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Vážení čtenáři a obchodní partneři,

máme za sebou (doufejme) naprosto výjimeč-
nou životní a pracovní zkušenost: praktické 
umrtvení fungování celého trhu v důsledku 
celosvětové pandemie. Naše branže měla to 
privilegium, že jsme mohli naše služby navzdory 
mnoha omezením nadále zákazníkům nabízet 
s cílem zachovat individuální mobilitu. Společně 
jsme dokázali i za ztížených podmínek fungovat 
a pomáhat motoristům řešit problémy s jejich 
vozidly. A za to bych Vám chtěl velmi poděko-
vat. Přijatá vládní opatření se nyní rozvolňují 
natolik, že se pomalu vracíme k normálnímu 
fungování. Proto také nyní dostáváte do rukou 
nové vydání časopisu Magazín ELIT, kde se 
můžete seznámit se všemi novinkami, které 
jsme pro Vás na jarní sezónu připravili.
Úvodem jsme se rozhodli představit Vám web 
ecat.elit.cz v celé jeho současné kompletní 
kráse. Jak čas plynul a postupně k samotnému 
eCatu přibývaly další přidané služby a funkciona-
lity, stal se z něho jeden z nejsilnějších profesio-
nálních portálů pro autoservisy, jaký na našem 
trhu můžete najít. Každý si zde může vybrat to, co 
pro svou práci potřebuje. Navíc díky tomu, že je 
vše online, tak například i naše stále se rozšiřující 
nabídka videoškolení je v současné době ještě 
užitečnější než kdykoliv dříve.
Gratulujeme vítězi tradiční ankety o nejlepší 
autoservis Partner ELIT 2019 – Autocentru 
Kelich s.r.o. – a vyhlašujeme další ročník! 
Věříme, že tato možnost zvítězit mezi nejlepšími 
bude i letos pro všechny dostatečnou motivací. 
V rubrice sortimentních novinek se mimo jiné 
dočtete o zcela nové oblasti detailingu, který 
může zajímavým způsobem obohatit Vaši 
nabídku služeb pro motoristy. Zavedli jsme také 
celé nové skupiny sortimentů, jako například 
příslušenství pro karavany. A nechybí samo-
zřejmě ani spousta novinek z oblasti garážo-
vého vybavení a laků. Tradiční rozhovory Vás 
pak zavedou na různá místa, mimo jiné za dvoj-
násobným mistrem Evropy v jízdě do vrchu 
Lukášem Vojáčkem. 
Dovolte, abych Vám popřál především hodně 
zdraví a pevné nervy pro zvládání nástrah post-
koronavirové etapy našich životů. Věřím, že to 
společně zvládneme – jsme zde pro Vás!!

Za redakční tým
Ing. Michal Knor
Ředitel marketingu
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eCAT Je JeDINeČNÝ 
Profesionální Portál 
Pro autoservisy!
Již několik let pravidelně objednáváte 
zboží na eCatu Elitu, ale možná jste se 
dosud nestihli detailně seznámit s tím, jak 
se za tu dobu významně proměnil v multi-
funkční profesionální portál, který nabízí 
servisům mnoho dalších užitečných funk-
cionalit. Všechny jsme navrhli  i otestovali 
tak, aby plně vyhovovaly individuálním 
potřebám servisů a pomohly jim v jejich 
každodenní práci. Najdete je všechny na 
jednom místě, dostupné z jakéhokoliv zaří-
zení online  a navíc zdarma. Pojďme si je 
proto nyní detailněji přiblížit a připomenout 
si, o jak všestranný nástroj vlastně jde a jak 
ho můžete ihned začít plně vyžívat.

Každá funkcionalita portálu je detailně popsána na své speciální 
podstránce, kde se dozvíte vše o tom, co jednotlivé funkcionality 
nabízejí a jak fungují i jak je můžete maximálně využít. Detaily nalez-
nete na: ecat.elit.cz/portal

Co všeChno portál nabízí:

Rychlé objednání a hledání dílů
Moderní a responzivní e-shop rozdělený do specifických oborových 
kategorií s akčními nabídkami. Mezi jeho základní vlastnosti patří 
fulltextové vyhledávání, více košíků, podrobné filtrování, historie 
hledání, nejžádanější produkty a vlastní nastavení eCatu.
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teChniCká a servisní data
Technická a servisní data obsahující servisní prohlídky, data nasta-
vení, mazací plány, doby oprav a technické výkresy ke všem autům 
přehledně na jednom místě.

IntelIgentní systém vzdělávání
Auto Akademie nabízí pokrokový inteligentní systém vašeho vzdě-
lávání zaměřený na management rozvoje zaměstnanců, porovnání 
jejich znalostí a doporučení dalších odborných školení s automatic-
kou připomínkou. Akademie obsahuje více než 110 online nebo pre-
zenčních školení, kalendář na 3 měsíce dopředu, 9 modulů speciali-
zací a 4 obtížnosti školení. 

online objednávky servisního zásahu
Kompletní nabídka servisních zásahů od pravidelných revizí po 
neplánované opravy. Vše v rámci záručního i pozáručního servisu 
garážového vybavení. Objednáte přehledně, rychle a bez kompli-
kací. Vybrat si můžete z různých typů a značek garážového 
vybavení.
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Řízení zakázek
Pohodlné řízení zakázek od vytištění nabídky, sjednání termínu 
opravy až po záznam do servisní knížky. Systém zároveň automa-
ticky hlídá vytíženost mechaniků a dostupnost náhradních dílů.

FaktuRace včetně eet
Jednoduché a rychlé vystavení daňového dokladu s vaší hlavičkou, 
včetně přehledné historie vydaných daňových dokladů a jejich 
filtrování.

elektRonIcká seRvIsní knížka
Slouží pro záznam veškerých servisních úkonů, které jsou prová-
děny servisem či majitelem vozidla propojením přes RZ. Mezi její 
základní funkce se řadí připomenutí pravidelných servisních prohlí-
dek, STK, výměny oleje a provozních kapalin prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu. 

komunikaCe
Systém umožňuje individuální nastavení a odeslání upozornění na 
majitele vozidla o blížícím se důležitém termínu nebo servisním 
zásahu pomocí SMS nebo e-mailu zdarma.

PotŘebujete PoRadIt, 

jak PoRtál Ideálně využívat? 

Obracejte se s dotazy na svého 

prodejního poradce.

PRoč využívat PoRtál 
ecat?

⊲ Řešení vše v jednom

⊲ Bez instalace

⊲ Dostupné odkudkoliv

⊲  samostatné, přitom  
propojené moduly

⊲ Individuálně nastavitelný

⊲ Jednoduché ovládání

⊲ automatická záloha dat

⊲ Zdarma – neplatíte za používání
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rychlé objednání 
a hledání dílů

Moderní a responzivní  
e-shop s fulltextovým  

vyhledáváním

Řízení zakázek 
(garáž management) 

Přehledné řízení zakázek 
(kalendář, vytištění nabídky, 
zakázkové listy)

Technická 
a servisní data

Kompletní montážní 
návody a údaje pro 
seřízení vozidla 
včetně délky 
pracovních úkonů

Fakturace 

Vystavení  
daňového  

dokladu s vaší  
hlavičkou  
pro vaše  

zákazníky

inteligentní 
systém 
vzdělávání

Sofistikovaný  
nástroj pro  
odborné  
vzdělávání  
v oboru auto- 
opravárenství

elektronická  
servisní knížka

Kompletní 
záznamy o servisní 

historii vozidla

Online objednávka servisního zásahu

Rychlý způsob objednání opravy  
nebo revizí garážového vybavení

Komunikace

E-mail a SMS notifikace  
dle vašeho nastavení
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Online školení, čili e-learning, jsou perfektními možnostmi pro rychlé, snadno dostupné 
a profesionální vzdělávání. Elit Akademie nabízí hned několik online školení doplněných 
animacemi či videi a také speciální online odborné testy, ve kterých si všichni registrovaní 
zákazníci na eCatu5 mohou ihned zdarma porovnat svoje znalosti s ostatními v oboru. 
Vybírat můžete z 9 modulů specializací a 4 úrovní obtížnosti. Takže kdy jindy se vzdělávat 
a být zase o kousek lepší,když ne teď? 

Jak na online školení:

1

3

2
Pokud již máte provedenou registraci v AKADEMII, vstupujete 
do ní v sekci: PRO DÍLNU / Systém vzdělávání dole přes modré 
tlačítko VSTUPTE.

Ze seznamu nabízených online školení si vyberte to, které chcete absolvovat. Například ochutnávku zdarma – online školení 
TURBODMYCHADLO 1 – ZÁKLADY a klikněte na něj.

Na hlavní obrazovce vlevo v MENU klikněte na „Online 
školení“.

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

ELIT

AU
TO AKADEMIE

ELIT

VYUŽÍVeJTe VÝHODY ONLINe 
VZDĚLÁVÁNÍ S eLIT AKADeMIÍ
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4

6

8

5

7

9

V otevřené kartě školení klikněte na „Spustit online školení“ a 
můžete začít!

Dále se v jednotlivých částech seznámíte s obsahem probí-
rané problematiky.

Důležitou součástí je i závěrečný test, který prověří, co jste se 
naučili.

Dozvíte se, jaká je délka školení, pro jakou úroveň specialisty 
je určeno a co je jeho cílem.

Pro lepší vysvětlení jsou použity nejen statické prezentace, ale 
také komentované animace nebo videa.

Samozřejmostí je vyhodnocení vašeho testu z online školení.
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Jak absolvovat vstupní test a porovnat si svoje znalosti:

1

3

5

2

4

6

Vlevo v MENU nahoře vyberete „Moje zeď“, tzn. přehled všech vašich aktivit i testů 
provedených i neprovedených. Po výběru a kliknutí vpravo nahoře si vyberete jeden 
z neprovedených vstupních testů a můžete jít na to.

Čeká vás série 10 otázek (v časovém limitu), které se při opako-
vání testu schválně nahodile mění.

Hodnoty v grafu i další informace na „vaší zdi“ jsou ihned po 
provedení testu zaktualizovány.

Po zobrazení karty testu už jen klik-
nete dole na tlačítko „Pokračujte v tes-
tování“.je určeno a co je jeho cílem.

Na závěr testu se zobrazí krátké vyhodnocení, za úspěšný 
výsledek je považovaná hranice 70 % a více.

Vlevo v MENU nahoře kliknete na„Můj tým“. Zde máte přehled 
hodnocení všech vašich zaměstnanců..Uvidíte rozdíly mezi 
nimi a jak si stojí oproti průměru celku, který je zobrazený 
zeleně na prvním grafu.

Máte otázky nebo potřebujete poradit, jak co nejlépe využívat 
platformu Elit Akademie či jak objednávat školení? Volejte na tel. 
724 670 238 nebo pište na skoleni@lkq.cz.

Sledujte naši nabídku! Pravidelně doplňujeme další online 
kurzy s tématy, o která máte největší zájem.
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PARTNeR eLIT – 
autoservis roKu 2019

OBCHODNÍ NÁZEV: AUTOCENTRUM KELICH s. r. o.
JMÉNO MAJITELE: Jan Kelich
ADRESA: Šumperská 1522, 783 91 Uničov
TELEFON: +420 777 088 994
E-MAIL: obchod@pneuservis-kelich.com
WEB: www.autocentrumkelich.cz
SPECIALIZACE NA ZNAČKU: všechny značky
POČET SERVISNÍCH STÁNÍ: 6 zvedáků, 2 dílenské 
jámy, klempírna
POČET MECHANIKů: 6
OTEVÍRACÍ DOBA: po–pá 7.00–17.00
ČLENSTVÍ V KONCEPCI PARTNER ELIT: od roku 1997

V prvním vydání letošního Magazínu Elit bychom vám rádi představili výherce ankety 
PARTNER ELIT ROKU 2019. Stal se jím náš dlouholetý partner AUTOCENTRUM 
KELICH s.r.o., který nejlépe splnil hodnoticí kritéria nominovaných autoservisů. Nomi-
nováno bylo celkem 14 regionálních kandidátů z celé servisní sítě PARTNER ELIT 
v České republice. Hodnotil se vzhled provozovny, zařazení servisu ve fleetu, tech-
nické vybavení, průměr obratu v roce 2019 a také faktury uhrazené ve splatnosti.

SERVIS AUTOCENTRUM KELICH NABÍZÍ:
• VEŠKERÉ AUTOSERVISNÍ PRÁCE
• PNEUSERVIS
• GEOMETRII
• AUTOELEKTROSERVIS, DIAGNOSTIKU
• ÚDRŽBU A SERVIS KLIMATIZACÍ
• KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
• KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ POJISTNýCH UDÁLOSTÍ
• PŘÍPRAVU A PROVEDENÍ STK + EMISÍ
• PRODEJ KVALITNÍCH ZNAČKOVýCH 

AUTODÍLů
• KOMPLEXNÍ ÚDRŽBU FIREMNÍCH 

VOZOVýCH PARKů

záručním a pozáručním servisem 
v tomto autoservisu neztrácíte 
díky blokové výjimce eu záruku 
poskytovanou výrobcem.

je členem profesionální sítě autoservisů PaRt-
neR elIt, jejíž všechny servisy splňují moderní 
požadavky na vybavení servisu, poskytované 
služby a zaměřují se především na profesionalitu. 
garantem sítě je firma elIt cz.

BLOKOVÁ

VÝJIMKA

současné podoby. V té době se stal i čle-
nem servisní koncepce PARTNER ELIT. 
Aktuálně má 6 zvedáků a dvě dílenské 
jámy pro servis vozidel nad 3,5 tuny. Běž-
nou servisní činnost rozšířili o opravy 
karoserií osobních i dodávkových vozů 
všech typů.

V roce 2017 se zapojili do elitního pro-
jektu CAR FLEET SERVIS. Tento projekt 
vnímají jako revoluční rozhodnutí, kdy 
svou autoservisní činnost zaměřili přede-
vším na servis, správu a údržbu vozových 
parků.

Mezi jeho hlavní partnery patří: vozidla 
ČESKÉ POŠTY, ARVAL, Bussines Lease, 
Lease Plan, UNIQA a servis vozidel f irmy 
EUROVIA. Mimo jiné po celou dobu neu-
stále servisují i vozidla stálých zákazníků 
města UNIČOV a širokého okolí. 

bylo jeho cílem otevřít si nový reprezenta-
tivní servis ve středu města UNIČOV. 

V roce 1999 došlo k přestěhování a ote-
vření stávajícího servisu, který prošel 
postupným vývojem jako celá f irma až do 

Jde o rodinnou f irmu, která se zabývá 
servisováním vozidel všech značek. Auto-
servis byl založen v roce 1992 v bývalém 
areálu OBNOVA UNIČOV a  jeho speciali-
zace byla zaměřena převážně na pneu-
servis a výrobu protektorů. Již v té době 
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Do ankety bude nominováno 15 autoservisů. Prostřednictvím této ankety se snažíme propagovat a zdokonalovat naši autoservisní síť PART-
NER ELIT. O nominaci budou rozhodovat regionální ředitelé společně s prodejním týmem.
Hodnotit se bude především vzhled provozovny, zařazení autoservisu ve fleetu, servisní vybavení, průměr obratu v roce 2020, ale také fak-
tury uhrazené ve splatnosti. O vítězi pak bude rozhodovat tým servisní koncepce. 

Vítěz ankety obdrží věcnou cenu 
v podobě skleněné trofeje, 
certifikát a voucher 
v hodnotě 5 000 
kreditních bodů, které 
mu budou připsány 
na konto. Vítězný servis 
pak bude prezentován 
v prvním vydání časopisu 
Magazín Elit 2021.

Těšíme se na každého 
nominovaného partnera.
                                         

Navzdory ztížení podmínek v podnikání servisů způsobenému celosvětovou krizí 
z  důvodu epidemie koronaviru se mnohé servisy intenzivně snaží s touto situací 
vyrovnat a velmi aktivně a cílevědomě na sobě pracují. Proto jsme se rozhodli i v letoš-
ním roce pokračovat v již tradiční anketě PARTNER ELIT ROKU. Vybírat budeme 
z bezmála 150 aktivních partnerů servisní sítě v České republice, abychom tak mohli 
nominovat ty, kteří si to za své úsilí a výsledky zaslouží, a ocenit toho nejlepšího. 
Navíc věříme, že anketa bude motivovat i ostatní k jejich práci a rozvoji.

KDO BUDe VÍTĚZ ANKeTY 
Partner elit roKu 2020
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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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KOMPReSORY KLIMATIZACe 
STARLINe – KVALITNÍ A CeNOVĚ 
DostuPná alternativa
Klimatizace je v dnešních 
vozidlech téměř stejně přiro-
zená jako rádio, poptávka po 
jejím servisu a opravách se 
odpovídajícím způsobem 
zvyšuje. Proto Elit nově nabízí 
kompletní sortiment kompre-
sorů STARLINE, které jsou na 
trhu velmi kvalitní a přitom 
cenově dostupnou 
alternativou.

výběr z nabídky kompresorů staRlIne:

objednací kód aplikace běžná cena bez dPh

dk stk0287 ŠKODA OCTAVIA (02/04–06/13), AUDI A3 (05/03–08/12), VW GOLF V  (10/03–02/09) 5 890 Kč 

dk stk0002 ŠKODA OCTAVIA (09/96–12/10), VW GOLF IV (08/97–06/05) (vybaven redukcí ovál/kostka) 5 190 Kč 

dk stk0120 VW SHARAN (05/95–03/10), FORD GALAXY (03/95–05/06), SEAT ALHAMBRA 
(04/96–03/10) 5 220 Kč 

dk stk0121 FORD MONDEO III (11/00–08/07), FORD TRANSIT (08/00–05/06) 5 520 Kč 

dk stk0804 FIAT DUCATO (07/06-) 7 950 Kč 

dk stk1193 MAZDA  3 (BK) (10/03–12/09) 6 890 Kč 

Snaha firmy Elit nabídnout kompresory, které 
by byly příznivé poměrem ceny a kvality, vyús-
tila v rozšíření nabídky, kdy jsme vedle stávají-
cích zavedených dodavatelů kompresorů jako 
VALEO, DENSO či BEHR-HELLA, respektive 
MAHLE, a repasovaných kompresorů ELSTOCK 
zařadili i desítky typů kompresorů značky 
STARLINE.
Kompresory v řadě Starline jsou dostatečně 
známé a na českém trhu si již vydobyly svou 
pozici. Díky pečlivému výběru ověřeného 
dodavatele se počet reklamací drží na nízké 
úrovni, což potvrzuje velmi dobrou kvalitu 
těchto kompresorů.
Nabídka kompresorů STARLINE pokrývá nejpo-
pulárnější automobily vozového parku v České 
republice a jsou skladem v dostatečném množ-
ství. Spolu s atraktivní cenovou politikou se 
staly dostupnější variantou pro zákazníky, kteří 
by jinak výměnu kompresoru odložili nebo 
odmítli. 

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

14

 magazín | produktové informace



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 napří-
klad těsnění převodových skříní, olejo-
vých van apod.

teflonový sprej, 300 ml
Bezbarvý prostředek pro aplikace 
s  požadavkem vysoké teplotní odol-
nosti. Zabezpečuje kvalitní a dlouho-
dobé promazání dílů. Odpuzuje nečis-
toty, prach, vlhkost, vodu a zabraňuje 
předčasnému opotřebení a zadření. Je 
vhodný na elektromagnetické ovla-
dače, panty, zámky, tepelně namá-
hané díly, kluzné i třecí plochy. 

antikorozní základ, sprej, 400 ml
Vysoce kvalitní ochrana, která je speci-
álně určena proti korozi a rzi. Zastavuje 
ji a vytváří podklad pro laky. Je vhodná 
pro opravy poškozených částí karose-
rie vozidel, 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 (výfukové systémy, katalyzátor či 
zapalovací svíčky).

Rychlý start, sprej 400 ml
Prostředek je určený pro všechny typy 
benzinových a naftových motorů, 
motocyklů, osobních a nákladních 
automobilů, v zemědělství i průmyslu 
pro tzv. studený start. Výrazně šetří 
motor a baterii. Důležitý je pro starty 
málo používaných motorů.

tekuté stěrače, sprej, 400 ml
Ideální přípravek na skla automobilů, 
sprchových koutů a výloh. Zamezuje 
stékající vodě, aby vznikaly mokré pro-
vazy na povrchu skel, a tím zabraňuje 
vzniku následných map po odpaření. 
Zajišťuje snadné, čisté a rychlé použití 
s dlouhotrvajícím 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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detailing

objednací kód název běžná cena bez dPh

aC aF26210 AUTO FINESSE Spritz – interiérový detailer, 500 ml 247 Kč
aC aF26214 AUTO FINESSE Citrus – odstraň. hmyzu a špíny, 1000 ml 280 Kč
aC aF26178 AUTO FINESSE Iron Out – čistič kol a rzi, 500 ml 321 Kč
aC Gy25973 GYEON Q2M Clay MILD měkký, 100 g 321 Kč
aC Gy31158 GYEON Q2M Clay COARSE tvrdý, 100 g 321 Kč
aC soFt10332 SOFT99 New Fusso Coat 12 Months –  vosk tmavý, 200 g 809 Kč
aC Ws29685 WORK STUFF – 30mm štětec na exteriér 123 Kč
aC bb32207 BIGBOI BlowR Mini – jednomotorový el. vysoušeč 4 702 Kč

... a dalších 380 produktů v nabídce.

DÍKY DeTAILINGU MŮŽeTe 
ROZŠÍŘIT SVÉ SLUŽBY A ZISK!
Detailing je ideálním 
řešením,  jak udržet vůz 
vašich zákazníků co 
nejdéle jako nový. Díky 
detailingu totiž dosáhnete toho, že jejich auto bude s pomocí šetrných a účinných pros-
tředků vypadat o několik let mladší, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Je tedy skvělou 
příležitostí pro rozšíření služeb vašeho servisu, a tak i zdrojem dalšího příjmu. Proto 
jsme do naší nabídky zařadili naprostou novinku – široký výběr výrobků významných 
světových producentů špičkové autokosmetiky, která se zaměřuje na detailing vozu. 
S nimi krok za krokem docílíte toho, že zákazníkovi jeho auto proměníte k nepoznání.

Jak bylo již zmíněno hned na začátku tohoto 
článku, cílem detailingu je vyčistit a obnovit jaké-
koliv zákoutí automobilu. Ačkoliv se postupy 
všech detailerů mnohdy liší, požadovaný výsle-
dek zůstává u všech shodný – mít interiér i exteriér 
ve zcela novém vzhledu.

detailing interiéru
Téměř všichni se o exteriér vozidla alespoň trochu 
starají v podobě mytí. Interiér ale bývá často 
hodně opomíjen. Bohužel se prokazatelně více 
jak 80 % řidičů drží hesla „co oči nevidí, to srdce 
nebolí“. Zatímco se všichni se zvenčí špinavým 
vozem cítí tak trochu ostudně, interiér nechávají až 
na druhé koleji. A to je důležité zákazníkům připo-
mínat. Pojďme se tedy podívat, co detailing interi-
éru zahrnuje.

1.  Každý detailer v prvním kroku nejprve vysaje 
veškeré koberce, sedačky a zavazadlový pro-
stor. Při běžném čištění je tento krok pro vět-
šinu uživatelů zároveň i posledním. A v tom se 
detailer právě liší. Pro něj je to pouze vstup pro 
práce následné. Mnohdy pokračuje v tomto 
kroku i demontáží sedaček nebo jakýchkoliv 
dalších součástí interiéru, aby se dostal na 
různá zákoutí, která nejsou jinak dostatečně 
dostupná.

2.  V druhém kroku veškeré části interiéru vyčistí 
buď pomocí páry, tepovače, nebo pomocí 
sofistikovaných přípravků za použití jemného 
kartáče. 

3.  V třetím kroku každý povrch ošetří přípravky 
zabraňujícími předčasnému špinění, stárnutí 
a přípravky obnovujícími původní vzhled.

4.  Na závěr vždy aplikuje přípravky odstraňující 
nežádoucí zápachy nebo vyšperkuje výsle-
dek požadovanou vůní.

detailing exteriéru
O venkovní vzhled se starají snad všichni. Všichni 
vůz alespoň jednou za čas přinejmenším umyjí. 
Pouhým mytím ale nezabráníme předčasnému 
stárnutí, nebo dokonce předčasnému poškozo-
vání různých povrchů exteriéru. Detailing nabízí 
všem uživatelům krom mytí i různé postupy, 
které právě zabraňují předčasnému stárnutí. 
A co tedy detailing exteriéru zahrnuje?

1.  Důkladné předmytí a mytí vozu, pomocí kte-
rého odstraníte veškeré lehce odstranitelné 
nečistoty.

2.  Kompletní dekontaminaci povrchů, ať už che-
mickou, či mechanickou, pomocí které odstra-
níte již mytím neodstranitelné nečistoty, jako je 
asfalt nebo polétavá rez.

3.  Leštění, pomocí kterého se navrací původní 
působivý hluboký lesk.

4.  Konzervaci všech povrchů pomocí k tomu 
určených přípravků, které zabraňují opětov-
nému špinění nebo i negativnímu působení 
soli, silniční špíny, kyselých dešťů či UV 
paprsků. Právě v tomto kroku se systém 
mnoha detailerů liší. Někteří využívají přírodní 

nebo syntetické ochrany, druzí pak dokonce 
ochrany keramické.

detailing nově i v elitu
V naší nabídce se nově objevují produkty 
významných světových producentů autokosme-
tiky na špičkové úrovni vhodné pro detailing 
automobilu. Vybírali jsme opravdu napříč světo-
vou produkcí, abychom vám mohli nabídnout 
produkty z globálního hlediska zcela nejpopulár-
nější a produkty schopné obsáhnout péči o vůz 
od A do Z. První z nich je auto Finesse pocháze-
jící z Velké Británie a vycházející z 20 let detailin-
gových zkušeností. Nabízí sofistikované pří-
pravky splňující kritéria snadné aplikace, přesto 
s  dosažením naprosto luxusních výsledků. 
Zaměřuje se hlavně na produkty přírodního cha-
rakteru, ale v nabídce naleznete i syntetické sea-
lanty založené na přítomnosti polymerů. Druhým 
výrobcem je korejský gyeon, který skvěle dopl-
ňuje Angličany o přípravky založené na přítom-
nosti oxidu křemičitého. Jejich detailingový pro-
gram je založen na dlouhé životnosti 
a  keramických ochranách. Třetím výrobcem je 
japonský soft99, který perfektně doplňuje oba 
výrobce o skvělé syntetické vosky, odolné 
ochrany oken (tekuté stěrače) apod. Samo-
zřejmě v naší nabídce nesmí chybět pěkná várka 
profesionálního detailingového příslušenství, 
o které se postará evropský výrobce Work stuff, 
nebo luxusní elektrické vysoušeče od austral-
ského výrobce bigboi.

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!
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Výběr z nabídky nového sortimentu:

detailní informace o sortimentu i pracovních postupech a instruktážní videa najdete na: www.eshop.elit.cz/page/detailing-home

bIgboI blowR mini – jednomotorový elektrický vysoušeč
Jak každý profesionální detailer ví, bezkontaktní způsoby sušení automobilů 100% redukují 
možnosti poškození povrchu. Zatímco u mytí stále potřebujete kvalitní rukavici a mytí tak 
musíte označit za kontaktní čili stále rizikové, sušení může být naprosto bez rizik, tedy bez 
sušicích ručníků!
Prach a nečistoty mohou při kontaktním sušení pomocí ručníků uváznout uvnitř vláken 
a následně mohou způsobit jemné poškrábání. Stejně tak kontaktním sušením neustále 
oslabujete efektivitu nanesených vosků a  sealantů. BigBoi BlowR naprosto eliminuje 
všechna negativa, vy se tak nemusíte naprosto obávat vzniku jakýchkoliv mikroškrábanců.
BigBoi BlowR Mini je ideálním pomocníkem pro detailingové nadšence. Rychlým proudem 
vzduchu tak jednoduše odstraníte vodu z těžce dostupných míst, jako jsou kryty zpětných 
zrcátek, odtokových kanálů kolem světel, zádveří apod. BlowR Mini je vybaven nejvýkon-
nějším 3000W motorem. BlowR Mini je dodáván se třemi výměnnými nástavci, díky kterým 
vzduch nasměrujete přesně tam, kam je potřeba. Na výběr máte ze dvou rychlostí proudu 
vzduchu a ze tří teplot.        

Work stuFF – 
30mm štětec na exteriér
Velký univerzální 
detailingový štětec 
vhodný pro kompletní 
práci na exteriéru.
Jemné kančí štětiny jsou výbornou 
volbou při důkladném mytí kol, znaků, 
mřížek a všech nedostupných míst. Minimalizují 
riziko jakéhokoliv poškrábání a poškození povrchu.

soFt99 new Fusso coat 12 months 
– vosk tmavý
New Fusso Coat je nejoblíbenější tvrdý 
syntetický vosk na světě. Tvoří trvanlivý, až 
12 měsíců odolný hydrofobní ochranný 
povlak. Díky speciálním fluoropolymerům 
povrchová vrstva účinně snižuje adhezi 
nečistot a pomáhá odvádět vodu. Lak je 
chráněn před nepříznivými vlivy atmosfé-
rických faktorů, jako je kyselý déšť nebo 
UV záření, stejně jako proti silniční soli.

gyeon Q2m clay mIld a coaRse – hlína na hloubkové čištění laku
Tradiční hliněná kostka zůstává jedním z nejúčinnějších řešení, která jsou k dispozici pro silně zne-
čištěný lak vozidla. Gyeon uvádí dvě hliněné kostky s různým stupněm odstranění znečištění – 
Q²M Clay Coarse pro silně znečištěné povrchy a pro každodenní údržbu Q²M Clay Mild. Obě hlíny 
jsou extrémně odolné vůči chemikáliím a mohou být použity s odstraňovači polétavé rzi nebo 
asfaltu a lepidel, stejně jako s lubrikanty vyvinutými speciálně k tomuto účelu.

auto FInesse spritz – interiérový detailer
Auto Finesse Spritz přichází na řadu, když si 
prostě chcete udržet automobil v interiéru ve 
stavu, v kterém opustil továrnu automobilky. 
Spritz je vhodný pro všechny povrchy interiéru. 
Quick detailer je určen k čištění a pro ochranu 
interiéru, plastů a vinylu před UV zářením a před 
nadměrným přílivem prachu. Jeho antistatické 
vlastnosti prakticky okamžitě zabraňují 
dalšímu ulpění prachových 
částí. Interiér tak zůstává 
mnohem déle dokonale 
čistý. Spritz je na vodní 
bázi a zanechává originální, 
ne lesklý povrch. Je zcela 
bezpečný pro použití na 
všech plastových, 
vinylových, gumových, 
kovových i kožených 
částech. Šetrný je také 
ke všem typům dotykových 
a LCD obrazovek.

auto FInesse citrus – 
odstraňovač hmyzu a špíny
Šetrný pH neutrální čistič vám umožní odstranit 
špínu a hmyz bez nutnosti drhnutí a tím narušení 
voskové či nanovrstvy. Je bezpečný pro použití 
na lak, sklo, plasty a další. Auto Finesse Citrus 
Power je ideálním přípravkem pro péči 
o ošetřený automobil v případě, kdy klasický 
autošampon prostě 
není dostatečně 
efektivní. Díky vysoké 
efektivitě je vhodný 
i pro čištění 
motorového prostoru 
a k odstranění 
mastnoty 
a v neposlední řadě 
k oživení vosku. 
Je perfektní 
k odstranění soli 
po zimě.

auto FInesse Iron out – čistič kol a rzi
Neutrální odstraňovače Auto Finesse Iron Out 
pH jsou jedny z nejlepších produktů na světě 
v automobilovém průmyslu v posledních letech. 
Auto Finesse Iron Out intenzivně dekontaminuje 
vaše vozidlo od polétavé rzi a brzdového 
prachu. Tyto drobné kousky železných střepin 
se mohou samy zapustit do prakticky 
jakéhokoliv povrchu, 
a pokud toto neřešíte, 
začnou korodovat a tím 
dané povrchy narušovat. 
Auto Finesse Iron Out 
cíleně tyto části 
rozpouští dříve, 
než se začnou 
škody na vašem 
vozidle objevovat.
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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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Baterie

DOSTUPNOST ENERGIE

CYKLICKÁ ŽIVOTNOST

AKCEPTACE NABÍJENÍ x2
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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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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. 
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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.

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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Baterie
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CYKLICKÁ ŽIVOTNOST

AKCEPTACE NABÍJENÍ x2
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x3

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.

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.
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výběr z nabídky:

objednací kód Popis Příklad použití běžná cena bez dPh

 et rv0002  Kryt hlavy válce BMW  3  320i 5 838 Kč

 et rv0004  Kryt hlavy válce FORD Focus 1.6 TDCI (66, 80 kW) / PSA 2 865 Kč

 et ts0048bt  Sada těsnění hlavy válců ŠKODA Fabia 1.2,  40, 44 kW    1 763 Kč

 et th0025bt  Těsnění hlavy válců se šrouby CITROËN C5 2.0, 2.2 HDI (100,103 kW),  PEUGEOT 1 276 Kč

Sortiment krytů hlavy válců zahrnuje prvních 8 poptávaných referencí s výhledem dalšího výrazného rozšiřování a sortiment těsnění a sad 
těsnění obsahuje přes 250 referencí.

KRYTY HLAVY VÁLCŮ A TĚSNĚNÍ – 
ROZŠÍŘeNÍ SORTIMeNTU 
V mnoha moderních čtyřdobých motorech obsahuje kryt hlavy válců horní ovládací 
prvky řídicí jednotky motoru a ventily ve ventilaci klikové skříně se všemi periferními 
zařízeními. Jeho funkcí je zabraňovat úniku maziv do okolního prostředí. Dále chrání 
motor před nečistotami nebo jinými cizími předměty. 

Při prvním pohledu pod kapotu automobilu 
narazíte právě na horní kryt motoru. Ten se při 
opravách motorů většinou použije původní, kdy 
se často vymění jen těsnění. Někdy je však jeho 
technický stav natolik vážný a neodpovídající, 
že je nutné vyměnit i kryt samotný. Nově 
najdete v sortimentu od ET ENGINETEAM nej-
více poptávané reference s výhledem dalšího 
rozšiřování.
 
servisní tip pro výměnu krytů hlavy válců
Projevy:
•  Těsnění prosakuje: z vozidla uniká olej.
•  Pach oleje za chodu.
•  Zablokované ventily: trhavý chod motoru, 

v extrémních případech se rozsvítí kont-
rolka motoru, dokud nedojde k poškození 
motoru.

Příčiny:
Většinou s vysokým počtem najetých kilometrů 
může dojít ke vzniku následujících problémů:
• Těsnění pozbývají svou funkci a musí být 

vyměněna.
• Integrované ventily pro ventilaci klikové 

skříně se často zanášejí.
• Poškození držáků na krytech hlavy válců 

z důvodu nesprávné montáže a někdy 
i v důsledku opotřebení materiálu.

těsnění et engIneteam
Dalším významným přírůstkem do rodiny ET 
ENGINETEAM  je těsnění motoru. K dispozici 
jsou jak samotná těsnění, tak praktické sady 
těsnění hlavy válců. Vybrané položky jsou 

pak k dispozici ve verzi bez šroubů hlavy 
válců anebo s nimi. Skladem najdete několik 
desítek nových položek s výhledem dalšího 
rozšiřování. Těsnění je vyráběné mimo jiné 
i  v továrně, která disponuje certifikací ISO 
16949, která jej opravňuje vyrábět a dodávat 
do originálního vybavení, což jen potvrzuje 
vysokou kvalitativní stránku sortimentu ET 
ENGINETEAM. Velkou výhodou sad těsnění 
je zobrazení přesného obsahu, kde zákazník 
vidí na první pohled detail a nemusí mít 
pochyby o kompletnosti sady. Ne všichni 
výrobci těsnění vizuální obsah sad takto 
detailně zobrazují. 
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e-MOBILITA V AUTOMOTIVe 
AFTeRMARKeTU

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

Nabídku značky Schaeffler  nově rozšiřujeme o první opravárenské řešení pro 
hybridní budoucnost s napětím 48 V od společnosti Schaeffler. Sady INA FEAD KIT 
pro hybridní vozidla typu „mild“ s napětím 48 V jsou novinkou dodávanou výhradně 
společností Schaeffler pro volný trh náhradních dílů. Společnost Schaeffler je tak 
již nyní dobře připrave-na na opravy současných i budoucích generací hybridních 
vozidel. Odborníci pro trh náhradních dílů nabízejí již dnes více než 85 procent pod-
vozkových komponentů pro všechna hybridní osobní vozidla. Pro více než polovinu 
vozidel existují také opravárenská řešení pro pohon rozvodů a pohon pomocných 
agregátů (FEAD). Trend je stále stoupající.

Jako první dodavatel na trhu náhradních dílů nabízí společnost 
Schaeffler Automotive Aftermarket opravárenská řešení pro 
pohon pomocných agregátů (angl. Front End Auxiliary Drive 
nebo zkráceně FEAD) u hybridních vozidel s napětím 48 V. Sada 
INA FEAD 48 V je nyní k dispozici také pro vozidla Renault Scé-
nic a  Mégane dCi 110 Hybrid Assist. Mezi hlavní komponenty 
patří žebrovaný klínový řemen, napínací a vodicí kladky a veš-
keré potřebné příslušenství. V průběhu roku jsou plánovány apli-
kace u dalších vozidel.

Rok 2020 je pro výrobce automobilů klíčovým rokem pro elek-
tromobily. Poprvé jsou totiž závazné mezní hodnoty CO2 stano-
vené EU. Také v  oblasti trhu s  náhradními díly se objevují 
otázky, jaké náhradní díly budou v  budoucnu potřebné a  jak 
bude nutné zajišťovat servis těchto vozidel. Technické výzvy, 
na které se budou muset autoservisy v  budoucnu připravit 
a dle toho se vybavit, jsou rozmanité a složité. Například u hyb-
ridních automobilů s  pohonem P0 se ke klasickému spalova 
címu motoru přidá elektrický motor v  řemenovém pohonu. 
Centrální úlohu zde zajišťuje 48voltová hybridní technologie 
typu „mild“, s  níž se systém FEAD změnil z  pouhého 

Řemenový startér s generátorem (bas)klasický alternátor

energetický výkon  = ca 2 kW
točivý moment  = ca 7 nm

energetický výkon = ca 15 kW
točivý moment  = ca 50 nm

48voltová technologie pro hybridní vozidla typu mild otevírá nové cesty: 
systém pohonu pomocných agregátů (Fead) se mění z klasického spotřebiče energie na dodavatele energie.

Dynamicky a úsporně: Hybridizace typu „mild“ je efektivní a šetrná k životnímu prostředí. 

Díky sadám INA FEAD KIT pro hybridní vozidla lze 
všechny příslušné komponenty vyměnit v jediném pracovním kroku. 
To umožňuje zajistit perfektní opravu vozidla.
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spotřebitele energie na dodavatele energie: Startér a  alternátor 
jsou nahrazeny řemenovým startérem s  alternátorem nazývaným 
německou zkratkou RSG a anglickou zkratkou BAS. Ve spojení se 
48voltovým akumulátorem tak může vozidlo „plachtit“ se zcela 
vypnutým spalovacím motorem, čímž se na silnici ušetří až sedm 
procent emisí CO2. Při akceleraci řemenový startér s generátorem 
okamžitě zvětšuje hnací moment pomocí tzv. „funkce posilovače“ 
(boost function), čímž zajišťuje větší dynamiku a komfort.

Technologicky je společnost Schaeffler díky svým odborným zna-
lostem z  dodávek komponentů hnacího ústrojí do prvovýbavy 
velmi dobře připravena i na trhu náhradních dílů na generace hyb-
ridních vozidel. Sortiment dílů již zahrnuje komponenty podvozku 
pro více než 85 procent všech hybridních vozidel. To odpovídá 
téměř stejnému pokrytí trhu jako u automobilů s  klasickými spalo-
vacími motory. Odborníci pro trh náhradních dílů nabízejí opravá-
renská řešení pohonu rozvodů a  pohonu pomocných agregátů pro 
více než polovinu hybridních osobních vozidel. V autoservisech se 
využívají následující aplikace společnosti Schaeffler: V  oblasti 
motorů je k dispozici sada rozvodového řemenu INA KIT pro Audi 
A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron, VW GOLF VII 1.4 GTE Hybrid a Volvo 
D5 a D6 Hybrid. Při opravách podvozku se používá například sada 
FAG WheelSet v Renaultu Scénic 4 s 1,5 dCi Hybrid Assist a BMW 
X5 a X6 Hybrid.

žádná revoluce, ale vývoj architektury vozidla
Autoservisy se musí nejprve připravit na přechodné období, protože 
přechod na e-mobilitu se neuskuteční ze dne na den. „Rozšíření vozidel 
o elektrický pohon chápeme zpočátku jako vývoj architektury vozidla. 
Diagnostické a opravárenské procesy se změní, ale není pochyb o tom, 
že nezávislé autoservisy mohou opravovat také hybridní vozidla a elek-
tromobily. Je důležité, aby akceptovaly změny na trhu, investovaly do 
budoucích řešení a  získaly další školení,“ říká pan Rouven Daniel, 
vedoucí divize systémů pohonu zodpovědný za e-mobilitu u  divize 
Schaeffler Automotive Aftermarket.

Nezávisle na typu pohonu následuje obchod s náhradními díly se zpoždě-
ním přibližně pěti let. To platí také pro hybridní i čistě elektrická vozidla. Pro 
oba typy pohonu společně společnost Schaeffler očekává i při celosvěto-
vém růstu flotily, že relevantní podíl těchto vozidel na trhu s náhradními díly 
– tedy vozidel starších pět let – bude v nadcházejících letech celosvětově 
menší než pět procent. Základem toho je scénář společ-nosti Schaeffler 
„30-40-30“, který předpovídá do roku 2030 30 procent čistě elektrických 
vozidel, 40 procent hybridů a 30 procent čistě spalova cích motorů. „Neo-
čekáváme proto v  příštích několika letech revoluci, ale spíše evoluci. 
V  našem portfoliu jsme ale ideálně vybaveni jako partner pro naše malo
-obchodní zákazníky a autoservisy,“ říká Daniel.                                               

Oprava pohonu pomocných agregátů pro hybridní 
vozidla je již nyní možná se sadou INA 48-Volt INA FEAD KIT. 
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KOLA DĚLAJÍ AUTO

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

Stejně tak jako k automobilům patří krásné dívky, neodmyslitelně k nim patří i krásná 
kola. Zkrátka „ KOLA DĚLAJÍ AUTO“ a pro letní sezonu, kdy chceme svého nablýs-
kaného plechového miláčka vystavit na obdiv ostatním, to platí dvojnásob.

výběr z nabídky:

objednací kód název běžná cena bez dPh

aanG9ha30 AEZ Antiqua 8x18 ET30 5x120x72.5 5 810 Kč

asm88Ga56e AEZ STEAM Graphite 8,5x18 ET56 5x112x66.6 4 655 Kč

ttzG8sa38e DEZENT TZ 8x18 ET38 5x112x66.6 3 540 Kč

ttaG8sa39e DEZENT TA 8x18 ET39 5x112x66.6 3 725 Kč

Od letní sezony 2020 nově zařazujeme do sortimentu Elitu litá 
kola. Z naší nabídky si vybere doslova každý. Pro milovníky pré-
miových produktů je to značka AEZ, pro vyznavače střední cesty 
disky značky DEZENT a v neposlední řadě tuningová kola DOTZ. 
Na své si přijdou milovníci klasicky lakovaných stříbrných kol, 
ale v sortimentu najdeme i stále populárnější barevná kola. 
Velmi populární jsou v posledních letech barevné kombinace 
leštěných čelních ploch a černých, případně antracitových 
vnitřků. Společně mají tyto značky téměř 100% pokrytí pro aktu-
ální evropský vozový park, a to ve velikostech od 13“ do 22“.

Všechny značky disků jsou vyráběné v Německu pod přísným 
dohledem a za dodržování přísných standardů kvality. Samozřej-
mostí pro výrobní závody jsou certif ikace ISO 9001, které jsou 
pravidelně prověřovány inspekčními orgány hlídajícími přesné 

dodržování stanovených postupů. Značky AEZ, DEZENT a DOTZ 
mají homologaci pro evropský provoz (KBA) i národní schválení 
pro provoz na území ČR – ATEST 8SD. Na požádání tedy lze 
vystavit „typový list“, na základě kterého mohou být alternativní 
kola dopsána do TP vozidla. 

Velmi oblíbeným prodejním artiklem jsou tzv. přesně vrtaná kola, 
která mají rozměr a ET totožné s kolem dodávaným pro vozidlo 
výrobcem. Agenda spojená s dodatečným dopsáním kol do TP 
zde odpadá.

v ecatu si litá kola pohodlně vyberete v konfigurátoru kol.      
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OLeJOVÝ MODUL V PRVOVÝROBĚ 
PRO NOVÉ MOTORY 2.0 TDI
Nedávno byla na trh uvedena čtvrtá generace novodobé Škody Octavia. Tento 
český bestseller přijíždí mimo jiné s novou generací vznětových motorů kon-
cernu Volkswagen s označením EA 288 evo. Příčně uložené varianty tohoto 
motoru 2.0 TDI ve výkonových variantách 85 kW, 110 kW a 147 kW – jsou 
v  prvovýrobě (OE) vybaveny novým olejovým modulem od společnosti UFI 
Filters.

Nový motor EA 288 evo je jedním z nej-
prodávanějších motorů skupiny Volksw-
agen a je montován do celé řady modelů, 
kromě zmíněné Škody Octavia IV napří-
klad do modelů Volkswagen Golf VIII, 
Passat a nový SEAT Leon. Motor nabízí 
celou řadu výhod s ohledem na spotřebu 
paliva, komfort a výkon.

Nový olejový modul od UFI Filters, který 
má plastové pouzdro a menší rozměry, 
pomáhá snižovat váhu a spotřebu paliva 
motoru. Modul má přepadový ventil 
a řídicí ventil, který zlepšuje kontrolu prů-
toku oleje a chladiva a který také pomáhá 
významně snižovat emise CO2. Technické 
inovace v tomto olejovém modulu zajišťují 
minimální pokles tlaku v mazacím okruhu 
a zvyšují tak výkon motoru a zároveň sni-
žují spotřebu paliva. Modul má také plas-
tový vypouštěcí ventil pro usnadnění 
práce v servisu.

Kompletní f iltr poskytuje 99% filtraci čás-
tic do 40 mikronů podle normy ISO 
4548-12.

Filtrační vložka jako náhradní díl bude 
pod značkou UFI FILTERS dostupná 
v aftermarketu v síti Elitu v průběhu tohoto 
roku.

uFI FIlteRs s.p.a. bylo založeno již 
v roce 1971 a v současné době patří mezi 
přední světové výrobce f iltračních tech-
nologií. Nabízí řešení pro řadu odvětví – 
od automobilového průmyslu, letecké 
a  námořní dopravy až po specializované 
průmyslové a unikátní hydraulické apli-
kace. UFI FILTERS je známé pro svá inova-
tivní řešení a jeho výrobky a know-how 
lze nalézt ve všem, od závodních vozidel 
Ferrari nebo jiných týmů Formule 1 až po 
evropskou vesmírnou družici ExoMars. 
UFI FILTERS dodává široký sortiment ole-
jových, vzduchových, palivových, kabino-
vých a hydraulických f iltrů pro automobi-
lový průmysl, přičemž spolupracuje téměř 
se všemi výrobci osobních vozidel, 

motocyklů, ale i užitkových, nákladních 
a zemědělských vozidel. V prvovýrobě je 
UFI celosvětově jedním z největších doda-
vatelů olejových f iltrů a světovým lídrem 
v  oblasti dieselových f iltrů. Svou nabíd-
kou pro aftermarket pokrývá UFI nejméně 
96 % evropského vozového parku.               
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NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

NOVÉ ŘeŠeNÍ NÁHRADY 
Cínování Pro oPravy 
KAROSÉRIe AUTOMOBILŮ
Do nabídky Elitu přibyla novinka značky Henkel, TEROSON EP 5020 TR. Představuje 
materiál na renovace za studena na bázi dvousložkového epoxidu, který byl vyvinutý 
jako náhrada za konvenční cínové pájení při opravách poškození karosérie automo-
bilů. Kromě rychlého vytvrzování, jednodušší brousitelnosti a snazší aplikace tento 
materiál rovněž odstraňuje potřeby procesů za tepla a otevřeného ohně, které jsou 
nezbytné při opravách cínovým pájením.

Tak jako automobilový průmysl stále vyvíjí 
nové materiály pro karosérie, roste potřeba 
kompatibilní technologie pro opravy, která 
nemá žádný vliv na přilehlé plastové či pro-
tihlukové komponenty, lak nebo ochranu 
proti korozi. Henkel tuto výzvu předvídal 
a  vyvinul teroson ep 5020 tr. Nová 
epoxidová receptura může být aplikována 
při pokojové teplotě bez použití plamene 
a pájky.

teroson ep 5020 tr se dodává v kartu-
ších pro ruční aplikační pistole spolu se spe-
ciálním směšovacím nástavcem ke zjedno-
dušení aplikace. Může se používat na 
všechny kovové povrchy včetně moderních 
ocelových slitin a hliníku, při opravách karo-
sérií všech druhů vozidel včetně nákladních. 
Oproti procesům cínového pájení a otevře-
ného ohně se nepoužívají vysoké teploty ani 
otevřený plamen, což znamená, že opravo-
vané díly karosérie není třeba demontovat 
a  znovu namontovat, a tím se šetří čas 
a  předchází možným škodám na přilehlých 
dílech karoserie.

Díky svým vynikajícím vlastnostem je tero-
son ep 5020 tr také ideální na opravy 
v oblastech s obtížným přístupem. Proces za 
studena zaručuje, že lak a ochranný antiko-
rozní nátěr v okolí opravované oblasti nebu-
dou poškozeny.

Doba zpracovatelnosti materiálu je přibližně 
10 minut (v závislosti na teplotě okolí), což je 
dostatek času na vytvarování opravované 
části do původního tvaru.

Tento materiál se navíc nanáší a brousí jed-
nodušeji než předešlá verze produktu od 
společnosti Henkel, díky čemuž je výsled-
kem hladký podklad pro následné vyplňo-
vání a lakování.

teroson ep 5020 tr je nyní dostupný 
v  50ml dvousložkových kartuších pro efek-
tivní nanášení pomocí standardní aplikační 
pistole. 

kód: hen 2563339
běžná cena bez dPh: 449 kč 
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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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karavany 2020

objednací kód název běžná cena bez dPh

th 306560 Nosič kol Thule Elite G2 Standard 8 231 Kč

th 307329 Nosič kol Thule Caravan Superb Short V16 8 495 Kč

th 307336 Plachta na kola Thule (3-4 kola) 2 239 Kč

th 307340 Nosič kol Thule Elite Van XT, Fiat Ducato (2006-) 12 247 Kč

th 309832 Zámek na dveře Thule Van Lock 1 950 Kč

th 307617 Vyrovnávací nájezdy Thule 5t, sada 2 ks 850 Kč

do rm47117 Výstražná tabule hliníková 50 x 50cm – Itálie 751 Kč

do rm461630 Okenní větrací mřížka pro VW T5, T6 – sada 2 ks 3 131 Kč

do rm37313 Vnitřní termoclona Fiat Ducato (2014 -) (typ 290) 1 388 Kč

do rm820181 Prodlužovací kabel CEE 230 V, 25 m 1 636 Kč

V sortimentu nosičů kol jsou modely pro nejběžnější dodávky jako Fiat 
Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer a další, nosiče na záď obytných 
vozů nebo karavanů či nosiče na oje. Samozřejmostí jsou nejrůznější 
adaptéry rozšiřující přepravní kapacitu nosičů, krycí plachty a další 
sortiment.

Mezi produkty pro zabezpečení najdeme nejrůznější zámky pro doda-
tečné zabezpečení dveří dodávek, dveří karavanů nebo vnitřní zámky 
pro kabiny obytných vozů.

K nejpopulárnějším produktům patří přesně pasující markýzy a pří-
střešky nebo stany, které snadno připojíte k boku nebo zádi vozu.
Neocenitelnými doplňky na léto jsou nejrůznější tepelněizolační clony 
na okna nebo větrací mřížky do bočních oken vozidel.

Kompletní nabídku příslušenství pro karavany a obytné vozy najdete na 
eCatu: www.eshop.elit.cz.                                                                               

PŘÍSLUŠeNSTVÍ A DOPLŇKY 
Pro Karavany a oBytnÉ voZy 

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

S nadcházející letní sezónou rozšiřuje Elit svou nabídku o sortiment příslušenství pro 
karavany, obytné vozy a dodávky. Nově tak zákazníci najdou v nabídce nosiče kol, 
markýzy, přístřešky a zástěny, vyrovnávací nájezdy a klíny, zabezpečení, nejrůznější 
vnitřní nebo vnější doplňky a další vybavení potřebné pro kempování.
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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. 

27

produktové informace |  magazín



POKRAČUJÍCÍ INOVACe 
STŘeŠNÍCH NOSIČŮ

NoviNka 
v sorTImEnTu

ELITu!

Na začátku roku představilo Thule inovované řešení střešních nosičů také pro vozy 
s integrovanými podélnými střešními nosiči. V nabídce je tak nová řada montážních 
kitů TH 186xxx (TH 6xxx). Tyto kity postupně nahrazují původní kity TH 4xxx a jsou 
kompatibilní s patkami TH 710600 nebo patkami pro tyče WingBar Edge. Tyto jsou 
dostupné od března. 

Tyče WingBar Edge jsou nově nabízeny po jednom kuse (nikoli v páru). Thule tak dělá přesné řešení ještě 
přesnějším. U některých vozů tak zákazník dostává přední a zadní tyč v odlišné délce. Délka tyčí se tak 
přizpůsobuje tvaru karoserie vozidla.
Všechna nová řešení jsou postupně zapracovávána do konfigurátoru střešních nosičů na našem  eCatu. 

nosiče kol na tažné zařízení v černé barvě 
Pro zákazníky, kteří lpí na detailech a chtějí 
mít příslušenství barevně sladěné s vozem, 
se objevují ve standardní nabídce modely 
nosičů kol na tažné zařízení, které jsou kom-
pletně v černé barvě. Dříve byly tyto modely 
součástí pouze limitovaných edicí. Jedná se 
konkrétně o EasyFold XT– pro 2 kola (pro 
3 kola TH 934101) – a VeloSpace XT –  pro 
2 kola (TH 938001), pro 3 kola (TH 939001).

nosič kol na zadní dveře thule WanderWay 2
Tento nosič je určený pro populární Volksw-
agen T6. Přepravní kapacitu základního pro-
vedení pro 2 kola lze rozšířit pomocí samo-
statně prodejných adaptérů až na 4 kola. 
Plošinu lze svisle sklopit ke kufru, není-li 
používána, a vyklopit do vodorovné polohy 
pro snadnou přepravu a praktické uložení. 
Součástí je i zámek pro uzamčení kol 
v nosiči. Kufr automobilu lze otevřít i s nosi-
čem, nejsou-li v něm jízdní kola. Nosič má 
označení TH 911001.

novinky thule 2020

objednací kód název běžná cena bez dPh

th 710600 Patky EVO 7106 (4 ks) pro vozidla, integr. podélníky 2 850 Kč

th 720600 Patky Thule (4 ks) Edge Flush Rail, integr. podélníky 4 023 Kč

th 933101 Nosič kol EasyFold XT na tažné zařízení – 2 kola, černý 19 619 Kč

th 934101 Nosič kol EasyFold XT na tažné zařízení – 3 kola, černý 21 983 Kč

th 938001 Nosič kol THULE VeloSpace XT pro 2 kola, černý 15 842 Kč

th 939001 Nosič kol THULE VeloSpace XT pro 3 kola, černý 18 206 Kč

th 911001 Nosič kol THULE WanderWay – pro 2 kola 11 817 Kč

th 911600 Adaptér pro 3. kolo THULE WanderWay 2 371 Kč

th 911700 Adaptér pro 4. kolo THULE WanderWay 2 371 Kč
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KVALITA BRZD A RePASOVANÝCH 
ORIGINÁLNÍCH eGR VeNTILŮ 
ZA SKVĚLOU CeNU
Opět jsme pro vás připravili rozšíření portfolia náhradních dílů ve 
značce Starline. Tentokrát se týká segmentu nákladních vozů, 
konkrétně sortimentu brzd a repasovaných originálních EGR 
ventilů.

výběr z nabídky sortimentu brzd:

objednací kód název aplikace běžná cena bez dPh

s bt pr-t01 opravná sada brzdového třmenu  MERCEDES-BENZ / ACTROS 250 Kč

s bt pr-t03 opravná sada brzdového třmenu DAF 450 Kč

s bt pr-t04 opravná sada brzdového třmenu MERCEDES-BENZ / ATEGO 250 Kč

s bt pr-t18 opravná sada brzdového třmenu RENAULT 188 Kč

s pb t-bp05 brzdový kotouč BPW 1 433 Kč

s pb t-dF03 brzdový kotouč DAF 1 160 Kč

s bd t001 brzdové destičky DAF / M-B / SCANIA 1 142 Kč

s bc tX003 brzdové obložení BPW/SAF 818 Kč

výběr z nabídky repasovaných originálních egR ventilů:

objednací kód oe aplikace cena originálního dílu bez dPh běžná cena bez dPh

s ed steG606 51081007141 MAN 89 500 Kč 20 212 Kč

s ed steG610 51081007258 MAN 79 750 Kč 37 826 Kč

s ed steG623 2074600 VOLVO 48 500 Kč 19 923 Kč

s ed steG616 51081007235 MAN 79 500 Kč 37 184 Kč

s ed steG609 51081007273 MAN 147 500 Kč 37 826 Kč

V nabídce nyní máme brzdové kotouče, destičky, obložení čelistí a opravné sady brzdových třmenů. 
Protože jsou brzdy výrazný prvek bezpečnosti, naše zaměření na kvalitu je absolutně prvotní. Předpo-
kládáme, že stejně jako u osobních automobilů náš tlak na kvalitu přinese úspěch. Veškeré zboží je 
skladem.

V rámci zavedení Starline pro nákladní vozy jsme připravili i novinku na trhu 
a jako jedni z prvních na trhu nabízíme repasované originální egR 
ventily.

výhody:
• Cenově dostupnější řešení EGR problematiky pro LKW zákazníky. 
•  Tyto díly jsou od renomovaného evropského dodavatele repasovaných 

EGR ventilů.
• Každý repasovaný díl je výrobcem důkladně testován.
• Kvalita repasovaného EGR ventilu je srovnatelná s novým OE dílem.
• V nabídce máme více než 20 nejběžnějších typů.

29

produktové informace |  magazín



KOMPLeTNÍ NABÍDKA 
ZRCÁTeK ZNAČKY 
alKar
V současné době Elit nabízí pro osobní automobily 
mnoho typů kompletních zpětných zrcátek a jejich kom-
ponentů. Vzhledem k tomu, že zrcátka v sobě mají 
elektronické obvody, je třeba řešit nejen kvalitu zpraco-
vání jejich materiálu a vzhled, ale i přidruženou elektroniku. 
Jedním z dodavatelů tohoto sortimentu je firma Alkar. Elit 
má nyní v nabídce více než 6 000 produktů a skladem 
více než 2 400 produktů této značky.

vybrané novinky

objednací kód název Příklad použití běžná cena bez dPh

a6141657 L el. zpětné zrcátko, pro lak  MAZDA 3 [12/08–09/14]  4 108 Kč 

a6142657 P el. zpětné zrcátko, pro lak  MAZDA 3 [12/08–09/14]  4 108 Kč 

a9039038 L el. zpětné zrcátko, chrom TOYOTA HILUX VII/VIII [04-]  5 696 Kč 

a9040038 P el. zpětné zrcátko, chrom TOYOTA HILUX VII/VIII [04-]  5 696 Kč 

a9045054 L el. zpětné zrcátko, pro lak LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE [06/11-]  9 931 Kč 

a9046054 P el. zpětné zrcátko, pro lak LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE [06/11-]  9 931 Kč 

Alkar patří mezi největší evropské dodava-
tele zrcátek pro aftermarket a Elit se spo-
lečností Alkar spolupracuje již mnoho let. 
novinkou v nabídce je však rozšíření 
nabídky zpětných zrcátek na celý sorti-
ment značky alkar. Nyní navíc může zákaz-
ník vybírat přímo produkt této značky. 

Tato španělská f irma s tradicí od roku 
1968 nabízí svým zákazníkům zpětná 
zrcátka již více než 25 let. Má ve své 
nabídce kromě všech typů kompletních 
zpětných zrcátek také samostatně kryty, 
blikače a skla zrcátek s plastovým držá-
kem nebo samolepicí fólií.

Firma Alkar nabízí zpětná zrcátka, která 
plně nahrazují originální díl. Společnost 
má své vlastní oddělení kvality, má certif i-
kát ISO 9001 i vlastní oddělení, které se 
stará o výzkum a vývoj. Při své výrobě 
využívá postupy a materiály tak, aby 
výsledný produkt co nejlépe odpovídal 
originálnímu dílu, a to nejenom vzhledem, 
ale dodržuje i vnitřní strukturu a vyztužení 
zrcátka podobně, jako má originální díl. 
Toto je důležité především při provozu, 
aby nedocházelo k nežádoucím vibracím. 
Blikače v krytech jsou perfektně utěs-
něny a mají barevnost originálního dílu. 
Chromované prvky jsou galvanicky chro-
mované, aby nedošlo k popraskání nebo 
oxidaci tak, jako se může dít u jednoduš-
ších způsobů chromování.

Důležité jsou i elektronické části a jejich 
testování. Motorek naklápění skla zrcátka 
je testován v různých teplotních podmín-
kách. Samozřejmostí je použití odpovída-
jící velikosti motorku k velikosti skla 
zrcátka jako u originálních dílů. V případě 

důležité parametry při výběru zrcátka
• montovací strana
• příprava pro lak
• elektrické sklápění těla
• přítomnost senzorů nebo kamery
• přítomnost blikače nebo osvětlení
• přítomnost paměti
• rovné/konvexní/lomené sklo zrcátka
• zabarvení skla zrcátka
• způsob naklápění skla zrcátka
• přítomnost vyhřívání

sklápění těla zrcátka  má  elektronický  
obvod  ochranu proti přetížení – nedojde 
tedy k nežádoucímu a škodlivému zahřátí 
izolace a spojů. Všechny zmiňované kroky 
jsou prováděny s cílem zajistit dlouhou 
životnost výrobku.

Alkar nabízí nejnovější verze zrcátek 
a  sleduje technologické inovace spolu 
s  dodržováním vysokých kvalitativních 
standardů a zlepšuje tak bezpečí a kom-
fort řidičů.                                                  
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LAUFeNN – KVALITA KONCeRNU 
HANKOOK ZA VÝHODNOU CeNU

laufenn

objednací kód název běžná cena bez dPh

p 1019099 195/65R15 91T LAUFENN LK41 G Fit EQ 1 248 Kč

p 1017945 205/55R16 91V LAUFENN LK01 S FIT EQ 1 528 Kč

p 2020394 195/70R15 104/102R LAUFENN LV01 X FIT Van 1 808 Kč

Chcete svému vozu dopřát kvalitní plášť vyrobený pod taktovkou známého světo-
vého koncernu, ale nechcete nadměrně zatížit rodinný rozpočet? Elit má pro vás 
řešení – pneumatiky LAUFENN. 

LAUFENN je obchodní značkou předního světového 
gumařského koncernu HANKOOK. Jsou vyráběny 
v moderně vybavených závodech s certif ikací ISO, ve kte-
rých je zaručena vysoká kvalita. Laufenn nabízí zákazní-
kům řadu kvalitních produktů, které vyhovují různým 
životním stylům a požadavkům na výkon. Hlavní výhodou 
značky LAUFENN je ideální poměr kvalita vs. cena. LAU-
FENN přináší technologická řešení Hankooku, dostupná 
i  pro řidiče, kteří nechtějí nebo nemohou investovat do 
značkového obutí. Nabízí jim tak vyšší úroveň komfortu 
a hlavně bezpečnosti.

Rozsahem vyráběných rozměrů LAUFENN plně uspokojí 
většinu evropského vozového parku. Najdete zde pneu 
pro osobní vozy, dodávky i pláště určené pro SUV 
vozidla. 

Pro letní použití u osobních a SUV plášťů LAUFENN uvádí 
na trh pět druhů dezénů, přizpůsobených požadavkům 
vozidel, na kterých budou montovány. Pro standardní 
použití jde o  dezén LK 41G Fit – asymetrický plášť 

s vynikajícími užitnými hodnotami pro běžný provoz, vysokový-
konnou LK 01 S Fit určenou pro sportovní vozy a výkonné SUV 
– asymetrický dezén díky své konstrukci skvěle odvádí vodu 
a  minimalizuje tím riziko vzniku aquaplaningu i ve vysokých 
rychlostech. Pro silniční provoz a vozy 4x4/SUV je tu LD01 X Fit 
HT – pro komfortní jízdu a vysoký kilometrový výkon. Ani na 
milovníky výletů po nezpevněných cestách LAUFENN nezapo-
mněl, tou pravou volbou je hrubší LC01 X Fit AT s poměrem 50 
: 50 offroad/silnice. V neposlední řadě je tu dezén určený pro 
dodávky LV01 X Fit Van. V tomto případě LAUFENN vsadil na 
klasický symetrický dezén s velkými kompaktními dezénovými 
bloky pro zajištění optimální stability a dlouhého km výkonu. 
Díky robustnímu ramenu se plášť i při zatížení minimálně defor-
muje, přispívá tak ke snížení valivého odporu, který je přímo 
spojen s tolik sledovanou spotřebou paliva.                               
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BeHR HeLLA SeRVICe KOMPLeTNĚ 
PŘeVZAT FIRMOU MAHLe
Od počátku roku 2020  jsou 
veškeré aktivity Behr Hella 
Service přesunuty do struktur 
firmy MAHLE. Pro vás, naše 
zákazníky, se tato změna pro-
jeví pouze změnou kódu 
dodavatele a designu obalu. 
Kompletní šíře sortimentu, 
ceny i reklamační podmínky 
zůstávají beze změny.
Veškeré položky chlazení a klimatizace, 
včetně velmi oblíbených chladičů i kompre-
sorů, které byly dodávány v balení Behr Hella 
Service, budou nově dodávány v balení  
MAHLE BEHR. Po celý rok 2020 bude balení 
MAHLE BEHR obsahovat i kód Behr Hella 
Service. Pro všechny atraktivnější položky 
tohoto sortimentu byla výrazně navýšena 
skladová zásoba tak, aby se změna dodava-
tele nemohla projevit v případné omezené 
dostupnosti těchto položek. V průběhu roku 
2020 dojde k postupnému přečíslování skla-
dových položek a zobrazení změny dodava-
tele v online katalogu.                                     

DŘÍVe nyní
BEFORE AFTER

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

BRANDING & PACKAGING 
OVERVIEW

PACKAGING LABEL

PRODUCT LABEL

PACKAGING LABEL FOR NEUTRAL AND FOR BRANDED PACKAGING

PRODUCT LABEL

BEFORE AFTER

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

BRANDING & PACKAGING 
OVERVIEW

PACKAGING LABEL

PRODUCT LABEL

PACKAGING LABEL FOR NEUTRAL AND FOR BRANDED PACKAGING

PRODUCT LABEL
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ZMĚNA KÓDOVÁNÍ 
PRIVÁTNÍ ZNAČKY 
VÝFUKŮ
Na základě strategie slučování kódů privátních značek v rámci LKQ došlo ke změně 
kódování kompletního sortimentu výfukového systému značky Vector (výfuky, 
katalyzátory, DPF filtry, montážní prvky). Veškeré položky Vector s kódovou řadou 
VEX byly nahrazeny univerzálním šestimístným kódem (např. 99.50.113) a dále 
budou v eCatu zobrazeny jako Vector.

Nyní jsou tak všechny zbývající kusy s kódem VEX nastaveny jako 
výprodejové a po úplném vyprodání budou uzavřeny. Náhrada 
Vector je v dostatečném množství naskladněna na skladu D1. 

V návaznosti na tyto změny došlo i na výrazné rozšíření nabíd-
ky výfuků Vector na cca 7 100 položek (včetně montážních prvků) 
a k založení je připraveno dalších cca 350 položek na nejběžnější 
modely v ČR. 
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BReMBO XTRA – 
BeZPeČNOST ŠAMPIONŮ
Zvláštní pozornost řady Xtra byla věnována bezpečnosti a  nekompromisnímu plnění 
nejpřísnějších požadavků na odolnost a životnost. Počet vrtů, jejich rozměr, tvar a poloha 
každého z nich jsou přesně navržené a testované pro každou jednotlivou položku kot-
oučů řady Xtra.

Vozy střední třídy, kompaktní, coupé i SUV 
jsou jen některé z kategorií, ve kterých najde 
nová řada Brembo Xtra uplatnění. Výsled-
kem je ucelená a neustále se rozvíjející pro-
duktová řada. 
Další podrobnosti naleznete v on-line katalo-
zích na webových adresách: 
www.bremboparts.com a www.tecdoc.com.

skvělé vlastnosti řady XtRa:
Pro novou řadu vrtaných kotoučů Xtra 
Brembo navrhnulo a vytvořilo specifické 
vrty na míru každému vozu. Ty kombinují 
atraktivní vzhled, podtržený exkluzivním UV 
lakováním pro nejlepší ochranu proti korozi 
s vysokým výkonem a efektivním brzděním 
za každé situace. To vše za účelem podtr-
žení a zvýraznění stylu jízdy všech nadšenců 
do řízení.  

1. vyšší účinnost
Vrty na brzdných plochách zaručují vyšší účin-
nost brzd díky rychlejší a  efektivnější reakci 
brzdového systému. Povrch s vrty vykazuje 
vyšší koeficient tření a přináší zlepšení brzd-
ného výkonu od počáteční fáze brzdění.

2. čištění a renovace povrchu destiček
Vrty způsobují neustálé drobné obrušování 
nežádoucího materiálu z  povrchu destiček, 
díky kterému se jejich povrch čistí od usaze-
nin a nečistot. Dále zamezují usazování 
zbytků kovového materiálu vznikajícího opo-
třebením brzdového kotouče v třecím mate-
riálu destiček. 

3. nadstandardní výkon na mokré vozovce
Vrty, vrtané každé položce na míru, umožňují 
porušení vodního filmu, který jinak může 
ulpět na brzdných plochách kotoučů. Právě 
díky tomu reaguje brzdový systém i v pří-
padě řízení na mokré vozovce účinně již při 
prvním zabrzdění a nezávisle na počasí 
garantuje stále stejný výkon.

4. maximální tření i při vysokých teplotách
Za vysokých provozních teplot dochází ke 
spalování pryskyřic, které jsou jednou ze 
složek třecího materiálu a uvolňování plynů, 
jež mohou zapříčinit takzvané vadnutí brzd. 
To snižuje koeficient tření mezi obložením 
a kotoučem. Vrty umožňují okamžitý odvod 

těchto plynů a  rychlou obnovu optimálních 
podmínek pro brzdění.

5. chlazení brzdového systému
Díky vrtům se zlepšuje schopnost brzdo-
vých destiček a kotoučů odvádět teplo, a to 
díky zvýšené cirkulaci vzduchu, která rov-
něž pozitivně přispívá k výkonu celého brz-
dového systému.                                             
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XRANGE: ARE YOU READY?
KOTOUČ 
BREMBO MAX 
112 aktivních 
čísel dílů

KOTOUČ 
BREMBO XTRA 

171 aktivních 
čísel dílů

DESTIČKY 
BREMBO XTRA 

106 aktivních 
čísel dílů

Drive like a Winner, 
Brake like a Champion.

3846_BR MO XRANGE ARE YOU READY.indd   1 06/03/20   17:54



NOVINKY V SORTIMeNTU 
NÁHRADNÍCH MOTOCYKLOVÝCH 
DÍLŮ A DOPLŇKŮ
Hlavní novinkou v nabídce Elitu je nová značka olejových filtrů ISON či výfukové systémy 
více značek. Dalším důkazem naší snahy stále rozšiřovat a doplňovat již tak širokou 
nabídku jsou nové doplňky pro motocykly a nový sortiment v servisním vybavení.

typ testu Podmínky ison 303

Impuls-standard JIS

Teplota:  100 ± 2 °C
Základní tlak:  2 kgf/cm² 
Špičkový tlak:  9 kgf/cm²
Frekvence: 90 cpm
Standard:  min. 50 000 cyklů

75 000 cyklů – bez úniku

Protržení
Testovací kapalina:  ISO VG 22
Čas:  1 minuta
Standard:  min. 17,0 kg/cm²

33,0 kg/cm² (únik na obalu)

Zpětný odtok

Testovací kapalina:  ISO VG 100
Teplota: 80 ± 3 °C
Průtok: 6 hodin
Standard: ≤100 ml / 6 jam

71 ml

Tlaková ztráta

Testovací kapalina:  ISO VG 100
Teplota: 73 ± 3 °C
Průtok: 10 l/min
Standard: ≤0,3 kg/cm²

0,22 kg/cm²

Účinnost oleje

Testovací kapalina:  ISO VG 100
Teplota: 80 ± 3 °C
Průtok: 10 l/min
Standard: 
– počáteční účinnost: ≥75 %
– plná účinnost: ≥85 %

Počáteční účinnost: 77,05 %
Plná účinnost: 95,35 %
Životnost: 42,58 hod.
DHC: 24,34 g

Vysvětlivky k tabulce:
Protržení – tlak ve filtru, minimum musí být 17 kg/cm².
Zpětný odtok – je tok oleje, který se vrací zpět přes otvory ve spodní nebo boční části filtru. To závisí na konstrukci filtru a také na jeho fitinku. Měl by být vždy 
pod maximálním standardem 100 ml.
Tlaková ztráta – je rozdíl mezi počátečním a koncovým tlakem. To záleží na médiu nebo filtračním materiálu. Nikdy by to nemělo být mimo standardní hodnoty.
Účinnost oleje:
– počáteční účinnost: v průběhu prvních 11 hodin testu
–  plná účinnost: nejdůležitější hodnota. Tím se získá procento nečistot, které mohou být absorbovány filtrem. Pokud je příliš nízká, může filtrem projít příliš mnoho 

nečistot, které by mohly poškodit motor.
– životnost: další kritický bod. Říká nám, jak dlouho může filtr odolat tlakovému rozdílu 1 bar, než olej projde přes průchod a již není filtrován.
– DHC (kapacita zachycení prachu): Označuje, kolik prachu může filtr obsahovat. Čím více prachu může obsahovat, tím delší bude životnost filtru.

ison
Naše nabídka olejových filtrů se rozrostla o belgické filtry ISON. Je to pri-
vátní značka společnosti DC AFAM, která je známá především výrobou 
kvalitních motocyklových řetězů a rozet. Filtry ISON odpovídají, a dokonce 
překračují specifikaci OEM. Díky mnohaletým zkušenostem s prvovýro-
bou filtrů pro automobilové i těžké stroje společnost vyvinula i zcela 
novou řadu filtrů pro motocykly. Ve srovnávacím testu dosáhly filtry ISON 
nejlepší životnosti účinnosti filtrů ve srovnání s hlavními konkurenty. Tyto 
filtry se tedy stávají vhodnou alternativou k originálním dílům, a to i díky 
98% pokrytí evropského motocyklového trhu.

výfukové koncovky a kompletní systémy gPR-Qd
Od letošního roku se naše nabídka výfukových systémů rozrostla 
o tři značky z Itálie. Firma GPR byla založena již v roce 1968 a od té 
doby dodává na trh koncovky a celé výfukové systémy pro širokou 
škálu motocyklů a skútrů. V nabídce naleznete koncovky různých 
tvarů z materiálu, jako je karbon, titan, nerezová ocel, a jako jeden 
z mála výrobců dělá bílé koncovky z hliníku s keramickým zpracová-
ním, které zlepšuje maximální úroveň proti přehřívání a odolnost vůči 
vibracím. Samozřejmostí je homologace pro silniční provoz a splnění 
emisních norem E3 a E4.
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Druhým a méně známým výrobcem je firma 
QD Exhaust. Ta je na trhu celkem krátce, ale 
i tak si tato značka stihla vybudovat v Evropě 
jméno. Její specializací jsou italské motocy-
kly, především Ducati a MV Agusta. Samo-
zřejmě v nabídce najdeme i ostatní evropské 
značky jako BMW, KTM, Moto Guzzi, Benelli 
a některé japonské (Kawasaki, Yamaha), ale 
největší část výroby je věnována právě 
motocyklům z Bologni. Díky malosériové 
výrobě je kladen velký důraz na detail a sla-
dění s motocyklem. Každý typ koncovky 
nebo celého systému je odladěn přímo na 
motorové brzdě. Produkty jsou homologo-
vány pro silniční provoz a splňují emisní 
normy E3 nebo E4. Závodní koncovky jsou 
určené pouze pro jízdu na uzavřeném 
okruhu.

Sortiment doplňků letos doplnilo pár novi-
nek k vylepšení designu motocyklu. První 
jsou aludržáky SPZ, a to jak univerzální, tak 
i přímo na daný typ motocyklu. Držáky jsou 
plně nastavitelné, s úchyty pro blikače 
a odrazky a lze je doplnit i o LED homologo-
vané osvětlení SPZ nebo zadní světlo. Kit 
vždy obsahuje kompletní montážní materiál. 
Také je můžete vhodně doplnit blikači SLI-
GHT, které již máme v nabídce.

Aluzrcátka jsou druhou novinkou pro rozší-
ření tohoto segmentu. Tato zrcátka nejen že 
dobře vypadají, ale jsou i velmi praktická 
a mají homologaci pro silniční provoz. Výběr 
je hned z několika typů s klasickým uchyce-
ním, s uchycením do řídítka i na něj, oblíbené 
především pro motocykly typu Cafe Racer 
nebo Scrambler. Navíc je možné vybírat 
i z několika barevných provedení a tvarů pro 
kompletní doladění s motocyklem. Barevné 
kryty jsou pro vybrané typy výměnné, takže 
vše můžete ladit dle libosti.

novinky v servisním vybavení
Rozšíření sortimentu servisního vybavení se 
především týká stojanů pro MX a enduro 
motocykly, kde stávající nabídku francouz-
ského dodavatele BIHR doplnila česká firma 
SMC. Vybírat lze za třech typů stojanů 
a z šesti barevných provedení.
Poslední novinkou jsou ventilové podložky 
o průměru 7,5 mm a 9,5 mm s tloušťkou 1 až 
5 mm v 1 ks balení. 
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NOVINKY V OBLeČeNÍ 
ZNAČKY RIDeRO
V rámci naší privátní značky motooblečení Ridero uvádíme na trh novou modelovou řadu 
oblečení pro motorkáře. Jedná se o textilní oblečení (bundy a kalhoty), koženou bundu 
a kožené rukavice. U těchto novinek došlo navíc k rozšíření nabídky velikostí u bund 
a kalhot. Dostupné velikosti jsou S až 5XL. U rukavic máme dostupné velikosti S až XXL. 

novinky v oblečení Ridero:

objednací kód název běžná cena bez dPh

yr Gs-20201-l Textilní bunda Yellow vel. L 1 784 Kč
yr Gs-21018-l Textilní bunda Orange vel. L  2 140 Kč
yr Gs-20119-l Kožená bunda Kazar vel. L 3 123 Kč
yr Gs-776-l Rukavice Ridero Cafe Racer vel. L 1 346 Kč
yr Gs-1905-l Rukavice Ridero Air Pro vel. L 1 255 Kč
yr Gs-1376-l Rukavice Ridero Yellow vel. L 1 255 Kč
yr Gs-1375-l Rukavice Ridero Carbon vel. L 1 528 Kč
yr Gid-210101-l Textilní kalhoty CT Mesh vel. L 1 693 Kč

bundy a kalhoty nabízíme ve velikosti s-5Xl, rukavice ve velikosti s-XXl.
… a dalších 100 položek v nabídce oblečení RIDERO

textilní bunda yellow
Motorkářská bunda Ridero je ideální bundou 
k použití po celou motorkářskou sezónu. Díky ter-
mopodšívce, která je odnímatelná, můžete bundu 
používat jak v teplejších, tak chladnějších dnech. 
Bunda má také nepromokavou odnímatelnou pod-
šívku, která vás ochrání před lehkým deštěm. Po 
odepnutí nepromokavé a termopodšívky vznikne 
z této bundy ideální lehká letní bunda, která má 
díky síťované struktuře důmyslný větrací systém 
v parných letních dnech. Bunda je vybavena odní-
matelnou termo a nepromokavou podšívkou, chrá-
niči loktů, ramen a zad, stahovacím páskem v pase 
a má rozšířitelné rukávy díky zipům.

textilní bunda orange
Tato motorkářská bunda Ridero je ideální 
bundou pro použití v jarních a letních měsí-
cích. Obsahuje odnímatelnou termo a nepro-
mokavou podšívku. Po odstranění obou pod-
šívek je bunda vhodná do horkých letních 
dnů díky větracímu systému. Bunda je vhodná 
jak na skútr, tak na motorku. Má chrániče 
ramen, loktů a zad, stahovací pásek v pase, 
variabilní rukávy, vnitřní kapsy a  ventilační 
zipový systém.

kožená bunda kazar
Tato kožená bunda Ridero je určená pro celose-
zonní použití. Obsahuje odnímatelnou termo-
podšívku. Tato podšívka se bude hodit v chlad-
nějších jarních dnech. Po odstranění této 
podšívky se dá bunda pohodlně použít i na letní 
vyjížďky. Bunda je ze 100% kůže, má vnitřní odní-
matelnou termopodšívku, chrániče loktů, ramen 
a zad, rozšířitelné rukávy díky zipům, stahovací 
pásek v pase a vnitřní kapsu na drobnosti.

textilní kalhoty ct mesh
Motokalhoty Ridero CT Mesh jsou textilní kal-
hoty, které můžete použít při jízdě na motocyklu 
nebo také skútru. Kalhoty mají voděodolnou 
membránu, takže snesou i lehký déšť. Jsou 
vybavené chrániči kolen, voděodolnou podšív-
kou, na stehnech je síťový, prodyšný materiál 
a v pase je možné je stáhnout páskem.

Rukavice yellow 
Rukavice Ridero Yellow jsou vyrobeny ze 70 % 
kůže a 30 % textilu. Jsou určeny na celosezonní 
používání k jízdě na motorce nebo na skútru. 
Mají prodloužený lem, který dobře chrání 
zápěstí. Nechybí ani gumový chránič kloubů, 
výztuhy dlaně a zápěstí, zapínání na suchý zip 
a v dlani speciální materiál pro lepší přilnavost 
ruky na gripu motocyklu. 

Rukavice air Pro
Rukavice Air Pro jsou vyrobeny v kombinaci tex-
til a kůže. Rukavice jsou primárně určeny na 
jízdu na skútru, ale lze je také použít jako letní 
variantu rukavic na motorku. Mají vrchní gumové 
chrániče kloubů, zapínání na suchý zip, na dlani 
přilnavou část pro lepší úchop gripu motocyklu 
a výztuhu v oblasti hrany dlaně.

Rukavice cafe Racer
Celokožené perforované rukavice Ridero 
v  designu Cafe Racer. Vhodné na celosezónní 
použití pro jízdu na motorce nebo také na skútru. 
Mají ochranu kloubů a zapínání pomocí přezky 
na zápěstí, jsou vhodné na motorku typu naháč.

Rukavice carbon
Rukavice Ridero Carbon jsou sportovní 
motorkářské rukavice určené pro náročnější 
jezdce. Poznávacím znakem těchto rukavic je 
výrazný karbonový chránič kloubů. Spor-
tovní rukavice pro jízdu na motocyklu nebo 
skútru mají karbonový chránič kloubů na 
hřbetu ruky, chránič prstů a zapínání na 
suchý zip. Materiál:  80 % kůže, 20 % textil. 
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NOVÁ ŘADA PLNIČeK 
KLIMATIZACÍ STARLINe
Očekávanou novinkou tohoto jara jsou nové plničky klimatizací značky STARLINE. Plničky 
jsou postaveny na spolehlivém základu předchozích modelů a překvapí nejen novými 
funkcemi, ale i elegantním designem. Dodávány jsou ve třech modelových řadách, jak 
pro nové chladivo (R1234yf), tak i pro staré chladivo (R134a) a ve verzi duální, kdy za 
pomoci jednoho stroje můžete plnit automobily se starým i novým chladivem.

starline handy plus 
Tato řada je určena nejen pro servisy, které se nově seznamují s touto problematikou, ale i pro zkušené uživa-
tele. Zaujme velmi atraktivní cenou, ale i nízkou hmotností, díky které se dá se strojem jednoduše manipulovat 
v celé dílně.
• 3,5“ přehledný grafický displej s ikonami
• klávesnice s 5 tlačítky
• výkon vakuové pumpy: 70 litrů/min
• výkon kompresoru: 300 gramů/min
• kapacita láhve: 10 kg
• systém MultiOil: plnička obsahuje 3 nádoby na olej (nový, použitý, hybridní)
• funkce automatického vnitřního proplachu při změně typu oleje

starline Clever plus 
Předností tohoto stroje je zaručeně jeho výkon a obsáhlá databáze vozidel. Tento model je určen pro středně 
větší servisy.
• 4,7“ přehledný grafický displej s ikonami
• klávesnice s 9 tlačítky pro pohodlné ovládání
• výkon vakuové pumpy: 100 litrů/min
• výkon kompresoru: 300 gramů/min
• kapacita láhve: 12,5 kg
• váhy na olej

starline dual plus 
Bezesporu nejlepší poměr cena/výkon. Díky možnosti použití obou chladiv se z této plničky stává výborný 
pomocník v každé dílně.
• 4,7“ přehledný grafický displej s ikonami
• klávesnice s 9 tlačítky pro pohodlné ovládání
• výkon vakuové pumpy: 100 litrů/min
• výkon kompresoru: 400 gramů/min
• 2x láhev na chladivo: 1x R134a, 1x R1234yf
• váhy na olej

Plničky klimatizací staRlIne

objednací kód název běžná cena bez dPh

Gv stp008 Automatická plnička klimatizací STARLINE HANDY PLUS (R134a) 57 195 Kč

Gv stp008nG Automatická plnička klimatizací STARLINE HANDY PLUS (R1234yf) 58 277 Kč

Gv stp009 Automatická plnička klimatizací STARLINE CLEVER PLUS (R134a) 74 495 Kč

Gv stp009nG Automatická plnička klimatizací STARLINE CLEVER PLUS (R1234yf) 75 576 Kč

Gv stp010d Automatická plnička klimatizací STARLINE DUAL PLUS (R134a/R1234yf) 97 200 Kč
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analyzátory chladiva
S příchodem nového typu chladiva (R1234yf) 
se na trhu stále více objevují i analyzátory 
chladiva. Dělíme je na dva typy, externí 
a interní. Použitím tohoto přístroje před plně-
ním předejdete možné kontaminaci chladiva. 
Analyzátor připojíte na porty auta a během 
pár vteřin zjistíte, jestli je zbylé chladivo 
v  automobilu čisté, nebo nějak 
kontaminované. 

Interní analyzátor chladiva
Principiálně se neodlišuje od externího ana-
lyzátoru, jen je zabudován do plničky 
klimatizací.

externí analyzátor chladiva
Je to samostatně nezávislý přístroj, jehož 
výhodou je použitelnost s jakoukoliv plnič-
kou klimatizací. 

analyzátory chladiva staRlIne

objednací kód název běžná cena bez dPh

Gv stpGa001 Identifikátor chladiva pro plničky klimatizací 34 490 Kč

gv st01.000.228 Externí analyzátor chladiva HFO 1234YF 57 195 Kč

gv st01.000.262 Externí analyzátor chladiva R134a/HFO1234yf 64 764 Kč
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PLNIČKA AUTOMATICKÝCH 
PŘeVODOVeK ATF X-DRIVe
Do našeho sortimentu 
zavádíme novou plničku 
automatických převodovek 
ATF X-Drive. Tato verze 
navazuje na předchozí 
velmi úspěšný model 
S-Drive 5000. Nový model 
překvapí nejen upraveným 
designem, ale i novými 
funkcemi, které zjednoduší 
práci každému 
mechanikovi.

vybírejte z naší široké nabídky strojů a příslušenství pro plnění převodovek:

objednací kód název běžná cena bez dPh

Gv atF007 Plnička automatických převodovek ATF X-Drive 137 964

Gv atF006 Plnička automatických převodovek ATF 5000 S-Drive 115 148 Kč

Gv atF004 Plnička automatických převodovek ATF STARLINE START 78 171 Kč

Gv atF061 Detergent pro čištění automatických převodovek 5 litrů 3 863 Kč

mezi hlavní přednosti tohoto stroje patří 
bezesporu ovládání 8palcovým dotykovým 
tabletem. 

výhody plničky atF X-drive: 
• přímé nahlédnutí do online databáze 

(prostřednictvím 4G nebo WiFi)
• vyjímatelný 8palcový dotykový tablet 

s předinstalovanou aplikací pro obsluhu 
stroje

• online databáze na 1 rok ZDARMA
• automatické rozpoznávání a inverze toku 

oleje
• vestavěný regulátor vstupního tlaku
• integrovaný diagnostický modul s prů-

vodcem pro opravy
• speciální procedura pro plnění převodo-

vek DSG
• duální napájení přístroje (12 V DC nebo 

230 V AC) s alarmem slabé baterie a 
automatickým rozpoznáním napájení

• plnička je vybavena tiskárnou pro tisk 
protokolu

• přímý přístup k nádrži s použitým olejem
• ke stroji dostanete sadu adaptérů a hadic 

pro evropská a asijská vozidla                    
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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 přede-
psaných hodnot lze snadno změřit množství 
vstřikovaného paliva, průtoku paliva do pře-
padu a elektrické veličiny. Jednotlivé kroky 
testování jsou zobrazeny na přehledném dis-
pleji, 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 ColorMatic. 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.

ColormatiC
ColorMatic 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 
ColorMatic 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 eCatu v sekci Lakování / Autolaky / Autolaky ve spreji.
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stříkací technika
stříkací pistole 
Příslušenství ke stříkací technice

vybavení 
lakoven
lakovací kabiny, přípravná stání
kabinové filtry
infrazářiče
myčky pistolí
zvedáky
stojany, držáky, pracovní stoly
kompresory, filtrace vzduchu
odsávácí systémy

broušení
startovací sady
kotouče
květinky
výseky
role
houbičky a textilie
archy
kontrolní pudry
mezivrstvy a unašeče

leštění
Pasty 
kotouče 
unašeče
mikrovláknové utěrky
další doplňky

strojky a vysavače 
brusky 
hoblíky 
leštičky 
vysavače

utíraní, čistění 
a maskování
maskovací papíry a fólie
samolepicí pásky
drobné příslušenství
utěrky a zásobníky

spotřební materiál
aplikátory, štětce, špachtle 
míchání 
Paint systémy, kelímky

ochranné 
pracovní pomůcky 
a prostředky
overaly a doplňky
rukavice
Pracovní obuv
ochrana zraku
ochrana sluchu
ochrana dýchycích cest

vyBavení autolaKoven

Kompletní sortiment na www.elit.cz, 
sekce lakování
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CeSTY NA VRCHOL
Automobilové závody mají mnoho podob. Jezdí se na 
okruzích i otevřených tratích, kde je riziko pro jezdce daleko 
větší. Mezi disciplíny využívající otevřené tratě patří i závody 
do vrchu. Ty mají u nás dlouhou tradici spojenou s řadou 
úspěchů na mezinárodní scéně.

Řadu z úspěchů našich vrchařů si připsal 
zákazník sítě skupiny LKQ CZ Petr Vojáček, 
mimo jiné i několikanásobný držitel ocenění 
Zlatý volant a mistr Evropy. Ve stopách otce 
vykročil syn Lukáš, který už vybojoval dva 
tituly evropského šampióna, a to v barvách 
Starline. Momentálně krotí Subaru Impreza 
WRX STi oblečené do zcela nového kabátu, 
tentokrát modrého, s motivy Starline. Syn slav-
ného otce se ale s oblibou vrací také na domácí 
kopce. Na ty se těší i letos. Jeho čtyřkolová 
zbraň je v plné zbroji nachystána na zahájení 
sezóny, jejíž start se opozdil kvůli pandemii 
koronaviru.
Odklad sezóny poznamenal snad všechny 
sportovní disciplíny, nejen ty motoristické. 
Jezdci, ladící přes zimu své stroje a současně 
pracující na vlastní formě, tak museli přípravy 
prodloužit. Taková nucená pauza je přitom 
náročná po všech stránkách. Jak nám ale 
Lukáš Vojáček prozradil, i na opožděný start je 
plně připraven.

lukáši, do nové sezóny tvůj vůz dostal zbrusu 
nový design. jak se ti líbí?

Auto je čerstvě polepené, i když stojí na dílně. 
Je to úplně něco jiného než dřív. Je to moder-
nější design a Subaru hodně sluší.

dříve jsi jezdil s mitsubishi. jak dlouho krotíš 
subaru?
Se Subaru jezdím tři roky, předtím jsem měl Mit-
subishi asi čtyři nebo pět let. To bylo auto, se 
kterým dříve závodil táta. Starline se ale poprvé 
objevilo už na Alfě Romeo, s níž táta závodil 
ještě předtím, než přesedlal do Mitsubishi. Spo-
lupráce je tedy opravdu dlouhá.

můžeš porovnat tato závodní auta, tedy mitsu-
bishi lancer evo a subaru Impreza WRX sti?
Mitsubishi mělo větší výkon, ale co se týká jízd-
ních vlastností, podvozku, aktivních diferenci-
álů, v tom je Subaru lepší. Hlavně nastavení 
diferenciálů je na Subaru vychytanější. Jinak 
naše současné auto má 390 koní. Dvakrát za 
sezonu ho musíme zrepasovat.

kolik podniků má kalendář mistrovství evropy 
v závodech automobilů do vrchu a kam se nej-
víc těšíš?

Celá sezóna čítá dvanáct závodů, zahájení 
bylo plánováno ve Francii, ale jak již víme, 
tento závod byl zrušený. Stejně dopadl 
i závod ve Španělsku a velký otazník samo-
zřejmě visí i nad italskými závody – i když 
nejsou mezi prvními soutěžemi sezony.

a kam se tedy nejvíce těšíš?
Oblíbené mám italské Trento. Trať tam má 
totiž sedmnáct kilometrů. To je na kopec 
pěkná vzdálenost, jen vracáků je tam 
sedmdesát a člověk si to musí fakt pamato-
vat. Tam se jede jenom jedna závodní jízda 
a musíš dojet až nahoru za každou cenu, 
i kdybys potkal čtyři bouračky. Neexistuje, 
že by člověk dostal opravku, to už by tam 
musel být hodně velký problém, že by 
zastavili závod. Počítali jsme to a v jednu 
chvíli tam mají třicet pět aut na trati. Kdyby 
se něco stalo nahoře, nedovedu si před-
stavit, že třeba třicet aut stáhnou dolů. To 
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je takový specifický závod, ten se mi hodně líbí. Potom klasika 
doma.

Předpokládám, že narážíš na ecce homo?
Jasně, naše Ecce Homo Šternberk je skutečným zážitkem. Přijíždí 
tam třicet tisíc lidí a ti už umějí udělat tu správnou atmosféru a navíc 
je tu to kouzlo domácího podniku. Skvělá kulisa je ale i ve Španělsku 
nebo Portugalsku, kde se u trati sejde sto dvacet tisíc lidí. To je pak 
hodně zajímavé i pro místní sponzory, kteří nás někdy oslovují. 
Takhle nás třeba kontaktovalo místní Subaru. To jasně dokazuje, jak 
jsou tam závody do vrchu sledované.

trasa závodu do vrchu má několik kilometrů, přesto ji výkonné 
vozy zdolají v řádu minut. na laika to působí tak, že než se jezdec 
rozehřeje, projede cílem. jaké to je doopravdy, na nějaké rozehří-
vání není asi moc čas. máš na to nějaký recept?
Tady musíš být rozehřátý hned. Představ si, že je to jako sprint, že 
prostě musíš od začátku jet na doraz. Je totiž poznat, i když třeba 
špatně zařadíš.

dobře. a máš nějaký recept, jak se do tempa dostat hned od 
začátku?
Nesmíš usnout před startem, když tam čekáš ve frontě. Jelikož je to 
jedna trať, když se stane bouračka, je zastavený závod a musíš 
čekat, než to uklidí do takového stavu, aby to bylo stejné pro 
všechny. Takže když je velká rána, i hodinu čekáš ve frontě. Pama-
tuju si, že ve Šternberku byl nejdelší skluz asi čtyři hodiny. Takže 
tohle je na tom únavný, když se na něco čeká. Potom ale člověk při-
jede ke startu, musí se nabudit a asi takové nepsané pravidlo je 
nezvorat start. Pokud se to stane, už to máš v hlavě a snažíš se to 
někde dohnat. Pak začneš dělat větší a větší chyby. Kopce jsou 
hodně o psychice. Stejně tak když někde špatně zařadíš, tak si 
hned o půl vteřiny jinde. Nebo třeba máš na trati pět důležitých 
zatáček, kde to nesmíš zkazit, a ty to hned v první zvoráš. Už to máš 
v hlavě, snažíš se to někde dohnat a většinou to jen plodí další 
a  další chyby. Proto většinou vyhrávají starší a zkušenější než ty 
mladý, který s tím někde říznou.

dobrá, vraťme se ještě k tvému vozu. co říkáš na nový design?
Super! Modrá k Subaru patří, že jo. Takže to je úplně super. Je vidět, 
že se tak auto vzhledově dostalo hodně dopředu. Ale spolupráci 
musím pochválit celkově. Je na skvělé úrovni. Vše funguje, i třeba 
dodávky dílů, a to i pro náš autoservis. Tak doufám, že nám nezruší tu 
Evropu, když máme skvělou podporu na mistrovství Evropy.

Budeme držet palce, děkuji za rozhovor.                                                   

Nový polep osvědčenému Subaru Impreza WRX STi sluší. Tmavému 
podkladu dominují loga Starline a nová barevná kombinace vozu 
dodává na agresivitě. Má výkon 390 koní a pohon všech kol.
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TRH S OJeTINAMI Se MĚNÍ, 
AUTOSeRVISY ALe MOHOU BÝT 
V KLIDU
Nejen pandemie koronaviru způsobila změny na trhu s ojetými automobily, které 
jsou již po záruce, a tak plní především soukromé autoservisy. Pojďme se podívat 
na poslední vývoj trhu, co se událo nového, a třeba i na to, jaká ojetá auta se do 
České republiky vozí z jiných členských států Evropské unie.

Trh s ojetými automobily se přirozeně 
vyvíjí stejně jako další trhy s jiným zbo -
žím. Do tohoto přirozeného vývoje ale 
zprostředkovaně zasahují různé regu-
lace a omezení týkající se nových vozi-
del. Ta se zanedlouho stávají ojetými, 
a tak dochází k přenosu trendů na sekun-
dární trh. Typickým příkladem je tlak na 
nízké emise, který vede automobilky 
k výrobě aut s maloobjemovými motory, 
k výrobě hybridů či elektromobilů. Tato 
auta pak s určitým časovým odstupem 
plní trh ojetin a mění jeho složení.

Nicméně samotné elektromobily nemají 
v očích motoristické veřejnosti zrovna na 
růžích ustláno a je to logické. Vysoké poři-
zovací ceny, problémy s dobíjením, ale 
i  naprostá neekologičnost jejich výroby 
staví nařízení vedoucí k jejich prosazování 
naprosto na hlavu. Daleko více se tak 
motoristé uchylují k hybridním vozidlům 
nebo automobilům s maloobjemovými 
agregáty, které jsou pro ně tradičním, 
méně rizikovým a vyzkoušeným řešením. 
To je dobrá zpráva pro autoservisy, na něž 
tak nejsou kladeny nároky na nové a často 
velice drahé vybavení i speciálně 

proškolený personál. Navíc poslední 
týdny poznamenané pandemií koronaviru 
„zelené“ aktivity Evropské unie výrazně 
zbrzdí, možná je i na několik let pošlou 
zcela k ledu.

co lze z pohledu autoservisu očekávat?
Řada motoristů si nyní bude držet svá 
ojetá auta, která dobře znají, jsou sezná-
meni s jejich neduhy a tuší, co od nich 
mohou čekat. Lze předpokládat i větší 
zájem o cenově dostupnější náhradní díly 
ve snaze ušetřit za servis. Do popředí 
zájmu by se tak měla dostat třeba značka 
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Starline. Lidé si více budou držet i levné 
ojetiny, které bude trápit kromě jiných 
potíží i koroze, což je příležitost pro 
servisy poskytující klempířské a lakýr-
nické práce. Automobily středního stáří 
a  mladší ojeté vozy budou stále vyžado-
vat běžný servis. Řada motoristů ale jistě 
v rámci úspor přehodnotí své priority 
a  bude volit levnější díly a náplně. Auto-
servisy tak budou méně prodávat výrobky 
prémiových značek. Ti šikovní pak moto-
ristům vysvětlí, že ne vždy je dobré šetřit, 
a třeba pro výměny rozvodů dostanou po 
dohodě se zákazníkem volnou ruku.

dovozy poklesnou, mix značek a věku to 
ale neovlivní
Zásadní změny nelze očekávat ve složení 
dovozů, tedy ojetých automobilů dováže-
ných do České republiky zejména z dal-
ších členských zemí Evropské unie. Roz-
hodně ale nelze předpokládat, že by se 
vozilo tolik aut, jako tomu bylo do první 
poloviny března tohoto roku. Složení ale 
jistě zůstane bez větších změn, což je pro 
autoservisy opět příznivá zpráva. 

V dovezených ojetých vozech totiž jasně 
dominuje mladoboleslavská značka 

Škoda, na níž se v naší zemi snad každý 
vyučil. Zároveň jde již řadu let o koncer-
novou techniku používanou ve všech 
vozidlech koncernu Volkswagen, což zna-
mená i příznivé ceny náhradních dílů 
a  jejich širokou paletu, skvělou dostup-
nost informací i opravárenských postupů. 
Právě ojetá vozidla koncernu Volkswagen 
jsou druhou nejčastěji dováženou znač-
kou. To jasně svědčí o oblibě koncerno-
vých aut u nás. Třetí místo pak patří 
značce Ford, která také není pro autome-
chaniky žádnou neznámou, i když je řada 
servisů, kde vozy této značky odmítají 
opravovat nebo pro ně mají zvláštní hodi-
novou sazbu. Jako důvod pak servisy 
udávají rozsáhlou korozi komplikující 
povolování dílů a v neposlední řadě i spo-
jovací materiál: Ford používá šrouby 
nevalné kvality, které praskají, s trochou 
nadsázky mnohdy, už když se na ně podí-
váte. Když už jsme toto téma nakousli, tak 
dodejme, že zvláštním hodinovým saz-
bám se nezřídka těší i automobily značky 
Opel, a to opět z důvodu značné koroze 
komplikující povolování dílů.

Bez zajímavosti není pořadí prémiových 
značek dovážených ojetých vozidel. Právě 

toto je mnohdy cesta ke splnění snu řidičů, 
kteří si takový automobil zkrátka nový 
dovolit nemohou. Zde ale pozor, některá 
tato auta mohou vyžadovat při servisu 
nejen specif ické znalosti, ale i určité vyba-
vení. Nejvíce se v tomto segmentu dová-
žejí automobily Audi, tedy opět koncer-
nové značky, následované značkami BMW 
a Mercedes. Zde je jedna zajímavost. Oje-
tých mercedesů se nejvíce vozí ve věkové 
kategorii nad 15 let stáří (i  když oproti 
kategorii 10–15 let jde jen o několik desí-
tek vozidel měsíčně více), zatímco v pří-
padě Audi a BMW převažují vozidla ve 
věku 10 až 15 let. Zde se do jisté míry uka-
zuje, jak silnou pověst kvality mají staré 
mercedesy v očích české motoristické 
veřejnosti. Mnohdy lze i chápat, proč čes-
kým řidičům nedělá problém pořízení 
starší luxusnější ojetiny, i když by za stej-
nou částku měli mladší automobil jiné 
značky. Řada těchto prémiových aut totiž 
už ve své době plnila standardy, o kterých 

Ojeté automobily prémiové třídy se častěji 
dovážejí ve vyšším věku, a tím tak vznikají 
další potenciální zákazníci pro autoservisy
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se některých vozidlům současné pro-
dukce může jen zdát. Typickým příkladem 
může být třeba Mercedes-Benz třídy C, 
uvedený v roce 2000 (řada W203), 
dodnes disponující výbornými jízdními 
vlastnostmi, vynikající výbavou a bezpeč-
ností. Vždyť při svém uvedení na trh dostal 
v nezávislém nárazovém testu Euro NCAP 
plný počet hvězd, na něž nedosáhla ani 
řada mladších vozidel. Navíc se zde 

montovaly velice úsporné naftové čtyř-
válce, které byly v prvních letech bez f iltru 
pevných částic (Euro 3) a ten je často vel-
kým strašákem českých řidičů. Nicméně 
mnohdy jsou tyto obavy spíše tradicí, než 
že by měly kořeny ve špatných 
zkušenostech.

Automobily ve stáří 10–15 let převažují 
i v případě nejčastěji dovážených značek 

Škoda, Volkswagen a Ford. Stejně jsou na 
tom třeba Opel, Peugeot či Citroën. Svět-
lou výjimku pak představuje Volvo, které 
se nejčastěji dováží jakožto zánovní oje-
tina ve věku do tří let. Tato čísla jasně uka-
zují, že se do země nejvíce dostávají auta, 
na jejichž opravy jsou zdejší autoservisy 
dobře vybaveny.

Rozhodující bude kvalita práce a přístup 
k zákazníkům
V následujících měsících tedy bude 
o zájmu motoristů o servisní práce rozho-
dovat kvalita práce autoservisu, ale i zda 
zákazníkům servis nabídne cenově 
dostupné díly. Skupina zákazníků snaží-
cích se ušetřit se rozroste, což je dáno 
často složitou ekonomickou situací řady 
z nich. Autoservisy tak mnohdy nebudou 
mít snadný úkol uspokojit potřeby moto-
ristů a současně si ohlídat určitý kvalita-
tivní standard používaných dílů. Určitě se 
v tomto směru moc nevyplatí experimen-
tovat, důraz by měl být na již zavedené 
značky, ale i logistiku, protože čekat na 
potřebný díl zbytečně dlouho bude v sou-
časné době pro servis o dost dražší, než 
tomu bylo dříve. Právě schopnost odservi-
sovat více vozidel v určitém časovém 
úseku může být cestou, jak si nejen udržet 
zisk, ale třeba jej ještě navýšit. 

Výhodu budou mít ty servisy, které nabídnou navíc služby jako třeba umytí vozu zdarma 
v rámci opravy

Řada motoristů si bude držet starší vozy, což 
pro autoservisy není špatná zpráva
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Jezděte lépe s kabinovými fi ltry
MANN-FILTER

Filtrační médium

 Téměř 100% ochrana proti nečistotám, včetně
prachu, pylu, výfukových plynů, zbytků pneumatik 
a bakterií

 Zachycení i těch nejmenších nečistot způsobujících 
alergie 

 Široký výběr fi ltračního média hodící se vždy pro 
danou aplikaci

 Použití inovativních fi ltračních médií

 Odolné vůči vysokým i nízkým teplotám

 Špičková kvalita, vyzkoušené a osvědčené materiály 
pro maximální účinnost 

 Maximální eliminace pachů a škodlivých plynů jako 
ozón, výfukové plyny, oxidy dusíku, výpary z paliva

 Částice uhlíku obsažené ve fi ltrační ploše kabinového 
fi ltru MANN-FILTER by pokryly 26 fotbalových hřišť 
(cca 160 000 m²)

 Filtrační média výrobků MANN-FILTER splňují 
požadavky výrobců vozidel

 Špatná účinnost díky nižší kvalitě fi ltračního média

 Zachytí pouze hrubé nečistoty (> 5 mikronů)

 Omezená řada fi ltračních médií, média často nejsou 
přizpůsobeny dané aplikaci (jedno médium pro 
všechny typy fi ltrů) 

 Použití nekvalitní nebo velmi malé vrstvy aktivního uhlí

 Deformace skladů, dokonce i po menších změnách 
teploty

 Nedostatečná pevnost kabinového fi ltru z důvodu 
použité konstrukce a materiálu

 Slabá účinnost proti zachycení pachů a škodlivých 
plynů

 Filtr nižší kvality často obsahuje pouze polovinu částic 
aktivního uhlíku v porovnáním  s fi ltrem MANN-FILTER   

 Použita fi ltrační média nesplňující požadavky výrobců 
vozidel 

Filtrační médium

MANN-FILTER v OE kvalitě Filtr nízké kvality

Přesně pasující

 MANN-FILTER produkty jsou ideálně přizpůsobeny 
k danému montážnímu prostoru

 Optimální rozložení skladů s využitím plné kapacity 
fi ltračního média

 Rozměry fi ltrů jsou vždy totožné

 Vhodný díky patentovanému designu a řešení těsnění

 Filtry navrženy se zakřivenou a složitou geometrií
v závislosti na prostoru instalace 

 Filtry jsou nepřizpůsobené danému prostoru pro 
instalaci 

 Nežádoucí rušivé  zvuky během jízdy z důvodu 
nepřesné instalace

 Účinnost fi ltru je snížena v důsledku šikmých nebo 
zvlněných skladů 

 Nedostatečná přilnavost fi ltru do instalovaného 
prostoru způsobuje nedostatečnou fi ltraci vzduchu

Přesně pasující

Ochrana proti znečištění

 Zabraňuje hromadění nečistot, které mohou vést 
k poškození klimatizace nebo topení

 Nesnižuje účinnosti chlazení klimatizačního systému

 Prachové nečistoty nemohou vstoupit do kabiny 
cestujících

 MANN-FILTER kabinové fi ltry zajišťují komfort pro 
cestující a pomáhají udržovat hodnotu vozidla

 Zvýšené riziko nákladů na údržbu při poruše 
klimatizace nebo topení v důsledku nahromadění 
nečistot

 Snížení chladící účinnosti klimatizačního systému

 Kabina cestujících  se postupně znečisťuje, snižuje se 
hodnota vozidla

 Nedostatečný přívod vzduchu do kabiny vozidla, což 
má za následek výrazné snížení komfortu pro cestující 
a mlžení skel

Ochrana proti znečištění

Výměna fi ltru

 Vysoce fl exibilní fi ltry pro specifi cké podmínky 
instalace

 Detailní, ilustrovaný montážní návod pro rychlou 
a snadnou výměnu

 Optimální instalace i s pěnový těsněním PUR (bez 
lepení)

 Všechny kabinové fi ltry MANN-FILTER jsou zabaleny 
tak, aby byly chráněny během transportu a skladování

 Nepružný design, což vede k obtížné montáži 

 Absence montážních návodů

 Během instalace může dojít k poškození těsnění

 Žádná ochrana fi ltru během přepravy a skladování

Výměna fi ltru

CU 23 010  
Hyundai / Kia

1

CU 23 010 
Hyundai / Kia

CU 23 010
Hyundai / Kia 

10 min.

K věci

 Všechny kabinové fi ltry značky MANN-FILTER jsou 
testovány podle normy (DIN 71460/ISO 11155)

 Kabinové fi ltry MANN-FILTER prostřednictvím 
dokonale fi ltrovaného vzduchu, pomáhají řidiči udržet 
ostražitost, čímž se snižuje riziko nehody

 Konzistentní účinnost fi ltru dává optimální ochranu pro

 Obecně žádné know-how a laboratorní vybavení

 Nedostatečně fi ltrovaný vzduch v kabině vozu působí 
nepříznivě na lidský organismus – bolesti hlavy, únava 

 Výměna fi ltru je nutná před doporučeným servisním 
intervalem / častá výměna fi ltru vede k vyšším 
nákladům na údržbu

K věci

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.cz

osoby trpícími alergiemi 
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Autoservis MM AZ Car stojí na okraji 
Ostravy, v zástavbě rodinných domů od 
okolního světa oddělených komerčními 
areály, rychlostní silnicí a železnicí. Přesto 
nedostatkem zákazníků netrpí. Již na první 
pohled je vidět, že sem se spokojení záka-
zníci vracejí. Nakonec sám majitel servisu 
Pavel Mokroš říká, že pokud odvádíte 
dobrou práci, zákazníci si vás najdou sami.

PoKuD 
oDváDíte 
DoBrou PráCi, 
ZáKaZníCi si vás 
NAJDOU SAMI

jak vůbec vznikla myšlenka na servis?
Už od mládí mě auta zajímala. I když nejsem vyučený automechanik, 
měl jsem to jako koníčka a postupem času se tato práce stala mým 
povoláním. Začínal jsem s karosářskou prací, potom s mechanikou, 
postupně jsem si vším prošel a čerpal zkušenosti. Postupem času, když 
začínaly být požadavky na skutečně kvalitní servis, jsem musel pořídit 
další vybavení, popřípadě absolvovat školení a podobně.

jaké to je, mít autoservis v ostravě? jaká je zde konkurence?
Nedá se říct, že by byla velká. Spíš je složitější se zviditelnit tak, aby lidé 
zjistili, že jde o kvalitní servis za rozumnou cenu. Veškerý problém je 
dostat se do povědomí lidí a pak vlastně konkurence není. Je spousta 
dobrých servisů, které nevědí, jak všechnu tu práci stíhat. No a pak je 
zbytek různých pokoutných dílen, které nám kazí cenu, kazí kvalitu 
práce, a je to vlastně takový plevel v těch službách, které se snažíme 
poskytovat.

jaká je u vás čekací doba na servis, když zavolá zákazník a chce si 
domluvit opravu? kdy se na něj dostane řada?

Víceméně objednáváme s týdenním předstihem. Pak pokud jde 
o takové ty nejběžnější úkony, jako je výměna oleje a filtrů, tak se to 
snažíme udělat operativně, na počkání zákazníka. Samozřejmě pokud 
se v průběhu práce na něco přijde, řešíme to po domluvě se zákazní-
kem ihned. Výhodou je, že prostřednictvím Elitu děláme fleetové 
zakázky, proto máme jednoho mechanika v rezervě. Ten dělá běžnou 
servisní práci, ale v případě, že přijede nějaké fleetové auto, má před-
nost a tomu se věnuje. Tento postup odlehčuje ostatním zakázkám 
i mechanikům.
 
a jak řešíte situaci, kdy tu zákazník nechává auto? jste trochu stra-
nou, takže jak se odtud dostane? máte třeba nějaký vůz na zápůjčku?
Máme náhradní vozy ve třech třídách, tedy Fabii, Octavii a Superb. 
Pokud zákazník chce náhradní vůz, objednáme ho tak, aby jej dostal. 
Vzhledem k tomu, že nejsme úplně dostupní veřejné dopravě, podle 
situace klienta přivezeme nebo dovezeme na zastávku MHD. Děláme 
i klasický pick-up servis, kdy na místě necháváme naše auto, aby nemu-
seli jet dva naši řidiči. Pro tento případ máme vyčleněné starší Fabie, 
a ty pak zůstávají na místě, dokud zákazník nedostane zpět svůj vůz.

1 2

1. Autoservis používá vybavení z nabídky Elitu, třeba zvedáky XT  2. Součástí servisu je i lakovací kabina, barvy samozřejmě dodává Elit.
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jste specializovaný, nebo obecný servis? jaké 
služby nabízíte?
Děláme úplně všechno, od plnění klimatizace 
přes geometrii, běžný servis, pneuservis. 
Děláme i karosářské práce, máme rovnací stolici, 
lakovací kabinu, máme i svou míchačku barev 
a laky, které samozřejmě bereme od Elitu.

využíváte třeba i nabídek školení od elitu?
Sice s Elitem spolupracujeme spousty let, ale 
partnerem Elit jsme teprve od loňského roku. 
Takže studujeme nabídku školení a probíráme to 
s mechaniky, co by je zajímalo, co je pro nás 
aktuální a co není.

máte zkušenosti i s mladými automechaniky, 
kteří nemají takovou praxi?
Máme. Mám tady klučinu ve věku 24 nebo 25 let 
a musím říct, že je to kluk, kterého to baví, více-
méně nepotřebuje nikoho k tomu, aby se sebe-
vzdělával. To znamená, že hledá, zjišťuje, stahuje 
si příručky, pracuje s daty a snaží se nějaký ten 
problém sám vyřešit. Takže zkušenost mám 
kladnou.

ještě mě napadá, jste kousek od hranic s Pol-
skem. nepřetahují vám polské servisy 
zákazníky?
Myslím, že většina místních autobazarů vozí auta 
do Polska, třeba lakovat. Řekl bych, že tam ale 
spíše vozí bouračky a lakování. Přitom kvalita 
materiálů se vůbec nedá porovnávat. Jenže jim 
jde hlavně o cenu, o nic jiného. Jinak si nemyslím, 
že by lidé na běžný servis jezdili přes hranice.
 
jaká auta děláte nejvíce?
Převažují evropská vozidla, takže škodovky, 
peugeoty, fordy. V rámci fleetu ale jezdí i jiná 

vozidla, třeba dnes tu byl na garančku zánovní 
hyundai. Ale většinou k nám jezdí starší vozidla 
přibližně okolo těch pěti šesti let.

jak vnímáte takovou tu kulturu okolo servisu 
aut? lepší se to? starají se lidé více o své vozy?
Víceméně je můžeme rozdělit do několika kate-
gorií. Jednou jsou takový salámisti, co přijedou, 
až když jim něco upadne. Ti zpravidla přijíždějí, 
až když jim auto skoro nejede nebo jim opravdu 
něco upadne. Pak je skupina těch, co mají auto 
čistě jako prostředek dopravy a neřeší ho. 
Berou to jako spotřební záležitost a pak jsou 
mnohdy překvapení, že něco zanedbali. Ale 
když je někdo kontaktuje s tím, že zde dlouho 
nebyli, zeptá se, kolik mají najeto a na základě 
toho je upozorní třeba na nutnost výměny oleje, 
tak to uvítají a přijedou – podmínkou však je, že 
je někdo musí navést. A pak jsou poctivci, co 
mají vozidla v top stavu nebo se je snaží udržo-
vat. Ti samozřejmě jezdí pravidelně.

Děkuji za rozhovor.                                                    

základní informace o autoservisu mm az car

od kdy působí autoservis v místě: 2005
Počet zaměstnanců: 6
hlavní zaměření autoservisu: Všeobecný autoservis – dle potřeb zákazníků
značka služebních aut: Škoda
Počet opravených vozů za rok: Přes 1000 – 50 % fleet
motto servisu: Spokojený zákazník
Počátek spolupráce s elitem: Od roku 2011 a od září 2019 nově i jako člen PARTNER ELIT
nejprodávanější díl sortimentu elitu: Běžný sortiment pro základní servis
Provozní doba: PO–PÁ 8–17

3

4

3.+4. Celý servis je díky barvám Elitu nepře-
hlédnutelný
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novÉ PlatnÉ a PriPravovanÉ 
ZÁKONY NA SLOVeNSKU – 
UŽITOČNÉ RADY PRe SeRVISY 
Dovoľte, aby sme vás informovali o novinkách, ktoré platia od 1. 1. 2020 a zároveň 
aj o pripravovanom ďalšom zákone o certifikácii servisov, ktoré budú môcť vykonávať 
opravy po škodových udalostiach.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

od 1. 1. 2020 začal platiť zákon týkajúci 
sa zapisovania údajov do registra pre-
vádzkových záznamov vozidiel - RPzv, 
ľudovo povedané, každý legálny auto-
servis je povinný pri oprave, ale aj údržbe 
zapísať určené údaje a okrem iného aj 
stav tachometra daného automobilu do 
online registra, kde má povinnosť sa zare-
gistrovať každý servis. Môže tak urobiť 
pomocou registračného formulára, ktorý 
nájdete na: www.rpzv.sk/prispievatelia.
Ak používate informačný systém, tzv. 
DMS na vedenie svojich zákaziek, tak je 

možné zasielať dáta do RPZV touto webo-
vou službou – to znamená automatizo-
vane, čo si nevyžaduje prácu naviac.
Dovoľujeme si vás upovedomiť aj o tom, 
že zaslaním informácií do RPZV je 
súčasne splnená povinnosť bezodkladne 
oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii 
(SOI) každú zistenú manipuláciu s počíta-
dlom prejdenej vzdialenosti. Za nepo-
skytnutie informácií do RPZV môže MDV 
SR uložiť pokutu vo výške 498 eur. 
V  RPZV je archivovaný každý Výpis 
z  RPZV, tzv. ODO-Pass a SOI má do 

registra priamy prístup. V prípade, pokiaľ 
k predávanému vozidlu nebol po 20. máji 
2018 pripojený ODO-Pass a dodatočne 
sa preukáže, že v čase predaja bolo zma-
nipulované počítadlo prejdenej vzdiale-
nosti, SOI za nesplnenie povinnosti uloží 
pokutu od 3 tisíc do 100 tisíc eur. Pri opa-
kovanom porušení má nárok zrušiť 
danému subjektu živnosť.

Vzor registračného online formulára nájdete 
na: www.rpzv.sk/prispievatelia

Ďalšia zmena v oblasti autoopravárenstva 
nastane začatím platnosti zákona o cest-
nej premávke 106/2018 týkajúcej sa certi-
fikovaných miest opravy (ďalej len cmo), 
kde bola odložená účinnosť na 1. 1. 2021.  
Po tomto dátume, ak dôjde k škodovej uda-
losti, alebo sa stane dopravná nehoda 
s vplyvom na  hlavné bezpečnostné prvky 
vozidla (zavesenie kolies, deformačné zóny, 
systém airbagov, riadenie, brzdy), tak 
oprava takéhoto vozidla sa bude môcť vyko-
nať výhradne iba na CMO a následne bude 
nutné absolvovať technickú kontrolu vozi-
dla. Každý autoservis, ktorý bude chcieť 
vykonávať opravy takýchto vozidiel, bude 
sa musieť zaregistrovať, splniť určité podmi-
enky a absolvovať administratívne školenie 
CMO.
Takže ako prvé sa treba registrovať na 
webe: www.certifikovanemiestoopravy.sk, 
kde sú uvedené podmienky, ktoré treba spl-
niť a tiež zoznam potrebného vybavenia pre 
karosársku aj mechanickú dielňu. Tu taktiež 
nájdete aj samotnú prihlášku na školenie. 
Vzhľadom na to, že oprava bude musieť pre-
behnúť podľa technických podmienok 
výrobcu, bude potrebný prístup do ich tech-
nickej dokumentácie. 
Podmienky certifikácie sú schválené Minis-
terstvom dopravy SR 
Zavedením uvedeného systému sa skvalit-
nia opravy vozidiel po nehode a zvýši sa 
bezpečnosť prevádzky vozidiel. 
Registrácia na školenie a certifikáciu už pre-
bieha, odporúčame každému záujemcovi , 
kto bude chcieť  vykonávať takéto opravy, 
čím skorej sa prihlásiť a nenechávať si to na 
poslednú chvíľu na koniec roka. 

Vzor registračného online formulára 
nájdete na: www.rpzv.sk/prispievatelia
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KDYŽ SE 
VÝKON

SETKÁVÁ S
KVALITOU

Motoristické sporty jsou perfektním spojením rychlosti, síly a přesnosti.
Adrenalin. Technika a týmová spolupráce.

Síla a přesnost zároveň charakterizují dvě značky: NGK a NTK.
Když se síla NGK spojí s přesností NTK vybuchne nová ENERGIE!
Proto se světoví výrobci automobilů spoléhají
právě na výrobky NGK a NTK.

DVĚ ZNAČKY. JEDEN VÝROBCE.DVĚ ZNAČKY. JEDEN VÝROBCE.
ODBORNÍK V OBLASTI ZAPALOVÁNÍ 
A SENZORŮ.

NGK a NTK přesouvá zkušenosti 
ze závodních okruhů na silnice.
Objevte novou energii!

www.ngkntk.com 



NOVÁ POBOČKA V KOŠICIACH 
UMOŽŇUJe VYŠŠIU DOSTUPNOSŤ 
tovaru Pre ZáKaZníKov na 
VÝCHODNOM SLOVeNSKU
Vzhľadom na neustále skvalitňovanie našich služieb pre našich zákazníkov sa naša 
pobočka presťahovala a od 1. 3. 2020 už funguje v nových väčších priestoroch. 
Vďaka tomu vám dokážeme zaručiť vyššiu a väčšiu dostupnosť sortimentu PKW 
a LKW dielovi autodoplnkov, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe nesmierne dôležité.

výhody novej pobočky:

Podorys budovy: 1 000 m2

celkova skladova plocha: 1 700 m2

Postupne zaskladnenie cca 60 000 
unikátnych položiek a tým pádom 
dostupných ihneď v daný deň a viac ako 
300 000 položiek je dostupných pre vás 
do 24 hodín.
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oDBorná ŠKolení 
A WORKSHOPY 
ČeRVeN 2020

s p e expertProfesionálstandardbestsellernovinkaN B master

školení praha

termín den místo název obtížnost kÓd školení speCialista

1. 6. 2020 PONDĚLÍ Praha leštění a opravy laku efektivně + renovace světel LA20 autolakování

2. 6. 2020 ÚTERý Praha klimatizace 1 – skleníkové plyny AC01 klimatizace 

2. 6. 2020 ÚTERý Praha adas – bosch kalibrace jízdních asistentů PK-B46 podvozek 
a karoserie

2. 6. 2020 ÚTERý Praha diagnostika lehkých užitkových vozidel TR_DE20 truck

2. 6. 2020 ÚTERý Praha elektrika vozidla 3 EL13 autoelektrikář

3. 6. 2020 STŘEDA Praha opravy klimatizačních systémů AC03 klimatizace 

3. 6. 2020 STŘEDA Praha adas – texa kalibrace jízdních asistentů PK43 podvozek 
a karoserie

3–4. 6. 2020 STŘEDA Praha Přímé vstřikování benzínu bosch tsi MM-B30 motorář

9. 6. 2020 ÚTERý Praha jak správně a snadno řídit autoservis RA08 řízení 
autoservisu

9. 6. 2020 ÚTERý Praha klimatizace 1 – skleníkové plyny AC01 klimatizace 

10. 6. 2020 STŘEDA Praha zvládání konfliktů a obtížných situací se zákazníky RA67 řízení 
autoservisu

10. 6. 2020 STŘEDA Praha dohledávání závad rychle a spolehlivě s logem 
a multitestem DE28 diagnostik

15. 6. 2020 PONDĚLÍ Praha Příprava podkladu LA01 autolakování

16. 6. 2020 ÚTERý Praha dpF – filtry pevných částic MM28 motorář

16. 6. 2020 ÚTERý Praha Workshop – geometrie PK25 podvozek 
a karoserie

17. 6. 2020 STŘEDA Praha Paralelní měření 2 EL10 autoelektrikář

17. 6. 2020 STŘEDA Praha supervag 2 DE96 diagnostik

18. 6. 2020 ČTVRTEK Praha vyřešené případy závad na vozidle 3 DE22 diagnostik

19. 6. 2020 PÁTEK Praha aplikace nanášení barev 1 LA03 autolakování

23. 6. 2020 ÚTERý Praha texa 2 DE82 diagnostik

23. 6. 2020 ÚTERý Praha jak využít obchodní příležitosti trhu 2020 RA65 řízení 
autoservisu

24. 6. 2020 STŘEDA Praha elektrika jako voda – jak hravě zvládat paralelní 
diagnostiku EL40 autoelektrikář

30. 6. 2020 ÚTERý Praha adas – texa kalibrace jízdních asistentů PK43 podvozek 
a karoserie

30. 6. 2020 ÚTERý Praha klimatizace 3 – řešení závad AC04 klimatizace 
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školení ostatní

termín den místo název obtížnost kÓd školení speCialista

4. 6. 2020 ČTVRTEK Brno elektronická servisní knížka škoda RA30 řízení 
autoservisu

10. 6. 2020 STŘEDA Brno supervag 2 DE96 diagnostik

11. 6. 2020 ČTVRTEK Brno klimatizace 3 – řešení závad AC04 klimatizace 

11. 6. 2020 ČTVRTEK Ostrava truck – diagnostika texa 2 TR-DE08 truck

17. 6. 2020 STŘEDA Havířov klimatizace 1 – skleníkové plyny AC01 klimatizace 

18. 6. 2020 ČTVRTEK Brno dPF – filtry pevných částic MM28 motorář

18. 6. 2020 ČTVRTEK Brno klimatizace 1 – skleníkové plyny AC01 klimatizace 

24. 6. 2020 STŘEDA Brno leštění a opravy laku efektivně + renovace světel LA20 autolakování

25. 6. 2020 ČTVRTEK Havířov klimatizace 3 – řešení závad AC04 klimatizace 

25. 6. 2020 ČTVRTEK Brno Rozvodové sady a kolová ložiska skF PO-SKF01 pohony
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6000 KELVINŮ – CHLADNÉ BÍLÉ SVĚTLO.
AŽ O 200 % VÍCE SVĚTLA.
POUZE PRO OFF-ROAD POUŽITÍ

LED retrofit 
žárovky do čelních 
světlometů

automotive.tungsram.com/cs



PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁME 
NOVÉ ONLINE KURZY!

SLEDUJTE
NÁS

ZÍSKEJTE BALÍČEK TŘÍ ŠKOLENÍ ZA 
AKČNÍ CENU 500 KČ!

� Turbodmychadla – základní školení ( již nyní můžete vyzkoušet zdarma)

� Turbodmychadla – instalace komponentu (běžná cena 980 Kč)

� Kompresor klimatizace – instalace a řešení problémů (běžná cena 980 Kč)

Vzdělávejte se v pohodlí  
kdykoliv a odkudkoliv!

OBJEVTE SVĚT ONLINE ŠKOLENÍ
V ELIT AKADEMII:

4 E-LEARNING dostupný odkudkoliv chcete

4 VYZKOUŠEJTE si zdarma testy, jak na tom jste

4 POROVNEJTE si znalosti s ostatními

4 9 MODULŮ specializací

4 4 ÚROVNĚ obtížnosti

Platí pouze pro registrované uživatele eCatu Elit do 30. 6. 2020 
Vstup do AKADEMIE na www.eshop.elit.cz/page/nabidka-skoleni

Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel.: 724 670 238

ZÍSKEJTE BALÍČEK TŘÍ ŠKOLENÍ ZA 
AKČNÍ CENU 500 KČ!

� Turbodmychadla – základní školení ( již nyní můžete vyzkoušet zdarma)

� Turbodmychadla – instalace komponentu (běžná cena 980 Kč)

� Kompresor klimatizace – instalace a řešení problémů (běžná cena 980 Kč)
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