nabíjení a dostupnost energie, vedly k vývoji nového
Carbon Boost 2.0.
Carbon Boost 2.0 využívá vylepšená uhlíková aditiva, kombinující
optimalizovanou povrchovou strukturu s výrazně lepší vodivostí.
To usnadňuje lepší tok proudu v baterii a vede k bezkonkurenční
schopnosti akceptovat nabíjení. Také pomáhá rozpustit
usazeniny síranu olovnatého, které se u vybité baterie obvykle
tvoří na záporné desce, což snižuje schopnost se opětovně
efektivně nabíjet.

EXIDE
EFB

EXIDE
PREMIUM

Laboratorní testy ukazují, že dobít Exide Premium Carbon 
Boost trvá výrazně méně než standardní baterii za 
stejných podmínek.
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VĚDELI JSTE TO?   
TO  CO VYBÍJÍ VAŠI BATERII 

Chladné počasí výrazně snižuje výkon baterie.
Ale v chladném období je potřeba více energie na osvětlení 
a topení.

Horké počasí zrychluje samovybíjení, korozi mřížek a 
uvolňování aktivní hmoty. V případě, že baterie nejsou 
zesíleny pro extrémní klimatické vlivy, může to vést ke zkrácení 
jejich životnosti.

V městském prostředí je motor vozu často vypnutý, nebo 
běží na volnoběžné otáčky a elektrický systém vozu může 
spotřebovat víc energie, než je alternátor schopný dodat. To 
zvyšuje tlak na baterii.

Elektrické spotřebiče na palubě, jako přehrávače médií anebo 
navigace apod., také zvyšují zátěž akumulátoru.
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a zvyšující se požadavky ze strany prvovýrobců, pokud jde 
o akceptaci nabíjení a dostupnost energie, vedly k vývoji nového
Carbon Boost 2.0.
Carbon Boost 2.0 využívá vylepšená uhlíková aditiva, kombinující
optimalizovanou povrchovou strukturu s výrazně lepší vodivostí.
To usnadňuje lepší tok proudu v baterii a vede k bezkonkurenční
schopnosti akceptovat nabíjení. Také pomáhá rozpustit
usazeniny síranu olovnatého, které se u vybité baterie obvykle
tvoří na záporné desce, což snižuje schopnost se opětovně
efektivně nabíjet.

EXIDE
EFB

EXIDE
PREMIUM

Laboratorní testy ukazují, že dobít Exide Premium Carbon 
Boost trvá výrazně méně než standardní baterii za 
stejných podmínek.
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VĚDELI JSTE TO?   
TO  CO VYBÍJÍ VAŠI BATERII 

Chladné počasí výrazně snižuje výkon baterie.
Ale v chladném období je potřeba více energie na osvětlení 
a topení.

Horké počasí zrychluje samovybíjení, korozi mřížek a 
uvolňování aktivní hmoty. V případě, že baterie nejsou 
zesíleny pro extrémní klimatické vlivy, může to vést ke zkrácení 
jejich životnosti.

V městském prostředí je motor vozu často vypnutý, nebo 
běží na volnoběžné otáčky a elektrický systém vozu může 
spotřebovat víc energie, než je alternátor schopný dodat. To 
zvyšuje tlak na baterii.

Elektrické spotřebiče na palubě, jako přehrávače médií anebo 
navigace apod., také zvyšují zátěž akumulátoru.

ŠPIČKOVÉ BATERIE S TECHNOLOGIÍ 
CARBON BOOST 2.0
Díky	rozšíření	nabídky	baterií	Exide	můžeme	nyní	nabídnout	prémiovou	řadu	baterií	pro	
osobní	vozidla	Premium	a	EFB.	Tyto	akumulátory	se	vyznačují	vyšší	životností	a	rychlejším	
nabíjením,	které	zajišťuje	technologie	Carbon	Boost®.	Jde	o	jedinečný	recept	společnosti	
Exide	pro	přísady	uhlíku	na	záporných	deskách,	které	
byly	poprvé	vyvinuty	pro	originální	baterie	(OEM)	Exide	
Start-Stop.	Nepřetržité	investice	do	výzkumu	a	vývoje,	
přísnější	emisní	předpisy	EU	a	zvyšující	se	požadavky	ze	
strany	 prvovýrobců,	 pokud	 jde	 o	 akceptaci	 nabíjení	
a dostupnost	energie,	vedly	k	vývoji	nového	Carbonu 
Boost 2.0. 

Carbon	Boost	2.0	využívá	vylepšená	uhlíková	aditiva	kombinující	optimalizovanou	povrchovou	strukturu	s	výrazně	
lepší	vodivostí.	To	usnadňuje	lepší	tok	proudu	v	baterii	a	vede	k	bezkonkurenční	schopnosti	akceptovat	nabíjení.	
Také	pomáhá	rozpustit	usazeniny	síranu	olovnatého,	které	se	u	vybité	baterie	obvykle	tvoří	na	záporné	desce,	což	
snižuje	schopnost	se	opětovně	efektivně	nabíjet.

Nové	baterie	Exide EFB	jsou	vybavené	technologií	Carbon	Boost	2.0	
s	 výjimečnou	 dynamickou	 akceptací	 nabíjení	 přinášející	 řidičům	
důležité	 výhody,	 speciálně	 v	 podmínkách	 intenzivního	 městského	
provozu.

Carbon	Boost	byl	poprvé	uveden	na	trh	baterií	Premium	v	roce	2014.	
Nový	Carbon	Boost	2.0	přináší	výkon	vyšší	úrovně.

Laboratorní	testy	ukazují,	že	dobít	Exide	Premium	Carbon	Boost	trvá	
výrazně	méně	času	než	standardní	baterii	za	stejných	podmínek.

Výhody:
•	o	75	%	víc	obnovené	energie	za	stejný	čas	ve	srovnání	se	starší	EFB
•		optimalizovaná	funkčnost	regeneračního	brzdění	–	zaručuje	úsporu	
paliva	a	snížení	emisí	CO2

•	delší	celková	životnost

Výhody:
•	rychlejší	nabíjení	(2x	rychleji	než	u	konvenčních	baterií)
•		delší	 životnost	 (vyšší	úroveň	nabití	 v	průběhu	provozní	 životnosti	
baterie)

BEZ CARBON BOOST
Desky pokryté síranem

S CARBON BOOST
Síran je zredukovaný díky 
technologii Carbon Boost

Nové baterie Exide EFB jsou vybavené technologií 
Carbon Boost 2.0 s výjimečnou dynamickou akceptací nabíjení, 
prinášející řidičům důležité výhody, speciálně v podmínkách 
intenzivního městského provozu.

Výhody
•  o 75% víc obnovené energie za stejný čas ve srovnání se 

starší EFB

•  Optimalizovaná funkčnost regeneračního brzdění - 
zaručuje úsporu paliva a snížení emisí CO2

•  Delší celková životnost

Carbon Boost byl poprvé uvedený na trh baterií Premium v 
roce 2014. Nový Carbon Boost 2.0 přináší výkon vyšší 
úrovně.

Výhody
•  Rychlejší nabíjení (2x rychleji než u konvenčních baterií)

•  Delší životnost (vyšší úroveň nabití v průběhu provozní 
životnosti baterie)

CARBON BOOST 2.0
Carbon Boost® je jedinečný recept společnosti Exide pro přísady 
uhlíku na záporných deskách, které byly poprvé vyvinuty pro 
originální baterie (OEM) Exide Start-Stop. Nepřetržité investice 
do výzkumu a vývoje, přísnější emisní předpisy EU 
a zvyšující se požadavky ze strany prvovýrobců, pokud jde 
o akceptaci nabíjení a dostupnost energie, vedly k vývoji nového
Carbon Boost 2.0.
Carbon Boost 2.0 využívá vylepšená uhlíková aditiva, kombinující
optimalizovanou povrchovou strukturu s výrazně lepší vodivostí.
To usnadňuje lepší tok proudu v baterii a vede k bezkonkurenční
schopnosti akceptovat nabíjení. Také pomáhá rozpustit
usazeniny síranu olovnatého, které se u vybité baterie obvykle
tvoří na záporné desce, což snižuje schopnost se opětovně
efektivně nabíjet.

EXIDE
EFB

EXIDE
PREMIUM

Laboratorní testy ukazují, že dobít Exide Premium Carbon 
Boost trvá výrazně méně než standardní baterii za 
stejných podmínek.
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uvolňování aktivní hmoty. V případě, že baterie nejsou 
zesíleny pro extrémní klimatické vlivy, může to vést ke zkrácení 
jejich životnosti.

V městském prostředí je motor vozu často vypnutý, nebo 
běží na volnoběžné otáčky a elektrický systém vozu může 
spotřebovat víc energie, než je alternátor schopný dodat. To 
zvyšuje tlak na baterii.

Elektrické spotřebiče na palubě, jako přehrávače médií anebo 
navigace apod., také zvyšují zátěž akumulátoru.
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intenzivního městského provozu.

Výhody
•  o 75% víc obnovené energie za stejný čas ve srovnání se 
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•  Optimalizovaná funkčnost regeneračního brzdění - 
zaručuje úsporu paliva a snížení emisí CO2

•  Delší celková životnost

Carbon Boost byl poprvé uvedený na trh baterií Premium v 
roce 2014. Nový Carbon Boost 2.0 přináší výkon vyšší 
úrovně.

Výhody
•  Rychlejší nabíjení (2x rychleji než u konvenčních baterií)

•  Delší životnost (vyšší úroveň nabití v průběhu provozní 
životnosti baterie)

CARBON BOOST 2.0
Carbon Boost® je jedinečný recept společnosti Exide pro přísady 
uhlíku na záporných deskách, které byly poprvé vyvinuty pro 
originální baterie (OEM) Exide Start-Stop. Nepřetržité investice 
do výzkumu a vývoje, přísnější emisní předpisy EU 
a zvyšující se požadavky ze strany prvovýrobců, pokud jde 
o akceptaci nabíjení a dostupnost energie, vedly k vývoji nového
Carbon Boost 2.0.
Carbon Boost 2.0 využívá vylepšená uhlíková aditiva, kombinující
optimalizovanou povrchovou strukturu s výrazně lepší vodivostí.
To usnadňuje lepší tok proudu v baterii a vede k bezkonkurenční
schopnosti akceptovat nabíjení. Také pomáhá rozpustit
usazeniny síranu olovnatého, které se u vybité baterie obvykle
tvoří na záporné desce, což snižuje schopnost se opětovně
efektivně nabíjet.
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EXIDE
PREMIUM

Laboratorní testy ukazují, že dobít Exide Premium Carbon 
Boost trvá výrazně méně než standardní baterii za 
stejných podmínek.
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Chladné počasí výrazně snižuje výkon baterie.
Ale v chladném období je potřeba více energie na osvětlení 
a topení.

Horké počasí zrychluje samovybíjení, korozi mřížek a 
uvolňování aktivní hmoty. V případě, že baterie nejsou 
zesíleny pro extrémní klimatické vlivy, může to vést ke zkrácení 
jejich životnosti.

V městském prostředí je motor vozu často vypnutý, nebo 
běží na volnoběžné otáčky a elektrický systém vozu může 
spotřebovat víc energie, než je alternátor schopný dodat. To 
zvyšuje tlak na baterii.

Elektrické spotřebiče na palubě, jako přehrávače médií anebo 
navigace apod., také zvyšují zátěž akumulátoru.

BEZ CARBON BOOST
Desky pokryté síranem

S CARBON BOOST
Síran je zredukovaný díky 
technologii Carbon Boost

Výběr z nabídky autobaterií EXIDE s technologií Carbon Boost 2.0:

Objednací kód Název Běžná cena bez DPH

EXI EA530 EXIDE	Premium	53	Ah 2 608 Kč
EXI EA770 EXIDE	Premium	77	Ah 3 981 Kč 
EXI EA1000 EXIDE	Premium	100	Ah 4 997 Kč
EXI EL700 EXIDE	EFB	70	Ah	 4 644 Kč

...	a	dalších	29	typů	baterií	EXIDE	Carbon	Boost	na	eCatu.

e-Magazín  | 4/20204 | zpět na obsah



SVC
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ 
NOVĚ V SORTIMENTU

Výběr z nabídky tažných zařízení SVC:

Objednací kód Název Provedení čepu Běžná cena bez DPH

SV 001-350 V945 Tažné	zařízení	SVC:	Škoda	Octavia	Combi šroubovaný 3 021 Kč

SV 701-002 V917 Tažné	zařízení	SVC:	Škoda	Fabia	Combi šroubovaný 2 468 Kč

SV 001-229 V2920 Tažné	zařízení	SVC:	Citroën	Berlingo šroubovaný 2 984 Kč

SV 001-176 V276 Tažné	zařízení	SVC:	Ford	Focus	Kombi šroubovaný 2 929 Kč

SV 001-070 V1132 Tažné	zařízení	SVC:	VW	Touran šroubovaný 3 660 Kč

SILNÉ STRÁNKY

•		Zavedená	a	známá	značka	na	českém	trhu	s	více	jak	30letou	
tradicí

•		Český	výrobek	vysoké	kvality
•		Skvělý	poměr	cena/kvalita
•		Kompletní	nabídka	tažných	zařízení	a	jejich	příslušenství	téměř	
pro	všechny	typy	osobních	a	užitkových	vozidel

•	Možnost	expresního	dodání

SVC	Group	s.r.o.	se	již	více	než	30	let	zabývá	výzkumem,	vývo-
jem,	výrobou,	prodejem	a	montáží	tažných	zařízení	pro	všechny	
typy	 automobilových	 značek	 a	 patří	 k	 jedněm	 z	 největších	
výrobců	systémů	tažných	zařízení	v	ČR.

Produkty	 jsou	 homologované	 dle	 platných	 norem	 a	 směrnic	
Evropské	 unie	 EHK	 55-R	 nebo	ATESTU	Ministerstva	 dopravy	
a spojů	ČR	pro	více	než	30	automobilových	značek	s	možností	
vývozu	výrobků	do	států	Evropské	unie.

SVC	Group	s.r.o.	se	zavázala	ke	kvalitě	a	estetice	výrobku	a	usi-
luje	o	nejlepší	uplatnění	v	praxi.	Kvalita	výroby	a	dodávaného	
zboží	je	řízená	a	garantovaná	normami	ISO	ČSN	EN	9001:2016	
a IATF	16949	a	ISO	14001.																																																															

SVC	kompatibilní	pro: 
Škoda Octavia III Combi (2012->)

SVC	kompatibilní	pro: 
Citroën Berlingo (2008–2018)
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Nosiče Carface 2020

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

NOSIČE KOL CARFACE NOVĚ 
V NABÍDCE ELITU
Od	jara	2020	jsou	nově	v	nabídce	Elitu	nosiče	kol	značky	CARFACE,	která	patří	
mezi	nejprodávanější	značky	autopříslušenství	na	českém	trhu.	V	nabídce	najdete	
nosiče	kol	na	střechu	vozidla,	zadní	dveře	i	tažné	zařízení.	

Nosiče	 kol	 na	 tažné	 zařízení	 se	 stávají	 stále	
populárnějšími.	 Je	 to	 proto,	 že	 manipulace	
s jízdními	koly	není	tak	namáhavá	jako	při	zve-
dání	kol	na	střechu	vozidla.	Navíc	převážení	
kol	takzvaně	„za	autem“	je	komfortnější	z hle-
diska	aerodynamiky	vozidla	a	s	tím	související	
spotřebou	pohonných	hmot.
S	nástupem	elektrokol,	která	zažívají	v posled-
ních	 letech	 až	 neskutečný	 boom,	 vzrostla	
poptávka	po	 tomto	 typu	nosičů.	Těžká	elek-
trokola	většinou	nelze	umístit	na	střechu	vozu	
právě	z důvodu	jejich	hmotnosti.	
Nosiče	 Carface	 se	 vyznačují	 pevnou	 kon-
strukcí	a	v	sortimentu	najdeme	modely	pro	2,	
3	nebo	4	jízdní	kola	i modely	s	vyšší	nosností	
vyvinuté	zejména	pro	převoz	elektrokol.
Pro	 letní	sezónu	2020	přichází	značka	CAR-
FACE	s	novými	modely	nosičů,	které	rozšiřují	

již	tak	populární	nabídku.	Jedná	se	především	
o	modely	řady	VISION,	které	jsou	nabízeny	ve	
variantách	pro	dvě,	tři	nebo	čtyři	kola.
Modely	 VISION	 jsou	 novou	 vyšší	 třídou	
v modelové	 řadě	Carface.	 Patentovaný	 sys-
tém	upevnění	na	tažné	zařízení	prošel	inovací.	
U	těchto	modelů	tak	už	není	potřeba	utaho-
vací	 klíč,	 ale	 utažení	 na	 kouli	 se	 provede	
pákou,	která	 je	součástí	upínacího	mechani-
smu.	Samozřejmostí	 je	 funkce	sklápění,	 kte-
rou	 disponovaly	 i	 předchozí	 modely,	 nebo	
možnost	složení	nosiče	do	kompaktních	roz-
měrů.	Nosiče	VISION	dostaly	nová	moderní	
světla	a	vylepšené	upínání	ráfků	kol	s	delšími	
pásky	pro	upevnění	ráfků	s	plášti	až	do	veli-
kosti	3,25˝.
Majitelé	 elektrokol	 nebo	 robustnějších	
horských	 kol	 ocení	 model	 e-Scorpion	 2 

s  nosností	 60	 kg	 navazující	 na	 populární	
Scorpion,	 který	 je	 v	 nabídce	 již	 několik	 let.	
E-Scorpion	2	přichází	s novými	vylepšenými	
funkcemi.	 Je	 to	 jednak	 inovovaný	 upínací	
systém	na	tažné	zařízení,	který	najdeme	také	
u	 již	 výše	 zmíněných	modelů	VISION,	 dále	
pak	výškově	nastavitelná	opěra	s úchyty	kol	
nebo	 dvoubodový	 upínací	 mechanismus	
předního	kola,	 který	oproti	 klasickému	 jed-
nomu	pásku	lépe	eliminuje	kmitání	ráfku	kola	
za	jízdy.	Při	manipulaci	s	nosičem	ocení	uživa-
telé	 kolečka,	 díky	 nimž	 lze	 nosič	 pohodlně	
dovézt	až	k	vozidlu	a	není	tak	nutné	jej	daleko	
přenášet.	
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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

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 benzinové	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	vstřikovačů.	Vybrat	si	můžete	ze	široké	nabídky	testovacích	stolic.

Testovací stolice – vstřikovače
Všechna	 nabízená	 měřicí	 zařízení	 umožňují	
testovat	 funkčnost	 elektromagnetických	
a piezoelektrických	vstřikovačů	benzinových	
nebo	 dieselových	 systémů	 v	 manuálním	
nebo	plně	automatickém	režimu.	Na	základě	
předepsaných	 hodnot	 lze	 snadno	 změřit	
množství	 vstřikovaného	 paliva,	 průtoku	
paliva	do	přepadu	a	elektrické	veličiny.	Jed-
notlivé	 kroky	 testování	 jsou	 zobrazeny	 na	
přehledném	displeji,	kde	 je	 ihned	vidět,	zda	
daný	 krok	 vyšel	 v	 toleranci	 předepsaných	
hodnot.
Součástí	všech	měřicích	stolic	jsou	testplány,	
které	lze	upravovat	dle	vlastních	potřeb,	pří-
padně	 vytvářet	 nové.	 Testovací	 stolice	Car-
bon	Zapp	jako	jediné	umožňují	autorizovaně	
kódovat	vstřikovače	VDO	EURO5.	

Testovací stolice – čerpadla + 
vstřikovače
Kombinované	řešení	v	podobě	testo-
vací	 stolice,	 které	 umožňuje	 testo-
vání	 vstřikovačů	 i	 vstřikovacích	 čer-
padel	 systému	 Common	 rail.	 Další	
neocenitelnou	 výhodou	 je	 možnost	
rozšíření	o	testování	vstřikovačů	typu	
EUI/PD	 (Pumpe	 Düse)	 a	 EUP.	 Tato	
stolice	 je	 vhodnou	 volbou	 pro	 kaž-
dého,	kdo	se	rozhodne	pro	testování	
kompletní	řady	komponentů	vstřiko-
vacího	systému.

Kódovací jednotky
Další	novinkou	v	dieselovém	sortimentu	jsou	uni-
verzální	testovací	a	kódovací	jednotky	pro	vstřiko-
vače	typu	Common	Rail.	Jednotky	lze	snadno	při-
pojit	 k	 podporované	 hostitelské	 testovací	 stolici,	
např.	BOSCH	EPS	205,	HARTRIDGE	SABRE	CRI.	
Po	zakoupení	jednotlivých	licencí	je	možné	kódo-
vat	 vstřikovače	 značek	 BOSCH,	 VDO,	 DENSO	
a DELPHI.																																																																			
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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	
i	profesionála.

MOTIP KOMPAKT
Skvěle	 použitelný	 a	 léty	 osvědčený	MOTIP	
Kompakt	je	systémem	pro	širokou	škálu	apli-
kací.	 Jedná	 se	 o	 vysoce	 kvalitní	 akrylové	
barvy	ve	spreji	o	objemu	400	ml	pro	lakování	
nebo	 retušování	 automobilů	 a	 mnoho	 dal-
ších	 předmětů,	 například	 v	 domácnostech.	
Hodí	 se	 pro	 kutilské	 práce	 či	 dekorace	
a  ruční	 řemesla.	Barva	má	vynikající	přilna-
vost	 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	tolerance	barva	odpovídá	originálnímu	
odstínu	 výrobce	 auta.	 Systém	 zahrnuje	
několik	originálních	automobilových	odstínů	
různých	 značek	 pod	 jedním	 referenčním	
5místným	číslem.	Barvy	jsou	identické	odstí-
nem,	ale	mají	rozdílné	kódové	značení	origi-
nálních	odstínů	výrobců	aut,	které	jsou	slou-
čeny	 pod	 jeden	 barevný	 kód	 Motip.	 Pro	
snadné	 vyhledávání	 konkrétního	 odstínu	
sprejů	Kompakt	je	na	eCatu	vytvořený	konfi-
gurátor,	kde	pomocí	dynamického	 filtrování	
a	výpisu	jednotlivých	značek	automobilů	lze	
snadno	 dohledat	 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	akrylátové	barvy,	

které	odpovídají	originálním	odstínům	Škody	
Auto.	Tato	řada	byla	vytvořena	výhradně	pro	
český	trh	ve	speciálním	balení	150	ml.
Naleznete	 v	 ní	 univerzální	 odstíny	 –	 černé	
a bílé	–,	dále	pak	základní	barvu	v	akrylátové	
kvalitě	nebo	bezbarvý	akrylátový	lak	s	vyso-
kým	leskem.
Nejvíce	 produktů	 této	 řady	 obsáhne	 škála	
barevných	 odstínů	 –	 hladké	 i	 metalické,	
které	 odpovídají	 originálním	 odstínům	 na	
vozech	Škoda.
Všechny	 aerosoly	 této	 řady	 mají	 unikátní	
trysky,	které	zaručují	plochý	střik	jako	u	pro-
fesionální	 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,	 vysoce	 kvalitní	
produkty	 ve	 spreji,	 pomocí	 kterých	 per-
fektně	 připravíte	 podklad	 před	 samotnou	
aplikací	 barevného	 odstínu.	 Dokonalého	
lesku	dosáhnete	díky	1K	a	2K	čirým	lakům.
Finální	výsledek	potřebuje	vždy	solidní	začá-
tek,	 což	 je	 důvod,	 proč	 nátěrový	 systém	
Color-Matic	nabízí	kvalitní	produkty	pro	pří-
pravu	 nátěrové	 hmoty,	 jmenovitě	 čištění,	
broušení,	přípravu	a plnění,	pro	všechny	pro-
jekty,	které	vyžadují	dokonalou	přípravu.
Používané	 rozprašovací	 trysky	 umožňují	
dosažení	 stejně	 kvalitních	 výsledků	 jako	
pomocí	 vzduchové	 stříkací	 pistole.	 Široký	
paprsek	stříkací	trysky	nebo	proměnná	stří-
kací	tryska	Flex	Jet	nabízí	maximální	spoleh-
livost	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	
plniče,	kontrolní	spreje	–	až	po	finální	vrstvu	
–	1K	a	2K	čiré	laky.	

BARVY VE SPREJI MOTIP DUPLI

Objednací 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 

Kompletní přehled produktů můžete nalézt na e-shopu v sekci Lakování / Autolaky / Autolaky ve spreji.
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Do	našeho	softwarového	řešení	pro	autoservisy	eOffice	jsme	zařadili	nový	modul –	
pracovní	 kalendář,	 který	 slouží	 pro	 přehledné	 zaznamenávání	 termínů	 vašich	
pracovních	událostí	v	online	uživatelsky	nastavitelném	zobrazení.	Tato	nová	funkci-
onalita	vám	pomůže	v	každodenním	plánování	práce	i	jiných	aktivit.	
TIP:	Kalendářů	si	můžete	v	eOfficu	založit	 libovolné	množství	a	nastavit	 si	 jejich	
zobrazení	v	požadovaném	formátu.

Kde ho najdete?

Základní zobrazení 

NOVINKA – PRACOVNÍ KALENDÁŘE 
V EOFFICU

V	levém	menu 
přibyla	nová 
záložka 
Kalendář

Přehledný	
seznam	
vytvořených	
kalendářů

Zobrazení	kalendáře	
lze	upravit	na	
požadovaný	formát

Zde	mohu	
přidat	
libovolné	
množství	
kalendářů,	
které	si	mohu	
pojmenovat
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Zadávejte

Informujte

Fakturujte
včetně EET

Plánujte

Opravujte Kalkulujte

HLavNí výHOdY eOffICu:

•	součástí	eCatu
•		zdarma	(neplatíte	za	pou-
žívání)

•	bez	instalace
•	dostupné	odkudkoliv

•	jednoduché	ovládání
•	automatická	záloha	dat
•	propojené	moduly
•		nyní	i	s	pracovním	kalen-
dářem

DO	KALENDÁŘE	ZDE

Jak přidáte servisní událost?

Barevné odlišení událostí

3.		Výběrem	
nenaplánované	
zakázky	
a zvolením	
požadovaného	
času

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

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
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