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STARLINE FILTRY 
PEVNÝCH ČÁSTIC
(DPF/FAP)

Více informací u vašeho obchodního zástupce, přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

• Nejširší nabídka na trhu
• Kvalitní jako výrobky do prvovýroby
• Všechny produkty jsou homologovány dle aktuální legislativy
• Jádra filtrů z kvalitního materiálu –SIC/KOR
• Zaručena nasycenost jádra vzácnými kovy
• 95 % produktů skladem
• Dodáváno včetně nezbytných montážních prvků
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Neprodejné

Vážení obchodní přátelé,

máme za sebou (doufejme) naprosto výjimečnou 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 doká-
zali i za ztížených podmínek fungovat a pomáhat motoristům řešit 
problémy s jejich vozidly. A za to bych Vám chtěl velmi poděkovat. 
Přijatá vládní opatření se nyní rozvolňují natolik, že se pomalu vra-
címe k normálnímu fungování. Proto také nyní dostáváte do rukou 
nové vydání časopisu Info Auto Kelly, kde se můžete seznámit se 
všemi novinkami, které jsme pro Vás na jarní sezónu připravili.

Úvodem jsme se rozhodli představit Vám web autokelly.cz v celé 
jeho současné kompletní kráse. Jak čas plynul a postupně k samot-
nému e-shopu přibývaly další přidané služby a funkcionality, stal se 
z něho jeden z nejsilnějších profesionálních portálů pro autoservi-
sy, 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 sou-
časné době ještě užitečnější než kdykoliv dříve.

Zajímavou novinkou pro partnerské Auto Kelly autoservisy je mož-
nost vyhrát anketu o nejlepší servis roku 2020. Věříme, že tato 
možnost zvítězit mezi nejlepšími bude dostatečnou motivací na 
sobě pořádně zapracovat. 
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 
samozřejmě ani spousta technických rad, informací a dalších novi-
nek z oblasti garážového vybavení a laků. Tradiční rozhovory Vás 
pak zavedou na různá místa, například do velkých kopců, kde bude 
i letos závodit dvojnásobný mistr Evropy Lukáš Vojáček. Dalším je 
pak silný příběh o překonávání různých (i životních) nástrah Jaro-
míra Jíry, který může být inspirací pro všechny, kdo se musí poprat 
s jakoukoliv nepřízní osudu…

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abych Vám popřál především 
hodně zdraví a pevné nervy pro zvládání nástrah postkoronaviro-
vé etapy našich životů. Věřím, že to společně zvládneme – jsme 
zde pro Vás!

Za redakční radu a tým Auto Kelly

Ing. Michal Knor
Ředitel marketingu
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AUTokELLY.cZ JE JEDINEČNÝ 
ProfEsIoNÁLNÍ PorTÁL 
PRO AUTOSERVISY!
Již několik let pravidelně objednáváte zboží na 
e-shopu Auto Kelly, ale možná jste se dosud ne-
stihli detailně seznámit s tím, jak se za tu dobu 
významně proměnil v multifunkční profesionál-
ní portál, který nabízí servisům mnoho dalších 
užitečných funkcionalit. Všechny jsme navrhli  
i otestovali tak, aby plně vyhovovaly individu-
álním potřebám servisů a pomohly jim v jejich  
každodenní práci. Najdete je všechny na jednom 
místě, dostupné z jakéhokoliv zařízení online  
a navíc zdarma. Pojďme si je proto nyní detail-
něji 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: www.autokelly.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 e-shopu.
 

AKTUALITy
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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 automa-
tickou připomínkou. Akademie obsahuje více než 110 online nebo 
prezenčních školení, kalendář na 3 měsíce dopředu, 9 modulů spe-
cializací a 4 obtížnosti školení. 

ONliNe OBJeDNÁVKY SeRViSNÍHO ZÁSaHU
Kompletní nabídka servisních zásahů od pravidelných revizí po ne-
plánované opravy. Vše v rámci záručního i pozáručního servisu ga-
rážového vybavení. Objednáte přehledně, rychle a bez komplikací. 
Vybrat si můžete z různých typů a značek garážového vybavení.

AKTUALITy
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ŘÍZeNÍ ZaKÁZeK
Pohodlné řízení zakázek od vytištění nabídky, sjednání termínu 
opravy až po záznam do servisní knížky. Systém zároveň automatic-
ky 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 fil-
trování.

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 zá-
sahu pomocí SMS nebo e-mailu zdarma.

POTŘeBUJeTe PORaDiT, 
JaK PORTÁl iDeÁlNě VYUŽÍVaT? 

Obracejte se s dotazy na svého 
obchodního zástupce.

PROč VYUŽÍVaT PORTÁl 
aUTOKellY.CZ?

⊲ Řešení vše v jednom

⊲ Bez instalace

⊲ Dostupné odkudkoliv

⊲  samostatné, přitom  

propojené moduly

⊲ individuálně nastavitelný

⊲ Jednoduché ovládání

⊲ automatická záloha dat

⊲ Zdarma – neplatíte za používání

AKTUALITy
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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

AKTUALITy
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AKTUALITy

Online školení, čili e-learning, jsou perfektními možnostmi pro rychlé, snadno dostupné a profesionální vzdě-
lávání. Auto Kelly Akademie nabízí hned několik online školení doplněných animacemi či videi a také speciální 
online odborné testy, ve kterých si všichni registrovaní zákazníci na e-shopu Auto Kelly 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? 

VYUŽÍVEJTE VÝHODY 
ONliNe VZDělÁVÁNÍ 
S aUTO KellY aKaDemiÍ

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

ELIT

AU
TO AKADEMIE

ELIT

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 žluté 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“.



9květen / 2020 Info Auto kelly

AKTUALITy

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 probírané 
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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AKTUALITy

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 pro-
vedených 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 kliknete 
dole na tlačítko „Pokračujte v testo-
vání“.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 auto kelly 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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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 vytvořit první ročník ankety AUTO KELLY SERVIS ROKU, kdy budeme vybírat z bezmála 250 
autoservisů v České republice, abychom tak mohli nominovat ty, které si to za své úsilí a výsledky zaslouží, a 
ocenit ten nejlepší. Navíc věříme, že anketa bude motivovat i ostatní k práci a rozvoji.

KTERÝ AUTo kELLY 
AUTosErVIs BUDE  
V ROCE 2020 NEJLEPšÍ?

AKTUALITy

PROSTŘeDNiCTVÍm TÉTO aNKeTY Se SNaŽÍme PROPaGOVaT  
a ZDOKONalOVaT Naši aUTOSeRViSNÍ SÍť aUTO KellY SeRViS
Pravidla nominace:

•  bude nominováno 15 autoservisů.

•  o nominaci budou rozhodovat oblastní manažeři společně s prodejním týmem.

•  hodnotit se bude především vzhled provozovny, zařazení autoservisu ve fleetu, servisní 
vybavení, průměr obratu v roce 2020, ale také faktury uhrazené ve splatnosti.

•  o vítězi bude rozhodovat tým servisní koncepce.

Odměna pro vítěze:

•  věcná cena v podobě skleněné trofeje, certifikát a voucher v hodnotě 5 000 akas bodů, 
které budou připsány na konto

•  prezentace v prvním vydání časopisu v roce 2021

Těšíme se na každý nominovaný servis!
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TURBODmYCHaDla 
maHle V SÍTI AUTO KELLY

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILy

Výběr z nabídky turbodmychadel maHle:
kÓD PŘÍKlaD POUŽiTÍ BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

mh 030tc19515000 Škoda octavia iii 1.6tdi (81 kW) 17 556 Kč

mh 021tc14728000 renault kangoo 1.9 dti (59 kW) 10 758 Kč

mh 039tc17217000 Peugeot  206, 207, 307, 308, 407 1,6 hdi 80 kW 10 599 Kč

mh 014tc17001000 Ford transit, mondeo iii 2.0 tdci (92,96 kW) 14 485 Kč

mh 021tc15218000 oPel movano 1.9 dti / renault kangoo 1.9 dci 9 945 Kč

MAHLE vyrábějící svá turbodmychadla ve vý-
robních závodech v Rakousku, ale také v Se-
verní Americe disponuje vysoce moderními 
výrobními zařízeními, která si vyžádala inves-
tice ve výši desítek milionů EUR při vstupu na 
trh v roce 2012. Od té doby MAHLE posouvá 
kvalitativní laťku výše v disciplínách účinnosti, 
životnosti a akustiky, ať se jedná o extrémní 
koncepci downsizingu v podobě zážehového 
dvouválce, hospodárného a výkonného vzně-
tového čtyřválce pro osobní vozy, nebo velko-
objemového turbodieselu pro nákladní vozidla.

KValiTa Je PRVOŘaDým FaKTORem
Společnost MAHLE využívá nejnovější simu-
lační nástroje v počáteční fázi integrovaného 
procesu vývoje, aby zajistila termodynamické 
a termomechanické vlastnosti. Výroba probí-
há v souladu s definovanými standardy a vyu-
žívají se nejnovější procesy v nejmodernějších 
zařízeních.

Technologie použitá při výrobě turbodmy-
chadel:
•  vysokorychlostní obrábění oběžného kola 

kompresoru – pro větší přesnost vyvážení, 
optimalizovanou stabilitu rychlosti a snížení 
akustických zvuků

•  dvojité pístní kroužky na hřídeli rotoru – pro 
nižší spotřebu oleje

•  kryty turbín vyrobené z nejmodernějších 
materiálů – pro větší tepelnou stabilitu  
a delší životnost

•  funkčně řízené centrální skříně a progresivní 
vyvažování hřídele rotoru – pro vyšší výkon 
a snížení akustického hluku

•  hřídel rotoru a oběžná kola svařovaná elek-
tronovým paprskem zaručují vysokou pev-
nost

Turbodmychadla MAHLE jsou úspěšně cer-
tifikována dle ISO 9001 a ISO/TS 16949  
a stanovují měřítka z hlediska životnosti  
a akustických vlastností díky novému vysoce 
preciznímu procesu výroby klíčových kompo-
nentů, jako je rotor a ložisko. K tomu významně 
přispívá také oběžné kolo kompresoru, které je 
s minimální tolerancí vyfrézované kompletně  
z jednoho dílu odlévaného z hliníkové slitiny. 
Díky vysoké kvalitě je objem vzduchu rozdě-
lován mezi lopatky kola kompresoru obzvlášť 
rovnoměrně, čímž nedochází ke vzniku rušivé-
ho pulzačního hluku. Garantovaná záruka na 
turbodmychadla MAHLE je 24 měsíců.

Sortiment AUTO KELLy zahrnuje jak tur-
bodmychadla s obtokovým ventilem pro zá-

žehové motory o výkonu 45 až 220 kW, tak  
i turbodmychadla s variabilní geometrií rozvá-
děcích lopatek. Šíře nabídky turbodmychadel 
pro vznětové motory pokrývá výkony motoru 
už od 30 kW. Hlavní výhodou je nákup kva-
litního turbodmychadla za atraktivní cenu  
a navíc bez požadavku na vrácení starého 
dílu. Zákazníkům tak odpadají náklady spo-
jené se skladováním a logistikou starých dílů. 

Turbodmychadla MAHLE neobsahují těsnění 
v balení, a proto doporučujeme zakoupit také 
speciální montážní sady určené ke správné 
montáži turbodmychadla. 

Doplněním turbodmychadel MAHLE do nabíd-
ky AUTO KELLy kompletujeme všechny hlavní 
OE výrobce turbodmychadel – MAHLE Turbo 
System, GARETT by Honeywell, BorgWar-
ner (značky KKK a Schwitzer), MITSUBISCHI 
(značka MHI), IHI, TOyOTA, HOLSET

Vývoj spalovacího motoru jedno-
značně směřuje k downsizingu, 
což znamená zmenšování počtu 
válců a zdvihového objemu při sou-
časném zachování nebo vylepše-
ní kroutícího momentu a výkonu 
motoru. Je to rozhodující krok ke 
splnění stále přísnějších požadav-
ků na zvyšování hospodárnosti  
a snižování emisí. Turbodmy-
chadlo hraje v tomto procesu klíčo-
vou roli, a to jak u vznětových, tak  
i u zážehových motorů.

Vaše VýHODY 
S TURBODmYCHaDlY 
maHle:
• kvalitní turbodmychadla vyráběná dle 

OE standardů 

• bez nutnosti vracet staré díly

• zastoupení v OE (VW Group,  

BMW a dalších automobilkách)

• moderní výrobní, výzkumné a testovací 

technologie – unikátní technická řešení

• cenová úspora u mnoha referencí 

v porovnání se značkami Garrett, 

KKK, MHI a dalšími

• silná a zavedená identita značky MAHLE 

– věrnost zákazníků 

• unifikované balení turbodmychadel

• záruka 24 měsíců

MH 021TC15218000

MH 014TC17001000

MH 039TC17217000

MH 021TC14728000

MH 030TC19515000
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Nově nabízíme kompletní sortiment repasovaných kompresorů Elstock, který čítá okolo 1 200 položek. Díky vý-
měnnému programu repasovaných dílů můžeme dodat nejen běžné a populární položky, ale také širokou škálu 
kompresorů i pro exotičtější modely vozidel.

KOmPReSORY 
KlimaTiZaCe 
ELSTOCK V OE KVALITĚ

Výběr z nabídky repasovaných kompresorů elSTOCK:
kÓD APLIkAcE BěŽNÁ CeNa BeZ DPH (při vrácení starého dílu)

elt 51-0123 Škoda octavia ii (1z5) [02/04–06/13] 5 840 Kč 

elt 51-0752 hyundai  i30  (Fd) [10/07–06/12] 8 980 Kč 

elt 51-0763 renault  master ii(ed/hd/ud) [07/98–02/10] 5 680 Kč 

elt 51-0886 bmW X5 (e70) [02/06–07/13] 11 484 Kč 

elt 51-0903 Ford  Focus iii [07/10–01/18] 9 890 Kč 

elt 51-0941 kia sPortage (sl) [09/09–12/15] 8 989 Kč 

... a dalších 1 196 kompresorů z této nabídky značky elstock na www.autokelly.cz

Od roku 1979 se firma Elstock věnuje repasování automobilových vý-
robků. Je jednou z největších firem zabývajících se repasí na evrop-
ském trhu s náhradními díly. Firma Elstock byla založena panem So-
renem Toft-Jensenem a sídlí v městě Silkeborg v Dánsku. Společnost 
se hned po založení na trhu prosadila repasováním startérů a alterná-
torů a brzy nato rozšířila výrobu také do Polska. Následně byla řada 
repasovaných produktů firmy Elstock rozšířena, aby zahrnovala i AC 
kompresory. Značka Elstock se vyrábí také v Belgii a Velké Británii.

PROč ZVOliT RePaSOVaNý DÍl?
Díky repasování je možné získat dobrou dostupnost a šíři sortimen-
tu a zároveň sortiment okamžitě rozvíjet, jakmile jsou na trhu nové 
modely vozidel. Přitom získáváte produkt, který je kvalitativně i ma-
teriálově zcela odpovídající OE produktu. Kopie aftermarketových 
výrobců totiž ne vždy používají stejný materiál či splňují specifikace 
originálních kompresorů.

PROč ZVOliT RePaSOVaNý KOmPReSOR elSTOCK?
Proces repasování se v průběhu let zdokonaloval a je samozřejmě 
značně odlišný od způsobu repasování, s kterým firma Elstock zača-

la před více než 40 roky. Všechny části jednotlivého repasovaného 
kompresoru postupují procesy repasování pohromadě, aby se zajisti-
lo, že část, která fungovala v „předchozím životě“ kompresoru, bude  
perfektně funkční i v jeho „novém životě“. Žádný kompresor neopustí 
továrnu, dokud na něm nejsou provedeny zkoušky těsnosti a výkonu. 
Kompresor je zkoušen při tlaku více než 20 barů, což je blízko dvoj-
násobku normálního provozního tlaku. Při tomto tlaku 20 barů je také 
testováno sepnutí a vypnutí spojky kompresoru, přičemž nesmí dojít 
k proklouznutí řemenice, přestože kompresor podává skoro dvojná-
sobek pracovního tlaku. Poté je vytištěn certifikát o provedení tohoto 
náročného testu a přiložen ke kompresoru. To poskytuje jistotu, že 
žádný kompresor neopouští výrobu, aniž by jeho kvalita neodpovída-
la novému originálnímu kompresoru.
Pro snadnou instalaci a zabránění chybě při vlastní instalaci jsou 
všechny kompresory dodávány s naplněným olejem. U kompresorů 
Elstock máte jistotu, že množství a typ oleje odpovídají hodnotám 
uvedeným na etiketě kompresoru. Na kompresorech Elstock vždy 
najdete originální konektor, který vám garantuje spolehlivou kvalitu 
spojení během instalace. 
Na kompresoru je také opět uvedeno originální číslo, aby byla zajiště-
na správná identifikace kompresoru v případě jakékoliv budoucí vý-
měny. Pro snadný a správný výběr kompresoru můžete také navštívit 
webovou stránku Elstock (elstock.dk). Zde zadejte původní číslo ze 
starého kompresoru a odpovídající kompresor se objeví včetně tech-
nických informací k zajištění snadné a přesné instalace.

ELT 51-0941

ELT 51-0903

ELT 51-0886

ELT 51-0763

ELT 51-0752

ELT 51-0123
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Do nabídky sortimentu od italské společnosti Saleri, 
zabývající se konstrukcí a výrobou chladicích systémů, 
jsme nově zařadili rozsáhlou řadu elektrických pomoc-
ných vodních čerpadel. 

NOVÁ ŘaDa ELEKTRICKÝCH 
POMOCNÝCH VODNÍCH 
čeRPaDel 

Snaha společnosti Saleri věnovat se výzku-
mu a vývoji vedlo v průběhu let k mnoha 
inovativním řešením, například k návrhu 
elektrických čerpadel pro hlavní chladicí 
okruh motoru a pro pomocné aplikace. Tyto 
rozsáhlé odborné znalosti společnosti 
umožňují divizi SIL pro trh s autodíly poprvé 
nabídnout rozšířenou řadu 31 nových po-
mocných vodních čerpadel.

Produkty nabízené pod značkou SIL jsou již do-
stupné na trhu a zahrnují elektrická vodní čer-
padla s výkonem v rozsahu od 6 do 110 wattů. 
Tato zařízení jsou vhodná pro různá použití:
 • topné systémy v klimatizacích
 •  doběhové cirkulace chladicí kapaliny
 •  čerpadla dochlazovačů v systémech pře-

plňovacích kompresorů a turbodmychadel
 •  chladicí čerpadlo Hybrid Drive Inverter 

Společnost se rozhodla zapojit do této důle-
žité činnosti, aby mohla nabídnout svým zá-
kazníkům ucelenou řadu systémů pro chla-
zení a cirkulaci. Pro trh v Evropě je k dispozici  
31 nových produktů. 

Kromě jiného mezi ně patří 50wattové elek-
trické pomocné vodní čerpadlo, které bylo 
navrženo a vyrobeno společností jako ori-
ginální výbava vozidel. Toto vodní čerpadlo 
se vyznačuje integrací hydraulického sys-
tému, elektromotoru a vestavěného elek-
tronického modulu. Otáčky oběžného kola,  
a proto i výkon čerpadla, je možné regu-
lovat prostřednictvím jednotky ECU (elek-
tronická řídicí jednotka) s komunikačním 
protokolem, který využívá pulzně-šířkovou 
modulaci (PWM). 

Marco Pinnacoli, ředitel trhu s autodíly  
Saleri, k tomu dodává: „Každé vozidlo nové 
generace je dnes vybaveno různými po-
mocnými čerpadly. Dnes jsou tyto produkty 
převážně měněny oficiálními prodejci a není 
s nimi obeznámen každý distributor nebo 
servisní technik. Naším cílem je poskytnout 
distribuční síti možnost podílet se na tomto 
novém a rostoucím trhu. Nově vytvořené 
součásti budou obohacovat naši nabídku  
v průběhu celého roku 2020, abychom do-
kázali pokrýt širokou poptávku trhu.“
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Stále rozšiřujeme portfolio značky Starline. Nyní jsme do sortimentu autochemie a kosmetiky zařadili další 
kvalitní produkty, které vám šetří náklady a usnadňují práci nejen ve vaší dílně.

OCHRaNa PODVOZKU NePŘelaKOVa-
TelNÁ, čeRNÁ, 1 000 ml
Kód: ACST094
Běžná cena bez DPH: 149 Kč
Speciální přípravek určený pro ochranu před 
působením vody, soli a také například odle-
tujícím štěrkem. Je rychleschnoucí, nestéká  
a má vysokou přilnavost k podkladu. Je vhod-
ný pro podvozky osobních i nákladních auto-
mobilů, ochranu spoilerů, prahů, dveří apod.

KeRamiCKÁ PaSTa, 200 ml
Kód: ACST098
Běžná cena bez DPH: 352 Kč
Montážní pasta s mimořádně mazací schop-
ností. Odpuzuje vodu a chrání před korozí. 
Je vhodná na mechanické části, šroubovací 
spoje, i pokud jsou vystaveny dlouhodobé-
mu působení tepla (výfukové systémy, kata-
lyzátor či zapalovací svíčky).

aNTiKOROZNÍ ZÁKlaD, SPReJ, 400 ml
Kód: ACST103
Běžná cena bez DPH: 106 Kč

Vysoce kvalitní ochrana, která je speciálně 
určena proti korozi a rzi. Zastavuje je a vy-
tváří podklad pro laky. Je vhodná pro opravy 
poškozených částí karoserie vozidel, rámů 
motocyklů a podobně.

RYCHlý STaRT, SPReJ, 400 ml
Kód: ACST088
Běžná cena bez DPH: 87 Kč
Prostředek je určený pro všechny typy benzi-
nových a naftových motorů, motocyklů, osob-
ních a nákladních automobilů, v zemědělství  
i průmyslu pro tzv. studený start. Výrazně še-
tří motor a baterii. Důležitý je pro starty málo 
používaných motorů.

TeKUTÉ STěRače, SPReJ, 400 ml
Kód: ACST089
Běžná cena bez DPH: 87 Kč
Ideální přípravek na skla automobilů, spr-
chových koutů a výloh. Zamezuje stékající 
vodě, aby vznikaly mokré provazy na povr-
chu skel a tím zabraňuje vzniku následných 
map po odpaření. Zajišťuje snadné, čisté  

a rychlé použití s dlouhotrvajícím samočis-
ticím účinkem.

TeFlONOVý SPReJ, 300 ml
Kód: ACST095
Běžná cena bez DPH: 90 Kč
Bezbarvý prostředek pro aplikace s poža-
davkem vysoké teplotní odolnosti. Zabezpe-
čuje kvalitní a dlouhodobé promazání dílů. 
Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu  
a zabraňuje předčasnému opotřebení a za-
dření. Je vhodný na elektromagnetické ovla-
dače, panty, zámky, tepelně namáhané díly, 
kluzné i třecí plochy. 

Tmel Na mOTORY (PReSSURe),
čeRVeNý/šeDý 200 ml
Kód: ACST101 / ACST102
Běžná cena bez DPH: 265 Kč
Acetický tmel s vysokou pružností a tepelnou 
odolností až 260 °C. Odolný vůči ropným pro-
duktům, např. olejům, mazivům apod. Je vhod-
ný pro extrémně namáhané spoje, např. těsně-
ní převodových skříní, olejových van apod.

NoVINkY V ŘADĚ 
AUTOCHEMIE A KOSMETIKY 
sTArLINE
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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.cz

Jezděte lépe s palivovými fi ltry 
MANN-FILTER

Víko fi ltru se závitem

 Přesně vylisovaný pevný základ pro těsnění 

 Usazené těsnění pro zajištění optimální těsnosti

 Mechanická a dynamická stabilita díky ideálnímu designu 
šroubovacího uzávěru

 Optimální povrchová úprava pro maximální ochranu proti korozi

 Filtrované palivo hermeticky utěsněno

 By-pass zabraňuje znečištění paliva

 Spolehlivé v extrémně nízkých i vysokých teplotách

 Odolné vůči běžně dostupným palivům

Vnitřní těsnění

 Optimální povrchová úprava pro maximální odolnost proti 
korozi 

 Vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti pulzaci

 Maximální provozní spolehlivost

Vnější obal (tzv. konzerva)

 Chybějící těsnění

 Nedostatečná těsnost

 Možné uvolnění fi ltru a následná ztráta paliva – nebezpečí požáru

Vnější těsnění

 Nevhodně tvarovaná základna těsnění

 Možná ztráta těsnosti

 Nedostatčná stabilita může způsobit roztržení krytu s rizikem 
masivního úniku paliva - nebezpeční požáru 

 Koroze v důsledku nedostatečné povrchové úpravy

Víko fi ltru se závitem

 Absence těsnění

 Netěsnost fi ltru

 Nedostatečná ochrana palivové soustavy vedoucí k jejímu 
poškození

Vnitřní těsnění

 Bez ochrany proti korozi

 Filtr nedostatečně stabilizován z důvodu absence vnitřní 
dutinky

 Špatná fi ltrace díky nižší kvalitě fi ltračních médií 

 Neodpovídá současným požadavkům výrobců automobilů 
na moderní systémy vstřikování paliva z důvodu nedostatečné 
fi ltrační účinnosti

 Nedostatečná ochrana proti opotřebení pro systém vstřikování 
paliva

 Nerovné a šikmé sklady vedou ke zvýšení tlakové ztráty 
a snižují životnost palivové soustavy

Vložka

 Vložka může být nedostatečně fi xována, neboť neexistuje 
radiální vedení, tím může dojít k  nedostatečné fi ltraci paliva

Fixace vložky

 Bez povrchové ochrany, což má za následek korozi

 Možné poškození vnějšího obalu v důsledku nekvalitního 
materiálu nebo jeho nedostatečné tloušťky

 Závažný únik paliva z důvodu poškození obalu – nebezpečí 
požáru

Vnější obal (tzv. konzerva)

Ochranný kryt

 Zabraňuje znečištění fi ltru během přepravy a skladování  Ochranný kryt není často  součástí dodávky 

 Může nastat znečištění fi ltru

 Možné poškození palivové soustavy

Ochranný kryt

MANN-FILTER v OE kvalitě Filtr nízké kvality 

 Sada kompletních těsnění potřebných pro výměnu fi ltru

 Zajištění dokonalé těsnosti

 Spolehlivé při extrémně nízkých i vysokých teplotách

Vnější těsnění

 Nerezavějící víčko

 Vnitřní dutinka s vysokou stabilitou poskytuje velkou mechanickou 
odolnost

 Velmi jemné fi ltrační médium MULTIGRADE F s maximální účinností 
zajišťuje ochranu proti opotřebení palivové soustavy

 Splňuje náročné požadavky výrobců automobilů pro moderní 
palivové vstřikovací systémy

 Dlouhá živostnost díky pravidelně hvězdicově skládanému  
fi ltračnímu médiu

 Speciální impregnace zajišťující rovnoměrné rozložení skladů 

Vložka

 Axiální a radiální vedení zabraňuje pohybu fi ltrační vložky a tím 
úniku paliva mezi fi ltračním elementem a závitem

Fixace vložky

999922776_palivové_filtry_CZ_70x49,5.indd   1 26.07.13   14:58
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Detailing je ideálním řešením, jak udržet vůz vašich zákazníků co nejdéle jako nový. Díky detailingu totiž dosáh-
nete toho, že jejich auto bude s pomocí šetrných a účinných prostředků vypadat o několik let mladší, a to jak  
v exteriéru, tak v interiéru. Je pro vás tedy skvělou příležitostí pro rozšíření služby vašeho servisu, a tak i zdrojem 
dalšího příjmu. Proto jsme do naší nabídky zařadili naprostou novinku – široký výběr výrobků významných světo-
vých producentů špičkové autokosmetiky, která se zaměřuje na detailing vozu. S nimi krok za krokem docílíte toho, 
že zákazníkovi jeho auto proměníte k nepoznání.

DÍKY DETAILINgU  
MŮŽETE ROZšÍŘiT  
SVÉ SlUŽBY A ZiSK!

Jak bylo již zmíněno hned na začátku tohoto článku, cílem detailingu je vyčistit a obnovit jakékoliv zákoutí automobilu. Ačkoliv se postupy všech 
detailerů mnohdy liší, požadovaný výsledek 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 připomínat. Pojďme se tedy podívat, co detailing 
interiéru zahrnuje.

1.  Každý detailer v prvním kroku nejprve vysaje veškeré koberce, sedačky a zavazadlový pro-
stor. Při běžném čištění je tento krok pro většinu 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 
poškozování 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 kterého odstraníte veškeré lehce odstranitelné nečistoty.
2.  Kompletní dekontaminaci povrchů, ať už chemickou, 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 opětovnému 

špinění nebo i negativnímu působení soli, silniční špíny, kyselých dešťů či UV paprsků. Prá-
vě v tomto kroku se systém mnoha detailerů liší. Někteří využívají přírodní nebo syntetické 
ochrany, druzí pak dokonce ochrany keramické.

DeTailiNG NOVě i V aUTO KellY
V naší nabídce se nově objevují produkty 
významných světových producentů auto-
kosmetiky na špičkové úrovni vhodné pro 
detailing automobilu. Vybírali jsme oprav-
du napříč světovou produkcí, abychom 
vám mohli nabídnout produkty z  glo-
bálního hlediska zcela nejpopulárnější  
a produkty schopné obsáhnout péči o vůz 
od A do Z. První z nich je auto Finesse 
pocházející z Velké Británie a vycházející 
z 20 let detailingových zkušeností. Nabízí 
sofistikované přípravky splňující kritéria 
snadné aplikace, přesto s  dosažením 
naprosto luxusních výsledků. Zaměřuje 
se hlavně na produkty přírodního cha-
rakteru, ale v nabídce naleznete i synte-
tické sealanty založené na přítomnosti 
polymerů. Druhým výrobcem je korejský 
Gyeon, který skvěle doplňuje Angličany  
o přípravky založené na přítomnosti 
oxidu křemičitého. Jejich detailingový 
program je založen na dlouhé životnosti 
a keramických ochranách. Třetím výrob-
cem je japonský Soft99, který perfektně 
doplňuje oba výrobce o skvělé syntetické 
vosky, odolné ochrany oken (tekuté stě-
rače) apod. Samozřejmě v  naší nabídce 
nesmí chybět pěkná várka profesionální-
ho detailingového příslušenství, o které 
se postará evropský výrobce Work Stuff, 
nebo luxusní elektrické vysoušeče od 
australského výrobce BigBoi.
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aUTO FiNeSSe Spritz 
– interiérový detailer
Auto Finesse Spritz při-
chází na řadu, když si pro-
stě chcete udržet auto-
mobil v interiéru ve stavu, 
v kterém opustil továrnu 
automobilky. Spritz je 
vhodný pro všechny povr-
chy interiéru. Quick detai-
ler je určen k čištění a pro 
ochranu interiéru, plastů  
a vinylu před UV záře-
ním 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 plasto-
vých, vinylových, gumových, kovových i ko-
žených částech. Šetrný je také ke všem typům 
dotykových a LCD obrazovek.

aUTO FiNeSSe Citrus 
– odstraňovač hmyzu 
a špíny
Šetrný pH neutrální čis-
tič vám umožní odstranit 
špínu a hmyz bez nutnos-
ti drhnutí a tím narušení 
voskové či nanovrstvy. 
Je bezpečný pro použití 
na lak, sklo, plasty a dal-
ší. Auto Finesse Citrus 
Power je ideálním pří-
pravkem pro péči o ošet-
řený 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 nepo-
slední 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 le-

tech. Auto Finesse Iron 
Out intenzivně dekon-
taminuje vaše vozidlo 
od polétavé rzi a brzdo-
vého prachu. Tyto drob-
né kousky železných 
střepin se mohou samy 
zapustit do prakticky 
jakéhokoliv povrchu, 
a pokud toto neřešíte, 
začnou korodovat a tím 
dané povrchy narušo-
vat. Auto Finesse Iron 
Out cíleně tyto části roz-
pouští dříve, než se začnou škody na vašem 
vozidle objevovat.

GYeON Q2m Clay milD a COaRSe
– hlína na hloubkové čištění laku 
Tradiční hliněná kostka zůstává jedním z nej-
účinnějších řešení, kte-
rá jsou k dispozici pro 
silně znečištěný lak vo-
zidla. Gyeon uvádí dvě 
hliněné kostky s růz-
ným stupněm odstra-
nění znečištění – Q²M 
Clay Coarse pro silně 
znečištěné povrchy  
a pro každodenní údrž-
bu Q²M Clay Mild. Obě 
hlíny jsou extrémně 
odolné vůči chemikáli-
ím a mohou být použity 
s odstraňovači polétavé 
rzi nebo asfaltu a lepi-
del, stejně jako s lub-
rikanty vyvinutými speciálně k tomuto účelu.

SOFT99 New Fusso Coat 12 months 
– vosk tmavý
New Fusso Coat je 
nejoblíbenější tvrdý 
syntetický vosk na svě-
tě. Tvoří trvanlivý, až  
12 měsíců odolný hyd-
rofobní ochranný povlak. Díky speciálním 
fluoropolymerům povrchová vrstva účinně 
snižuje adhezi nečistot a pomáhá odvádět 
vodu. Lak je chráněn před nepříznivými vlivy 

atmosférických faktorů, jako je kyselý déšť 
nebo UV záření, stejně jako proti silniční soli.

Work sTUff 
– 30mm štětec na exteriér
Velký univerzální 
detailingový štětec 
vhodný pro komplet-
ní práci na exteriéru. 
Jemné kančí štětiny 
jsou výbornou vol-
bou při důkladném 
mytí kol, znaků, mří-
žek a všech nedo-
stupných míst. Minimalizují riziko jakého-
koliv poškrábání a poškození povrchu.

BiGBOi BlowR mini 
– jednomotorový elektrický vysoušeč
Jak každý profesionální detailer ví, bezkontakt-
ní 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 jem-
né poškrábání. Stejně tak kontaktním sušením 
neustále oslabujete efektivitu nanesených 
vosků a sealantů. BigBoi BlowR naprosto eli-
minuje všechna negativa, vy se tak nemusíte 
naprosto obávat vzniku jakýchkoliv mikroškrá-
banců. BigBoi BlowR Mini je ideálním pomoc-
níkem 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 
nejvýkonnějším 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.

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, 1 000 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

Výběr z nabídky nového sortimentu:

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

AC BB32207
AC WS29685
AC SOFT10332
AC Gy31158
AC Gy25973
AC AF26178
AC AF26214
AC AF26210
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PROFESIONÁLNÍ BOJ
PROTi KUNÁm 
Společnost STOP&GO se svými produkty nabízí humánní a současně 
úspěšnou ochranu před kunami založenou na kombinaci pasivní ochra-
ny a aktivního odpuzování. Přitom se používají spreje, ultrazvuk, vyso-
konapěťové přístroje i mechanická ochrana. Nově jsme o tuto značku 
rozšířili i naši stávající nabídku profesionálních produktů v oblasti boje 
proti kunám.

Kuny jsou důležitou součástí našeho eko-
systému. Jenže škody, které dokážou způ-
sobit na našich autech a domech, jsou pří-
činou pravidelných nepříjemností, a navíc 
značných výdajů. Produkty pro boj proti 
kunám STOP&GO přinášejí nejlepší možnou 
ochranu nejen vašeho majetku, ale i kun 
samotných. Produkty vyhovují všem zákon-
ným předpisům a mají příslušné certifikace. 

PROč KUNY KOUšOU DO VěCÍ?
Kuny skalní jsou samotáři a své teritorium si 
střeží. Jako příslušníci synantropního druhu 
hojně vyhledávají blízkost lidí a za útočiště 
si vybírají například motorové prostory par-
kujících vozidel. Revír si vyznačují zanechá-
ním pachové značky. Pokud vozidlo odjede 
do teritoria jiné kuny, vleze konkurenční 
kuna cíleně právě do tohoto vozidla s cizím 
kuním pachem a vzteky rozkouše a roz-
škrábe všechny díly, které nesou pachovou 
značku. Přitom kuna rovnou zanechá svou 
vlastní pachovou značku a takzvaný „pin-
gpongový efekt“. Jakmile se objeví první 
kuní značka, škodám se už téměř nelze vy-
hnout! Profesionální boj proti kunám proto 
začíná vždy odstraněním pachové značky!
 
ODSTRaňOVač PaCHOVýCH ZNačeK
Speciální čisticí pěna pro předběžné čištění 
na ochranu proti kunám slouží k jednodu-
chému odstranění kuních pachových zna-
ček. Díky tomu předejdete rizikovému mytí 
celého motoru. Neohrožuje elektronické 
součástky a nepoškozuje lak ani gumové 
nebo plastové díly. Při vychladlém motoru 
přípravek vydatně nastříkejte do celého 

motorového prostoru, rovněž na vnitřní stra-
nu kapoty motoru a blatníků. Použijte celý 
obsah balení a nechte krátce působit. Jed-
noduše opláchněte vodou – není zapotřebí 
vysokotlaký čistič ani silný vodní paprsek.
Důrazně doporučujeme použít před každým 
dalším opatřením na ochranu proti kunám!

UlTRaZVUKOVý PŘÍSTROJ Na BaTeRie
Vysoce účinný ultrazvukový přístroj s ba-
teriovým napájením. Frekvenčně modulo-
vané ultrazvukové tóny signalizují kunám 

„nejvyšší nebezpečí“, protože napodobují 
zvuky vydávané vystrašeným zvířetem  
a varovné signály. Zvířata si na zvuk ne-
zvyknou. Je nezávislý na palubní síti díky 
napájení dvěma běžnými knoflíkovými ba-
teriemi o napětí 3 V (CR2477), s mimořádně 
dlouhou dobou fungování cca 24 měsíců na 
jedny baterie. Ideální pro dlouhodobé par-
kování autoveteránů, obytných automobilů, 
pro autobazary nebo kryté parkovací stání.

VYSOKONaPěťOVý PŘÍSTROJ S UlTRa-
ZVUKem 6 +- SKT
Technologie zářezových svorek – přípojky 
do palubní sítě – super tenká konstrukce 
Simile.

Tento vysokonapěťový ultrazvukový přístroj 
je navíc vybaven šesti kontaktními destič-
kami z ušlechtilé oceli PLUS-MINUS SKT. 
Díky rafinované technologii zářezových 
svorek odpadá časově náročné šroubování. 
U zářezových svorek se prostým stlačením 
destiček vytvoří trn, který zajišťuje stabilní 
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Nabídka produktů STOP&GO:

kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

do sPg07503 stoP&go odstraňovač pachových značek 189 Kč

do sPg07507 stoP&go rozšiřující sada 379 Kč

do sPg07508 stoP&go vysokonapěťový přístroj s ultra. 6 ± skt 3 197 Kč

do sPg07513 stoP&go ochranná hadice pro vysoké teploty 371 Kč

do sPg07533 stoP&go 4b ultrazvukový přístroj na baterie 1 263 Kč

do sPg07542 stoP&go vysokonapěťový přístroj s ultra. 8 ± skt 3 685 Kč

do sPg07571 stoP&go vysokonapěťový přístroj s ultra. 7 ± skt 3 602 Kč

do sPg07588 stoP&go střešní anténa 313 Kč

do sPg07599 stoP&go upevňovací úhelník 139 Kč

... a dalších 1 196 kompresorů z této nabídky značky elstock na www.autokelly.cz

kontakt s 2pólovým vysokonapěťovým ka-
belem. Díky tomuto 2pólovému provede-
ní – PLUS a MINUS – je odstrašující zásah 
elektrickým proudem (účinek srovnatelný  
s elektrickým ohradníkem na pastvině) za-
ručen bez ohledu na vlastnosti vozidla, tedy  
i u moderních vozidel s velkým podílem 
plastových dílů. Kontaktní destičky z ušlech-
tilé oceli umožňují další způsoby upevnění, 
navíc usnadňují montáž a nabízejí ještě více 
flexibility, obzvláště u stále kompaktnějších 
motorových prostorů.

VYSOKONaPěťOVý PŘÍSTROJ S UlTRa-
ZVUKem 7 +- SKT
Technologie zářezových svorek – přípojky 
do palubní sítě – super tenká konstrukce 
Simile.

Oproti vysokonapěťovému přístroji s ultra-
zvukem 6 +- SKT je u tohoto přístroje přípoj-
ka na svorku 15 nahrazena technologií čidel. 
Díky spínacímu mechanismu na přístroji od-
padá rovněž montáž kontaktního spínače 
kapoty.

VYSOKONaPěťOVý PŘÍSTROJ S UlTRa-
ZVUKem 8 +- SKT
Technologie zářezových svorek – bez pří-
pojky do palubní sítě – super tenká kon-
strukce Simile.
Tento přístroj je obohacen navíc oproti 
svým slabším kolegům o kontaktní destič-

ky z ušlechtilé oceli umožňující další způ-
soby upevnění, navíc usnadňují montáž  
a nabízejí ještě více flexibility, obzvláště  
u stále kompaktnějších motorových pro-
storů. Díky spínacímu mechanismu na pří-
stroji odpadá rovněž montáž kontaktního 
spínače kapoty.

STŘešNÍ aNTÉNa
Rádiová anténa odolná vůči okusu kunami. 
Univerzální dodatkový prut, plně kovový. Již 
žádné okousané antény!

ROZšiŘUJÍCÍ SaDa PŘÍSlUšeNSTVÍ
 

OCHRaNNÁ HaDiCe PRO VYSOKÉ TeP-
LoTY
Speciální hliníková pružná hadice opletená 
skelným vláknem pro kabely u katalyzá-
toru, filtru pevných částic a lambda sondy. 
Ochranná hadice odolávající velmi vysokým 

teplotám účinně odstiňuje zdroje tepelného 
vyzařování až do 800 °C, nedochází k hro-
madění tepla uvnitř hadice.

UPeVňOVaCÍ úHelNÍK
Univerzální upevňovací úhelník pro všech-
ny přístroje STOP&GO na ochranu proti ku-
nám. Zjednodušená montáž všech přístrojů 
STOP&GO. Upevnění přístroje na ochranu 

proti kunám v motorovém prostoru pouze 
pomocí jednoho šroubu. Možnost individu-
álního nasměrování ultrazvuku včetně šrou-
bů, matic a podložek.

DO SPG07599

DO SPG07588

DO SPG07571

DO SPG07542

DO SPG07533

DO SPG07513

DO SPG07508

DO SPG07507

DO SPG07503
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e-mOBiliTa V AUTOmOTIVE 
aFTeRmaRKeTU 

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

Rok 2020 je pro výrobce automobilů klíčovým rokem pro elektro-
mobily. Poprvé jsou totiž závazné mezní hodnoty CO2 stanovené 
EU. Také v oblasti trhu s náhradními díly se objevují otázky, jaké 
náhradní díly budou v  budoucnu potřebné a  jak bude nutné za-
jišťovat servis těchto vozidel. Technické výzvy, na které se budou 
muset autoservisy v  budoucnu připravit a dle toho  vybavit, jsou 
rozmanité a složité. Například u hybridních automobilů s pohonem 
P0 se ke klasickému spalovacímu motoru přidá elektrický motor 
v  řemenovém pohonu. Centrální úlohu zde zajišťuje 48voltová 
hybridní technologie typu „mild“, s  níž se systém FEAD změnil 
z  pouhého 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 ge-
nerátorem okamžitě zvětšuje hnací moment pomocí tzv. „funkce 
posilovače“ (boost function), čímž zajišťuje větší dynamiku a kom-
fort.

Technologicky je společnost Schaeffler díky svým odborným zna-
lostem z dodávek komponentů hnacího ústrojí do prvovýbavy vel-
mi 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 

Nabídku značky Schaeffler nově rozšiřujeme o první 
opravárenské řešení pro hybridní budoucnost s  na-
pětím 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 připravena na opravy 
současných i budoucích generací hybridních vozidel. 
Odborníci pro trh náhradních dílů nabízejí již dnes 
více než 85 procent podvozkových komponentů pro 
všechna hybridní osobní vozidla. Pro více než polovi-
nu vozidel existují také opravárenská řešení pro po-
hon rozvodů a  pohon pomocných agregátů (FEAD). 
Trend je stále stoupající.

Díky sadám INA FEAD KIT pro hybridní vozidla lze všechny příslušné kom-
ponenty vyměnit v jediném pracovním kroku. To umožňuje zajistit perfekt-
ní opravu vozidla.

Oprava pohonu pomocných agregátů pro hybridní vozidla je již nyní mož-
ná se sadou INA 48-Volt INA FEAD KIT. 
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využívají následující aplikace společnosti Schaeffler: V oblasti mo-
torů 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, proto-
že přechod na e-mobilitu se neuskuteční ze dne na den. „Rozšíření 
vozidel o elektrický pohon chápeme zpočátku jako vývoj architektu-
ry vozidla. Diagnostické a opravárenské procesy se změní, ale není 
pochyb o tom, že nezávislé autoservisy mohou opravovat také hyb-
ridní vozidla a elektromobily. 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 
zpožděním přibližně pěti let. To platí také pro hybridní i čistě elek-
trická vozidla. Pro oba typy pohonu společně společnost Schaeffler 
očekává i při celosvětovém 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 společnosti Schaeffler „30-40-30“, který 
předpovídá do roku 2030 30 procent čistě elektrických vozidel, 40 
procent hybridů a  30 procent čistě spalovacích motorů. „Neoče-
káváme proto v příštích několika letech revoluci, ale spíše evoluci. 
V našem portfoliu jsme ale ideálně vybaveni jako partner pro naše 
maloobchodní zákazníky a autoservisy,“ říká Daniel. 

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. 
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NOVÉ ŘešeNÍ 
NÁHRaDY CÍNOVÁNÍ 
Pro oPrAVY KAROSÉRIE 
AUTOMOBILŮ 
Do nabídky Auto Kelly přibyla novinka značky Henkel, TEROSON EP 5020 TR. Představuje materiál na reno-
vace za studena na bázi dvousložkového epoxidu, který byl vyvinutý jako náhrada za konvenční cínové pájení 
při opravách poškození karosérie automobilů. 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 epo-
xidová receptura může být aplikována při po-
kojové teplotě bez použití plamene a pájky.

TeROSON eP 5020 TR se dodává v kar-
tuších pro ruční aplikační pistole spolu se 
speciálním směšovacím nástavcem ke zjed-
nodušení 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  
TeROSON 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 vyplňová-
ní a lakování.

TeROSON eP 5020 TR je nyní dostupný v 50ml 
dvousložkových kartuších pro efektivní nanáše-
ní pomocí standardní aplikační pistole.

Kód: LT 2563339
Běžná cena bez DPH: 449 Kč

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILy

2563339Běžná cena bez DPH: 449 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
A DOPLŇKY PRO kArAVANY 
A oBYTNé VoZY
S nadcházející letní sezónou rozšiřuje AUTO KELLY svou nabídku o sortiment příslušenství pro karavany, 
obytné vozy a dodávky. Nově tak zákazníci najdou v nabídce nosiče kol, markýzy, přístřešky a zástěny, vy-
rovnávací nájezdy a klíny, zabezpečení, nejrůznější vnitřní nebo vnější doplňky a další vybavení potřebné 
pro kempování.

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILy

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

Mezi produkty pro zabezpečení najdeme nej-
různější zámky pro dodatečné zabezpečení 
dveří dodávek, dveří karavanů nebo vnitřní 
zámky pro kabiny obytných vozů.

K nejpopulárnějším produktům patří přesně 
pasující markýzy a přístřešky nebo stany, kte-
ré snadno připojíte k boku nebo zádi vozu.

Neocenitelnými doplňky na léto jsou nejrůz-
nější tepelněizolační clony na okna nebo vě-
trací mřížky do bočních oken vozidel.

Kompletní nabídku příslušenství pro karavany 
a obytné vozy najdete na e-shopu autokelly.cz.

Karavany 2020:
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 thule na kola (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 50 cm – 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
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Cyklistická sezóna je tu, a tak je nejvyšší čas zapřemýšlet o tom, jaká výbava bude potřeba pro cestování do 
oblíbených turistických destinací nebo vyhlášených cykloregionů. Pokud do vzdálenějších destinací budete 
cestovat autem, budete jistě řešit, jak přepravit i jízdní kola, případně elektrokola. Vybírat můžete ze široké 
nabídky nosičů Carface, kterou jsme rozšířili o několik novinek.

Nosiče kol na tažné zařízení se stávají stále 
populárnějšími. Je to proto, že manipulace 
s jízdními koly není tak namáhavá jako při 
zvedání kol na střechu vozidla. Navíc převá-
žení kol takzvaně „za autem“ je komfortnější  
z hlediska aerodynamiky vozidla a s tím sou-
visející spotřebou pohonných hmot.

S nástupem elektrokol, která zažívají v po-
sledních letech až neskutečný boom, vzrost-
la poptávka po tomto typu nosičů. Těžká 
elektrokola většinou nelze umístit na střechu 
vozu právě z důvodu jejich hmotnosti. Pro 
letní sezónu 2020 přichází značka CARFACE 

s novými modely nosičů kol na tažné zaříze-
ní, 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 
systém upevnění na tažné zařízení prošel 
inovací. U těchto modelů tak už není po-
třeba utahovací klíč, ale utažení na kouli se 
provede pákou, která je součástí upínacího 
mechanismu. Samozřejmostí je funkce sklá-
pění, kterou disponovaly i předchozí modely, 

nebo možnost složení nosiče do kompakt-
ních rozměrů. Nosiče VISION dostaly nová 
moderní světla a vylepšené upínání ráfků kol 
s delšími pásky pro upevnění ráfků s plášti až 
do velikosti 3,25".

Majitelé elektrokol nebo robustnějších hor-
ských kol ocení model e-Scorpion 2 s nos-
ností 60 kg navazující na populární Scorpion, 
který je v nabídce AUTO KELLy 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 mechanis-
mus předního kola, který oproti klasickému 
jednomu pásku lépe eliminuje kmitání ráfku 
kola za jízdy. Při manipulaci s nosičem ocení 
uživatelé kolečka, díky nimž lze nosič poho-
dlně dovézt až k vozidlu a není tak nutné jej 
daleko přenášet.

MÁME NOVÉ MODELY 
NOSičů KOl 
Na TaŽNÉ ZaŘÍZeNÍ 

Nosič kol na tažné zařízení Carface:
oBJEDNAcÍ kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

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

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

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

DO CF19591-4EFA Nosič kol na tažné zařízení VISION 4 – pro 4 kola 11 173 Kč
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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 nahra-
zují 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 přizpůsobu-
je tvaru karoserie vozidla.

Všechna nová řešení jsou postupně zapra-
covávána do konfigurátoru střešních nosičů 
na našem e-shopu. 

NOSiče KOl Na TaŽNÉ ZaŘÍZeNÍ V čeR-
NÉ BaRVě 
Pro zákazníky, kteří lpí na detailech a chtějí 
mít příslušenstvím 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 Volks-
wagen T6. Přepravní kapacitu základního 
provedení pro 2 kola lze rozšířit pomocí sa-
mostatně 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 no-
siči. Kufr automobilu lze otevřít i s nosičem, 
nejsou-li v něm jízdní kola. Nosič má označe-
ní TH 911001.

POKRAČUJÍCÍ 
iNOVaCe STŘešNÍCH 
NOSičů 

Novinky Thule 2020:

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 4 024 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
TH 911700

TH 911600

TH 911001

TH 939001

TH 938001

TH 934101

TH 933101

TH 720600

TH 710600
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KOmPleTNÍ 
NABÍDkA ZrcÁTEk 
ZNAČKY ALKAR

Alkar patří mezi největší evropské dodava-
tele zrcátek pro aftermarket a Auto Kelly se 
společností Alkar spolupracuje již mnoho let. 
Novinkou v nabídce je však rozšíření nabíd-
ky zpětných zrcátek na celý sortiment znač-
ky alkar. Nyní navíc může zákazník vybírat 
přímo produkt této značky. 

Tato španělská firma 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 držákem nebo samolepicí fólií.
Firma Alkar nabízí zpětná zrcátka, která 
plně nahrazují originální díl. Společnost má 
své vlastní oddělení kvality, má certifikát 
ISO 9001 i vlastní oddělení, které se stará  
o výzkum a vývoj. Při své výrobě využívá po-
stupy 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 
utěsněny a mají barevnost originálního dílu. 
Chromované prvky jsou galvanicky chromo-
vané, aby nedošlo k popraskání nebo oxidaci 
tak, jako se může dít u jednodušších způso-
bů chromování.

Důležité jsou i elektronické části a jejich 
testování. Motorek naklápění skla zrcátka je 
testován v různých teplotních podmínkách. 
Samozřejmostí je použití odpovídající veli-
kosti motorku k velikosti skla zrcátka jako  
u originálních dílů. V případě sklápění těla 
zrcátka má  elektronický obvod ochranu pro-

ti přetížení – nedojde tedy k nežádoucímu  
a škodlivému zahřátí izolace a spojů. Všech-
ny zmiňované kroky jsou prováděny s cílem 
zajistit dlouhou životnost výrobku.

Alkar nabízí nejnovější verze zrcátek a sle-
duje technologické inovace spolu s dodr-
žováním vysokých kvalitativních standardů 
a zlepšuje tak bezpečí a komfort řidičů.

V současné době Auto Kelly nabízí pro osobní automobily mnoho typů 
kompletních zpětných zrcátek a jejich komponentů. Vzhledem k tomu, 
že zrcátka v sobě mají elektronické obvody, je třeba řešit nejen kvalitu 
zpracování jejich materiálu a vzhled, ale i přidruženou elektroniku. Jed-
ním z dodavatelů tohoto sortimentu je firma Alkar. Auto Kelly má nyní  
v nabídce více než 6 000 produktů a skladem více než 2 400 produktů této 
značky.

Novinky v nabídce kompletních zrcátek alkar:
kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

alk 6141657 l el. zpětné zrcátko, pro lak mazda 3 [12/08–09/14]  4 108 Kč 

alk 6142657 P el. zpětné zrcátko, pro lak mazda 3 [12/08–09/14]  4 108 Kč 

alk 9039038 l el. zpětné zrcátko, chrom toyota hiluX vii/viii [04-]  5 696 Kč 

alk 9040038 P el. zpětné zrcátko, chrom toyota hiluX vii/viii [04-]  5 696 Kč 

alk 9045054 l el. zpětné zrcátko, pro lak land rover range rover evoQue [06/11-]  9 931 Kč 

alk 9046054 P el. zpětné zrcátko, pro lak land rover range rover evoQue [06/11-]  9 931 Kč 

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

ALK 9046054

ALK 9045054

ALK 9040038

ALK 9039038

ALK 6142657

ALK 6141657
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PRUŽNÉ DÍLY VÝFUKŮ

Více informací u vašeho obchodního zástupce, přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

• Cenově efektivní
• Atraktivní alternativa pro rychlou výměnu
• Vysoce flexibilní
• Prémiová kvalita
• Maximální životnost a spolehlivost
• Chrání výfukový systém před poškozením
• Redukuje přenos hluku z vozovky
• Rychlá a jednoduchá montáž

inzerce_Starline vyfuky_2020.indd   1 24.3.2020   11:18:51
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SimmeRRiNG® 
– ORIgINÁL OD CORTECA 

Corteco Simmerring® je založen na rozvo-
ji odborných znalostí, jimiž se řídí správný 
výběr výrobních komponent a materiálů  
a jež podstupují rozsáhlé testy ve vývojovém 
a testovacím centru mateřské společnosti 
Freudenberg Group. Firma Corteco je proto 
považována za předního světového výrob-
ce a dodavatele gufer a těsnicích kroužků 
na nezávislém trhu náhradních dílů. Veškeré 
výrobky Corteco jsou vyvíjeny ve spolupráci  
s renomovanými výrobci automobilů.

koPIE Vs. orIgINÁL
Původní Simmerring® od Corteca je vyroben 
ze spirální šroubovice s přesností umístění  
k těsnicí hraně (viz obr. 1). Pouze toto přesné 

umístění těsnicí hrany s uzavřenou kontaktní 
plochou splňuje OE specifikaci.

ORiGiNÁlNÍ SimmeRRiNG® OD CORTeCa
Přesný dotykový kontakt těsnicí hrany s uza-
vřenou kontaktní plochou je v souladu s po-
žadavky výrobce OE Gufera jsou vyrobena  
z fluo roelastomerových (FPM) materiálů, aby 
zajišťovala náročné požadavky na tepelnou  
a chemickou stabilitu. Spirála šroubovice  
s přesností výstupu vůči těsnicí hraně zajišťuje 
společně s materiálem právě tyto požadavky 
(viz obr. 2). Dnešní gufera jsou sofistikované 
high-tech výrobky, které jsou schopny pře-
klenout tolerance, vydržet vysoké teploty  
a tlak, stejně jako odolávat chemickým vlivům 

způsobeným mnoha řadami motorových olejů. 
Nedodržování OE.požadavků však může mít 
za následek stárnutí, otoky a objemové změny.

NeORiGiNÁlNÍ SimmeRRiNG® – KOPie
Tato kopie (viz obr. 3 a 4) nemá dotykově 
umístěnou těsnicí hranu s uzavřenou kon-
taktní plochou a není v souladu s požadavky 
výrobce OE Navíc má otevřený kontakt s těs-
nicí hranou, což může vést ke ztrátě těsnicí 
funkce a schopností, a tudíž k protékání oleje 
(viz obr. 5). Nedostatek těsnicích schopností 
gufera vede ke zvýšenému riziku vzniku varu 
oleje v průběhu provozu vozidla.

Vaše VýHODY S GUFeRY a TěSNiCÍmi 
KROUŽKY ZNačKY CORTeCO:
• prodlužují životnost a hodnotu vozidla,
•  vysoce výkonné části zajišťující  

uživatelský komfort,
•  zkonstruováno z komponentů  

specifických pro OE výrobu,
•  nižší zatížení sousedních  

a souvisejících komponentů,
•  zkrácení doby opravy vzhledem  

k doko-nale pasujícímu produktu,
•  pokračující bezpečnost  

a spokojenost zákazníků.

Pouze originální díly, jako jsou gufera a hřídelová těsnění od Corteca, jsou speciálně navrženy a vyrobeny tak,  
aby vyhovovaly specifikacím daného motoru. Nově je najdete i v nabídce Auto Kelly.

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILy

1. Originální Simmerring® od Corteca – přesný dotykový kontakt těsnicí hrany s uzavřenou kontaktní plochou.  2. Původní Simmerring® od Cor-
teca je vyroben ze spirální šroubovice. 3. Neoriginální gufero – selhání po 2,5 hodinách provozu vozidla.  4. Neoriginální gufero – selhání po  
26 hodinách provozu vozidla.  5. Vytékající olej během krátkodobého použití neoriginálního gufera.

C orteco Simmerring® je založen na rozvoji 
odborných znalostí, jimiž se řídí správný 

výběr výrobních komponent a materiálů a jež 
podstupují rozsáhlé testy ve vývojovém a tes-
tovacím centru mateřské společnosti Freuden-
berg Group. Firma Corteco je proto pova-
žována za předního světového výrobce 
a dodavatele gufer a těsnicích kroužků na 
nezávislém trhu náhradních dílů. Veškeré 
výrobky Corteco jsou vyvíjeny ve spolupráci 
s renomovanými výrobci automobilů.

Kopie vs. originál
Původní Simmerring® od Corteca je vyroben ze 
spirální šroubovice s přesností umístění k těsnicí 

hraně (viz obr. 1). Pouze toto přesné umístění 
těsnicí hrany s uzavřenou kontaktní plochou 
splňuje O.E. specifikaci.

Originální Simmerring® od Corteca
Přesný dotykový kontakt těsnicí hrany s uzavře-
nou kontaktní plochou je v souladu s požadavky 
výrobce O.E. Gufera jsou vyrobena z fluo ro-
elastomerových (FPM) materiálů, aby zajišťovala 
náročné požadavky na tepelnou a chemickou 
stabilitu. Spirála šroubovice s přesností výstupu 
vůči těsnicí hraně zajišťuje společně s materiá-
lem právě tyto požadavky (viz obr. 2).
Dnešní gufera jsou sofistikované high-tech 
výrobky, které jsou schopny překlenout 

tolerance, vydržet vysoké teploty a tlak, stejně 
jako odolávat chemickým vlivům způsobeným 
mnoha řadami motorových olejů. Nedodržo-
vání O.E. požadavků však může mít za následek 
stárnutí, otoky a objemové změny.

Neoriginální Simmerring® – kopie
Tato kopie (viz obr. 3 a 4) nemá dotykově umís-
těnou těsnicí hranu s uzavřenou kontaktní plo-
chou a není v souladu s požadavky výrobce O.E. 
Navíc má otevřený kontakt s těsnicí hranou, což 
může vést ke ztrátě těsnicí funkce a schopností, 
a tudíž k protékání oleje (viz obr. 5).
Nedostatek těsnicích schopností gufera vede 
ke zvýšenému riziku vzniku varu oleje v prů-
běhu provozu vozidla.

Vaše výhody s gufery a těsnicími 
kroužky značky Corteco:
•  prodlužují životnost a hodnotu vozidla,
•  vysoce výkonné části zajišťující uživatelský 

komfort,
•  zkonstruováno z komponentů specifických 

pro O.E. výrobu,
•  nižší zatížení sousedních a souvisejících 

komponentů,
•  zkrácení doby opravy vzhledem k doko-

nale pasuj íc ímu 
produktu,

•  pokračující bezpeč-
nost a spokojenost 
zákazníků. 

1. Originální Simmerring® od Corteca – přesný dotykový kontakt těsnicí hrany s uzavřenou kontaktní plochou.  2. Původní Simmerring® od Corteca je vyroben ze spirální šroubovice.  
3. Neoriginální gufero – selhání po 2,5 hodinách provozu vozidla.  4. Neoriginální gufero – selhání po 26 hodinách provozu vozidla.  5. Vytékající olej během krátkodobého použití 
neoriginálního gufera.

Simmerring® – originál od Corteca
Pouze originální díly, jako jsou gufera a hřídelová těsnění od Corteca, jsou spe-
ciálně navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly specifikacím daného motoru. 

Společnost Corteco GmbH
Společnost Corteco GmbH je divizí německé skupiny Freudenberg, která zahrnuje 441 firem 
v 55 zemích světa. Freudenberg je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro automobilový 
průmysl (O.E.M./O.E.S.) v oblastech hřídelových těsnění, tlumení vibrací a kabinových filtrů. 
Corteco je specialistou skupiny pro automobilový aftermarket v uvedených produktových 
skupinách. Freudenberg převedl své aktivity v aftermarketu pod značku Corteco v roce 1996. 
Historie značky Corteco však sahá až do 30. let minulého století. Corteco má v Evropě základny 
v šesti zemích: v Německu, Itálii, ve Francii, Velké Británii, Španělsku a Švédsku. Corteco těží 
z know-how skupiny Freudenberg, stejně tak jako z jejích celosvětových výrobních kapacit, 
a přináší tak zákazníkům v aftermarketu široký sortiment, kvalitu a technologie přímo z prvo-
výroby. Společnost Corteco je jednou z největších firem zabývajících se výrobou a distribucí 
sortimentu gufer a těsnicích kroužků. Corteco dodává své výrobky také do významných auto-
mobilek, jako jsou PSA, Renault, General Motors, Fiat a další. Distributorská síť značky Corteco 
pokrývá více než 80 zemí na celém světě. Díky špičkovému technickému zázemí a vybavení se 
Corteco řadí mezi nejmodernější výrobce těsnicích kroužků na světě.

1

43 5

2
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 magazín | produktové informace

SPOlečNOST CORTeCO GmBH
Společnost Corteco GmbH je divizí německé skupiny Freudenberg, která zahrnuje 441 firem 
v 55 zemích světa. Freudenberg je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro automobilo-
vý průmysl (OEM/OES) v oblastech hřídelových těsnění, tlumení vibrací a kabinových filtrů. 
Corteco je specialistou skupiny pro automobilový aftermarket v uvedených produktových 
skupinách. Těží z know-how skupiny Freudenberg, stejně tak jako z jejích celosvětových 
výrobních kapacit, a přináší tak zákazníkům v aftermarketu široký sortiment, kvalitu a tech-
nologie přímo z prvovýroby. Společnost Corteco je jednou z největších firem zabývajících 
se výrobou a distribucí sortimentu gufer a těsnicích kroužků. Corteco dodává své výrobky 
také do významných automobilek, jako jsou PSA, Renault, General Motors, Fiat a další.

1. 2.

3. 4. 5.
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BeHR Hella SeRViCe 
KOMPLETNĚ PŘEVZAT 
FIRmOU maHle

Veškeré položky chlazení a klimatizace, včetně 
velmi oblíbených chladičů i kompresorů, které 
byly dodávány v balení Behr Hella Service, bu-
dou nově dodávány v balení MAHLE BEHR. Po 
celý rok 2020 bude balení MAHLE BEHR ob-
sahovat i kód Behr Hella Service. Pro všechny 
atraktivnější položky tohoto sortimentu byla 
výrazně navýšena skladová zásoba tak, aby 
se změna dodavatele nemohla projevit v pří-
padné omezené dostupnosti těchto položek. 
V průběhu roku 2020 dojde k postupnému 
přečíslování skladových položek a zobrazení 
změny dodavatele v online katalogu. 

Od počátku roku 2020 jsou veš-
keré aktivity Behr Hella Service  
přesunuty do struktur firmy  
MAHLE. Pro vás, naše zákazníky, 
se tato změna projeví pouze změ-
nou kódu dodavatele a designu 
obalu. Kompletní šíře sortimentu, 
ceny i reklamační podmínky zů-
stávají beze změny.

pŘedtím 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

https://motofocus.cz/firma/hella
https://motofocus.cz/firma/hella
https://motofocus.cz/firma/hella
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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
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lukáši, do nové sezóny tvůj vůz dostal zbru-
su 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 si jezdil s mitsubishi, jak dlouho krotíš 
subaru?
Se subaru jezdím tři roky, před tím sem měl 
mitsubishi 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 před tím, než přesedlal do mit-
subishi. Spolupráce 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 
jízdních vlastností, podvozku, aktivních dife-
renciálů v tom je subaru lepší. Hlavně nasta-

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.

CESTY Na VRCHOl

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, ten-
tokrát modrého, s motivy Starline. Syn slavného 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 pro-
zradil, i na opožděný start je plně připraven.

Původní žlutočerné provedení vozu je už minulostí, letos vyjede v nových barvách.
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"Závody do vrchu, to jsou kopce plné zatáček. Stačí chybně přeřadit a s dobrým umístěním se 
můžete rozloučit" říká Lukáš.

vení diferenciálů je na subaru vychytanější. 
Jinak naše současné auto má 390 koní. Dva-
krát za sezonu ho musíme zrepasovat.

Kolik podniků má kalendář mistrovství evro-
py v závodech automobilů do vrchu a kam se 
nejvíc těšíš?
Celá sezóna čítá dvanáct závodů, zahájení 
bylo plánováno ve Francii, ale jak již víme, ten-
to závod byl zrušený. Stejně dopadl i závod 
ve Španělsku a velký otazník samozřejmě 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 to-
tiž sedmnáct kilometrů. To je na kopec pěkná 
vzdálenost, jen vracáků je tam sedmdesát  
a člověk si to musí fakt pamatovat. Tam se 
jede jenom jedna závodní jízda a musíš dojet 
až nahoru za každou cenu, i kdyby si potkal 
čtyři bouračky. Neexistuje, že by člověk do-
stal 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, nedove-
du si představit, že třeba třicet aut stáhnou 
dolů. To je takový specifický závod, ten se mi 
hodně líbí. Potom klasika doma.

Předpokládám, že narážíš na ecce Homo?
Jasně, naše Ecce Homo Šternberk je sku-
tečným 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 míst-
ní sponzory, kteří nás někdy oslovují. Takhle 
nás třeba kontaktovalo místní Subaru. To 
jasně dokazuje, jak jsou tam závody do vr-
chu 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 ro-
zehřeje, projede cílem. Jaké to je doopravdy, 
na nějaké rozehřívání 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 špat-
ně zařadíš.

Nový polep osvědčenému Subaru Impreza WRX STi sluší. Tmavému podkladu dominují loga 
Starline a nová barevná kombinace vozu dodává na agresivitě. Závodní subaru Lukáše Vojáč-
ka má výkon 390 koní a pohon všech kol.

Dobře a máš nějaký recept, jak se do tempa 
dostat hned od začátku?
Nesmíš usnout před startem, když tam če-
káš 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. Pamatuju si, 

že ve Šternmberku byl nejdelší skluz asi čtyři 
hodiny. Takže tohle je na tom únavný, když 
se na něco čeká. Potom ale člověk přijdete 
ke startu, musí se nabudit a asi takové ne-
psané 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 chy-
by. Kopce jsou hodně o psychice. Stejně tak 
když někde špatně zařadíš, tak si hned o půl 
vteřiny jinde. Nebo třeba máš na trati pět dů-
ležitých zatáček, kde to nesmíš zkazit a ty to 
hned v první zvoráš. Už to máš v hlavě, sna-
žíš 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 ří-
káš na nový design?
Super! Modrá k subaru patří, že jo. Takže to 
je úplně super. Je vidět, že se tak auto vzhle-
dově 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 Mis-
trovství Evropy.

Budeme držet palce, děkuji za rozhovor.
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Při výměně brzdových destiček kotoučové brzdy je velmi důležitá správná instalace do pomocného plíšku. 
Díky systému je vůle mezi brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami u vozidel koncernu VAG s elektrickou 
parkovací brzdou TRW na zadní nápravě velmi nízká.

Vozidla: VAG (Volkswagen Auto Group – AUDI, ŠKODA, VW, SEAT)
Montážní místo: zadní náprava
Brzdový třmen: vozidla s elektrickou parkovací brzdou EPB (Lucas-TRW)
Objednací čísla ATE: 
AT 602747 /13.0460-2747.2
AT LD2747 /13.0470-2747.2 
AT 602749 / 13.0460-2749.2
AT LD 2749 / 13.0470-2749.2

Modifikovaný tvar pomocného plíšku (obr. 1) zabraňuje, aby se bě-
hem jízdy brzdové destičky dotýkaly brzdového kotouče. Brzdové 
destičky kotoučové brzdy musí vždy sedět uvnitř pružiny pomocné-
ho plíšku (obr. 2). Tím je zajištěno, že je brzdová destička po zabrz-
dění znovu odtažena od brzdového kotouče. Bez použití modifiko-
vaného tvaru pomocného plíšku dochází ke zvýšenému opotřebení 
brzdového obložení, tvorbě hluku atd.

TECHNICKÉ INFORMACE
OSOBNÍ AUTOMOBILy

sPrÁVNÁ PoZIcE 
BRZDOVÉ DeSTičKY 
V POMOCNÉM PLÍŠKU

POZOR!
Při výměně brzdových destiček musí být vždy použity nové pomocné plíšky!

Obrázek 1

Pomocný plíšek 
 – staré provedení

Pomocný plíšek  
– nové provedení
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Moderní trendy a technologie v průmyslových odvětvích postupují vpřed velkými kroky. Velké nároky jsou kla-
deny i na běžné segmenty vozidel a nevyhnou se ani ložiskům. Změna konstrukce a integrace prvků změnila 
běžná ložiska na pokročilé kolové jednotky. Nároky výrobců vozidel odpovídají dnešnímu vývoji technologií, 
kdy základními parametry jsou požadavky na nižší tření a vyšší výkon. 

eVOlUCe lOŽiSeK 
V AUTOMOBILOVÉM 
PRŮMYSLU

Zásady montáže pokročilých jednotek se liší po-
dle typu jednotky. U jednotky HBU 1 je důležité 
lisovat pod úhlem 90°, přičemž je důležité ne-
poškodit těsnění a v  případě pulzního kroužku 
instalovat správným směrem. U jednotky HBU 2 
vždy používejte odpovídající lisovací přípravek, 
který zaručuje souosost ložiska a jeho správnou 
polohu v těhlici. Vždy používejte nový spojovací 
materiál obsažený v sadě. Přestože ložiska pů-

sobí masivně, jde vždy o citlivé strojní zařízení. 
Proto se i malá šetrnost při převozu, skladování 
a manipulaci může projevit na vnitřní geometrii 
ložiska a může mít za následek jeho poškoze-
ní. Při výměně ložiska, kde došlo k  poškození 
nápravy, se přesvědčte, že otvor v těhlici nemá 
ovalitu. Totéž platí o náboji. Montáž ložiska 
na poškozený nebo silně zkorodovaný náboj 
opět ovlivňuje vnitřní pracovní prostor ložiska.

Ovalita a kuželovitost způsobují trvalé de-
formace uvnitř ložiska a vedou k  odlupování 
materiálu z  oběžných drah a selhání ložis-
ka. Dojde totiž k  efektu stisknutí a omezuje 
se přirozený pracovní prostor ložiska. V  ne-
poslední řadě vždy dbejte pokynů výrob-
ce pro danou instalaci a mějte na paměti, 
že výměna ložisek se doporučuje v  páru. 
Zamezíte tak předčasné návštěvě servisu.

ložisko generace HBU 1. 
Vývojem se zvýšily požadavky 
na geometrii ložiska, materiál 
klece, mazivo a těsnění. Do těs-
nění byl na základě požadavků 
výrobce u některých modelů 
integrován pulzní kroužek ABS.

Jednotka HBU 2. Vnitřní krou-
žek je zároveň nábojem s příru-
bou pro brzdový kotouč. Cílem 
je zachování standardu parame-
trů náboje a koresponduje s no-
vější konstrukcí zavěšení kola.

Jednotka HBU 3. Plně integro-
vaná kolová jednotka monto-
vaná přímo na závěs kola, kde 
odpadá kritický bod montáže 
– lisování. Integrace snímačů  
a příruby zajišťuje zachování pa-
rametrů souvisejících dílů ložis-
ka a zjednodušuje montáž.

Jednotka X Tracker byla speci-
álně vyvinuta společností SKF. 
Oproti jednotce HBU 3 se liší 
především širší tlakovou základ-
nou, nesymetrickými drahami 
s  větším počtem valivých těles 
na vnějším průměru ložiska. Tím 
je zvýšena kapacita ložiska a tu-
host nápravy až o 50 % a zvyšu-
je se životnost ložiska až o 40 %.
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CO SE MŮŽE STÁT,  
KDYŽ NeZKONTROlUJeme 
KaTalOGOVÉ čÍSlO 
OLEJOVÉHO FILTRU?
Mnoho kazetových olejových filtrů 
má velmi podobné rozměry krytů 
a stejné závity, ale jiná katalogová 
čísla. Vizuální podobnost filtrů ur-
čených k jiným účelům může vést 
k montáži filtru, který je pro dané 
vozidlo nevhodný. 

ZÁVěR: 
To, že lze nový filtr bez problému přišroubovat ke korpusu motoru a vzhledově se filtr blíží tomu opotřebenému, nemůže být rozho-
dujícím kritériem pro jeho montáž. Pokaždé zkontrolujte použití daného filtru podle katalogu výrobce. To se týká jak kazetových filtrů, 
tak i vložek filtrů.
Příkladem olejových filtrů stejných vnějších rozměrů a se stejným závitem jsou filtry FILTRON OP 577 a OP 626/4. Tyto filtry, ač jsou si 
vizuálně podobné, se liší použitím ventilu proti zpětnému toku.

JaKÉ VeNTilY Se POUŽÍVaJÍ V KaZeTOVýCH OleJOVýCH FilTReCH?
Ventil proti zpětnému toku (anti-drainback Valve)
Nejčastěji používané filtry jsou ve formě gumové membrány přiléhající k vnitřní straně víka 
kazetového filtru. Tato membrána zakrývá otvory, jimiž do filtru proudí znečištěný olej. 
Úkolem ventilu proti zpětnému toku je zabránit výtoku oleje z filtru po vypnutí motoru. 
Ventil proti zpětnému toku je nutný pro filtry šroubované z boku nebo svrchu korpusu 
motoru (v případě filtrů montovaných víčkem nahoru funkci ventilu úspěšně zastane gra-
vitace).

Bezpečnostní ventil (Bypass Valve)
Používá se v případě ucpání filtru kvůli překročení intervalu jeho výměny a během starto-
vání vozu za nízkých teplot (když je olej studený a hustý). Bezpečnostní ventil se otevírá 
při nárůstu tlaku a jeho úkolem je zprůchodnit průtok oleje v motoru v případě rizika nedo-
statečného promazávání vzájemně spolupracujících dílů. Bezpečnostní ventil je potřebný, 
protože znečištěný olej je pro motor vždy lepší než žádný olej. Když není motor promazá-
ván olejem, může dojít k jeho poškození.

Ventil eCO (anti-syphon Valve)
Chrání proti vytékání oleje z filtru po vypnutí motoru. Má obdobnou funkci jako ventil proti 
zpětnému toku s tím rozdílem, že tento ventil je umístěn na „čisté“ straně filtru, je tedy stále 
naplněn olejem, ať už je motor spuštěný, nebo ne. Po spuštění motoru ventil Anti-syphon 
Valve značně zkracuje dobu suchého tření mezi díly přicházejícími do kontaktu, jelikož 
výrazně zrychluje průtok oleje do motoru.

Začněme od toho, jak k takové situaci může 
dojít. Stává se, že neprofesionální oprav-
ci aut si vyberou kazetový olejový filtr pro 
dané vozidlo jen podle rozměrů závitu a vi-
zuálního odhadu velikosti filtru. Profesionál-
ní mechanici si uvědomují, že takový postup 
je nezodpovědný. K omylu však může dojít 
velmi snadno.

JaKÉ JSOU DůSleDKY mONTÁŽe 
NeVHODNÉHO FilTRU?
·  Filtrační materiál konkrétního fil-

tru odpovídá parametrům daného 
motoru. Jestliže ve vozidle použije-
me nevhodný filtr, může se stát, že 
filtrační materiál nebude schopen 
zajistit správnou filtraci, čímž přímo 
narůstá riziko poškození motoru.

·  V závislosti na konstrukci motoru 
jsou v olejových filtrech typu spin-
-on používány ventily pro zajištění 
optimální ochrany motoru. Když je 
ve vozidle namontován nevhodný 
filtr, mohou mít ventily úplně jiné 
provozní parametry nebo ve filtru 
vůbec nemusí být. Nezapomínejte, 
že ventily v olejových filtrech jsou 
konstruovány tak, aby se otevíraly 
při přesně stanoveném tlaku oleje 
pro daný motor.
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Výběr z nabídky repasovaných originálních eGR ventilů:

oBJEDNAcÍ kÓD oE APLIkAcE
cENA oE DÍLU 

BeZ DPH
BěŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

ed steg606 51081007141 man 89 500 kč 20 212 Kč 

ed steg610 51081007258 man 79 750 kč 37 826 Kč

ed steg623 2074600 VolVo 48 500 kč 19 923 Kč

ed steg616 51081007235 man 79 500 kč 37 184 Kč

ed steg609 51081007273 man 147 500 kč 37 826 Kč

sTArLINE  
PRO NÁkLADNÍ VoZY
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.

V  nabídce nyní máme brzdové kotouče, 
destičky, obložení čelistí a opravné sady 
brzdových třmenů. Protože jsou brzdy vý-
razný prvek bezpečnosti, naše zaměření na 

kvalitu je absolutně prvotní. Předpokládá-
me, že stejně jako u osobních automobilů 
náš tlak na kvalitu přinese úspěch.
Veškeré zboží je skladem.

Výběr z nabídky sortimentu brzd:

POlOŽKa NÁZEV APLIkAcE
BěŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

bt Pr-t01 opravná sada brzdového třmenu mercedes-benz / actros 250 Kč

bt Pr-t03 opravná sada brzdového třmenu dAF 450 Kč

bt Pr-t04 opravná sada brzdového třmenu mercedes-benz / atego 250 Kč

bt Pr-t18 opravná sada brzdového třmenu renault 188 Kč

Pb t-bP05 brzdový kotouč bPW 1 433 Kč

Pb t-dF03 brzdový kotouč dAF 1 160 Kč

bd t001 brzdové destičky daF / m-b / scania 1 142 Kč

bc tX003 brzdové obložení bPW/saF 818 Kč

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.

ED STEG609

ED STEG616

ED STEG623

ED STEG610

ED STEG606
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Přihlásil se na ostrou race verzi závodu Intercontinental Rally. Kvůli své nemoci vezl mimo náhradních dílů do Afriky i veliký balík inkontinenč-
ních vložek a močových katétrů. Díky supportu zkušeného WINGS týmu se Jaromír s doprovodem a mechanikem nejen zúčastnil a dojel 
do cíle do senegalského Dakaru k Růžovému jezeru, ale v kategorii čtyřkolek i obsadil první místo. Jezdec i tým se přitom těšili podpoře ze 
strany Auto Kelly, které sehrálo důležitou úlohu při cestě k úspěchu v podobě dodávek dílů značky Starline. Značka Starline tak po zdolání 
náročných 6 000 km úspěšně dobyla Dakar!

DO DaKaRU S RaKem
Když v roce 2011 onemocněl Jaromír Jíra rakovinou prostaty, přešel díky 
ošetřujícímu urologovi rychle z fáze strachu, sebelítosti a beznaděje do 
dalšího života plného odhodlání bojovat, nesmířit se s osudem a žít dál 
plnohodnotný život, všechny nepříjemnosti spojené s léčbou vzít jako 
nutné zlo, které nakonec pomine a ve svém konečném důsledku člověka 
posune zpět k věcem, které dělal jako zdravý. Jaromíra jeho boj dovedl  
i k podnikům, na které dříve ani nepomyslel. Začal plánovat účast na nároč-
né rallye do Dakaru.

míro, popiš čtenářům, o jaký závod vlastně jde.
Intercontinental Rally od roku 2010 přes-
ně kopíruje trasy, krásu i ducha původního 
závodu Paříž–Dakar. Žádná Jižní Amerika 
nebo Saúdská Arábie, ale skutečná Afrika 
jako v osmdesátých a devadesátých letech. 
Slavnostní start byl letos v polovině ledna 
pod Eiffelovou věží v Paříži. Odtamtud se 
přes Francii a Španělsko jelo trajektem do 
Afriky. Zde začínal vlastní závod. Jezdci 
musí urazit trať legendárního Dakaru dlou-
hou téměř 6 000 km vedoucí přes Maroko  
a Mauritánii. Do Senegalu závodníci doje-
dou na začátku února. Jde o nízkonákla-
dový závod. Když se zraníte, nepřiletí pro 
vás vrtulník a sanitou jedete do nemocnice 

klidně i 11 hodin. Stejně tak nefunguje žád-
ná odtahovka. Závodníci musí jezdit s rozu-
mem. Samotným vítězstvím je už jen dojet. 
Tak to bylo stejně při samotné legendární 
dakarské rallye.

Kde se objevil nápad zúčastnit se intercon-
tinental Rally?
Už kdysi jsem se chtěl vypravit na Atlas  
a podívat se do Afriky. Kamarád, kterému 
jsem to vyprávěl, řekl, ať se rovnou přihlá-
sím na Intercontinental Rally. Ta myšlenka 
mne neopustila. Dva roky jsem se připra-
voval a roku 2019 jsem se stejné rallye 
zúčastnil, ale jen tzv. Adventure Rally. Byl 
jsem tam jen pár dnů a ujel několik etap. 

Myšlenka na start v ostré verzi ve mně me-
zitím uzrála. S vědomím toho, co všechno 
je na rallye potřeba, mi bylo jasné, že sám 
a ve dvaašedesáti letech to nezvládnu. 
Oslovil jsem proto kluky z WINGS teamu, 
Tomáše Hance, Roberta Berouška a Petra 
Polaneckého.

Jak ses tedy na start připravoval, měl jsi 
možnost sžít se s novým strojem?
Absolvoval jsem offroad maratony tady  
v České republice. Při jednom nedobrovol-
ném vystoupení z kolky ve Vřesové jsem 
si trošku zlomil člunkovou kost v zápěstí. 
Ne zas tak moc, abych s ní nemohl urazit 
po Africe slabých 6 000 km. Bylo ale po-
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třeba připravit celý závod. Tomáš s Rober-
tem překopali Petrovu dodávku na obytné  
a servisní auto s kuchyňským koutem a mojí 
CanAm Renegade 850 na africko-závodní 
stroj a připravili náhradní díly. Velkou část 
těchto dílů věnoval sponzor – Auto Kelly. 
Petr se pak postaral o to ostatní: pasy, víza, 
pojištění, letenky, navigace, mapy, sponzo-
ry, catering, telefony, SIMky, kabely, flešky  
a všechno ostatní potřebné.

Jak vypadá takový běžný závodní den?
Vstává se plus minus po páté hodině. Kluci 
už mívají hotovou snídani a věci na kolku. Já 
si procházím aktuální trasu na navigacích, 
které Petr připravoval předchozí večer. Ob-
lékání taky chvilku zabere. Spodní krunýř, 
vrchní oblečení, vrchní ochranné krovky  
a boty. Po sedmé hodině vyrazit na start. 
Někdy to znamená i přejezd několik desí-
tek kilometrů. Samotný start speciálky, tedy 

Jednou za čas je prostě potřeba vysypat písek, který se vám v poušti dostane všude

měřeného úseku, bývá později. Nejednou 
se stane, že dorážím zpět do bivaku za tmy, 
kolem sedmé osmé hodiny. Kolku si přebí-
rá hned mechanik a dává ji dohromady na 
další etapu. Petr řeší s organizátory další 
etapu. A já jsem rád, že mám chvilku na od-
počinek, regeneraci a doplnit tekutiny. Po 
cestě bohužel moc nepiju, abych nemusel 
měnit pleny. Po večeři, kterou kluci dělají, 
se dostávám do postele kolem půlnoci. Klu-
ci chodí spát později.

Jak jsi prožíval samotný závod? Každá eta-
pa byla určitě jiná.
13 etap závodu znamenalo jízdy na sně-
hu při přejezdu hor až po horké etapy. Ty  
v Mauritánii byly těmi nejkrásnějšími místy, 
která jsme projížděli. Písečný povrch mezi 
vysokými skalami, potulující se velbloudi 
a stín rozložitých stromů se na konci údolí 
proměnil ve strmou kamenitou stezku při-
pomínající svým sklonem černou sjezdovku 
v Alpách. Těžko se mi odolávalo, abych se 
nezastavil a tou nádherou se nekochal. Pro 
představu – první etapa z Mahirije do Mer-
zougy měřila 515 km, z toho závodní měřená 
trasa 400 km.

Nejsledovanější etapou bývá ta královská. 
Jak se ti dařilo?
Královská etapa se jede v dunách se zrád-
ným feš feš pískem. Ten se chová téměř 
jako voda. Byl to nádherný, i když náročný 
zážitek. Tento druh písku mi dal zabrat. Pěk-
ně jsem se zapotil, když jsem musel dobý-
vat 350 kg těžký zapadlý stroj. Díky tomu 
jsem získal zkušenost, „jak na něj“, a zbytek 
závodu už mne žádný terén nemohl překva-
pit. V odjetých etapách jsem posbíral veške-
ré check pointy (kontrolní body), až na dva 
pointy úmyslně vynechané a ležící bokem 
jedné trasy v dunách. Celá trasa obsahova-
la 20 check pointů. Ujetých km pak přive-
zete víc, protože uvedené vzdálenosti jsou 
měřeny vzdušnou čarou mezi GPS body a 
nezohledňují výškové a trasové údaje sku-
tečně ujeté trasy. Deset kilometrů je pak ve 
skutečnosti 12 nebo někdy i 16.

Kdy jsi začal věřit, že dojedeš až do Dakaru?
Zpočátku jsem to bral tak, že když se něco 
stane čtyřkolce nebo já si něco udělám, tak 
ji naložíme a dojedeme do Dakaru autem  
a já budu šťastnej, že jsem to zkusil. Na kon-
ci sedmé etapy jsem ale pochopil, že bych to 
mohl zvládnout. Ke strachu o sebe i o stroj 
tak přibyla ještě odpovědnost za kluky z do-
provodu. Jejich podpora byla neskutečná. 
Tomáš si jako mechanik prostě poradil se 
vším a s Petrem mi dodávali ohromnou du-
ševní podporu. Nechtěl jsem skončit kvůli 
nějaké hloupé chybě.
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Dojet až do cíle znamená splnění jednoho velkého snu

Veškerý servis probíhal v noci. Všimněte si nahoře přikurtovaného kanystru...

Po cestě bylo hodně silných zážitků. Nej-
větší komplikací ale byl zřejmě požár.  
Co se přesně stalo?
Moje první myšlenka? Tak tady jsem skon-
čil já i čtyřkolka. Stalo se to ve čtvrté etapě 
z Ichtu do Smary. Ze zřejmě poškozeného 
kanystru vytekl benzín, který od výfuků 
chytil a zapálil celou zadní část čtyřkolky. 
Samotný desetilitrový kanystr i dva další 
pětilitrové, dříve než explodovaly, odpadly 
ze stroje, a tak jsem se až na ohořelý Ca-
mel Back vyhnul větší újmě. Čtyřkolka na 
tom byla hůř. Po zastavení hořela celá zad-
ní část vysokými plameny. Použil jsem kro-
mě hasicího přístroje i náhradní láhev vody, 
vodu z ohořelého Camel Backu a zbytek 
coly z malé příruční láhve. Hned jsem psal 
zprávu klukům, ti mě naštěstí uklidnili  
a řekli, abych nevyšiloval, nasedl a dojel. 

Čtyřkolka pak prošla výraznou opravou. 
Hodně napínavá byla ale i oprava dopro-
vodné dodávky. I přesto, že jsme projížděli 
bývalými francouzskými koloniemi, neby-
lo možné sehnat potřebné náhradní díly. 
A tady nás Auto Kelly opravdu zachránilo. 
Po leteckém dnu doprovodného vozidla 
při přejezdu nevinně vypadajícího můstku 
ještě v Západní Sahaře přišli kluci o přední 
tlumiče. Bez jejich výměny by se nedosta-
la zpátky do Čech ani čtyřkolka, která se 
měla vézt v  nákladním prostoru dodávky. 
Auto Kelly nám tlumiče dodalo k  vyzved-
nutí během několika hodin a Petrova pří-
telkyně je v  letadle propašovala za námi 
do Dakaru. Po vybalení připomínaly dvě 
rakety středního doletu. Jejich výměna  
u Růžového jezera byla pro Tomáše pro-
cházka růžovým sadem.

a co samotný příjezd do cíle u Růžového 
jezera?
Dojezd k Růžovému jezeru v Dakaru byl od-
měnou za dřinu a nervy celé cesty. Projel 
jsem cílem pozadu – když rak, tak jako rak.  
Z radosti jsem se vykoupal v Atlantickém 
oceánu v plné polní včetně přilby. Večer pro-
běhlo slavnostní zakončení s vyhlášením vý-
sledků. Z pódia mne málem sundavali. Chtěl 
jsem si to opravdu užít. Po mojí písničce  
„We will rock you“ jsem slezl dobrovolně.

Radost z vítězství nezkalila ani skutečnost, že  
v letošním roce startovala pouze jedna čtyřkolka.
Ono totiž není divu. Za 10 ročníků této rallye  
z celkového počtu čtyřiceti čtyřkolek cíl v Da-
karu viděly pouze dvě. Obdiv zaslouží už pou-
hé dojetí celého závodu!

Děkuji za rozhovor.

... který se později stal zdrojem velkých problémů.



Platnost: 1. 3. – 31. 12. 2020

Registrovaný velkoobchodní zákazník obdrží zdarma brzdovou kapalinu DOT 4 0,5l (obj. kód AK: VA 402402) ke každému nákupu spojkové 
sady obsahující dvouhmotový setrvačník od dodavatele VALEO (obj. kódy AK: SP 837xxx). Dárek bude předán společně se zakoupenou 
spojkovou sadou. Akce se vztahuje jen na spojkové sady určené pro osobní vozy.

BRZDOVÁ  
KAPALINA  
JAKO DÁREK
K VYBRANÝM SPOJKOVÝM  
SADÁM VALEO

Spojkova sada Valeo A4 final.indd   1 23.03.2020   16:53:34



49květen / 2020 Info Auto kelly

NOVINKY
MOTOCyKLy

NoVINkY V SORTIMENTU 
NÁHRaDNÍCH MOTOCYKLOVÝCH 
DÍlů a DOPlňKů
Hlavní novinkou a současně změnou v nabídce je nahrazení baterií Dynavolt novou značkou Intact. Dále jsou do 
nabídky Auto Kelly nově zařazeny výfukové systémy více značek. Dalším důkazem naší snahy stále rozšiřovat a 
doplňovat již tak širokou nabídku je zavedení nových filtrů ISON a rozšíření univerzálních a typových filtrů.

MOTOCYKLOVé BATERIE INTACT
Motocyklové baterie by měly být co nejméně náročné na údržbu a měly by perfektně plnit svou funkci. Svůj skutečný význam ukazují, až když 
selžou, protože bez nich nic nefunguje. Proto je správný výběr baterie nejdůležitější. Níže si představíme jednotlivé typy:

·  Zaplavená olověná baterie

·  Elektrolyt je součástí balení

·  Centrální odplyňování

·  Instalace v motocyklu pouze  
ve vzpřímené poloze

·  Elektrolyt je vázán v gelu, proto je baterie 
100% zabezpečená proti vytečení

·  Vhodná pro moderní motocykly s mnoha 
elektronickými doplňky

·  Odolá více cyklům a nabízí o 30 % vyšší 
startovací výkon než ostatní druhy baterií 
tohoto rozměru

·  Odolná vůči otřesům

·  Absolutně bezúdržbová

·  Odolná vůči úniku elektrolytu  
do náklonu 90°

·  Připravená k okamžitému použití

·  Varianta AGM baterie pro motocykly 
s vysokými nároky na výkon, perfektní 
pro Harley-Davidson a ostatní vysokoob-
jemové dvouválcové motocykly

·  Extrémní odolnost vůči vibracím

·  Robustní konstrukce

·  Odolná vůči úniku elektrolytu  
do náklonu 90°

·  Připravená k okamžitému použití 

·  LiFePO4 baterie

·  Využití tam, kde záleží na každém gramu 
a centimetru

·  Úspora váhy až 75 % oproti konvenčním 
bateriím

·  Extrémně rychlé dobíjení

·  Možnost instalace i pod úhlem 180°

·  Připravena k okamžitému použití 

·  Technologie Absorbent Glass Mat,  
kde jako separátor slouží speciální  
skleněné rouno

·  Vysoký startovací výkon

·  Odolná vůči otřesům

·  Po prvotní aktivaci (nalití elektrolytu,  
který je součástí balení) je bezúdržbová

·  Odolná vůči úniku elektrolytu  
do náklonu 45°

·  Uzavřená AGM baterie, využívá všech 
výhod klasické AGM baterie a navíc není 
nutná prvotní aktivace elektrolytem,  
je připravená k okamžitému používání

·  Odolná vůči úniku elektrolytu  
do náklonu 90°

CLASSIC

GEL

HVT LITHIUM

AGM SLA
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FILTRY ISON

VýFUKY GPR, QD, EXAN

Naše nabídka olejových filtrů se rozrostla o belgické filtry ISON. Je 
to privátní 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  prvovýrobou filtrů pro automobilové i 
těžké stroje společnost vyvinula i zcela novou řadu filtrů pro moto-
cykly. Ve srovnávacím testu dosáhly filtry ISON nejlepší životnosti a 
účinnosti filtrů ve srovnání s hlavními konkurenty. Tyto filtry se tedy 
stávají vhodnou alternativou k originálním dílům, a to i díky 98% po-
krytí evropského motocyklového trhu.

Od letošního roku se naše nabídka výfuko-
vých 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 vý-
fukové systémy pro širokou škálu motocyklů 
a skútrů. V nabídce naleznete koncovky růz-
ných tvarů z materiálu, jako je karbon, titan, 
nerezová ocel, a jako jeden z mála výrobců 
dělá bílé koncovky z  hliníku s keramickým 
zpracováním, které zlepšuje maximální úro-
veň proti přehřívání a odolnost vůči vibracím. 
Samozřejmostí je homologace pro silniční 
provoz a splnění emisních norem E3 a E4.

Test olejového filtru:
TYP TEsTU PODmÍNKY iSON 303

impuls  
– standard jis

teplota: 100 ± 2 °c

75 000 cyklů  
– bez úniku

základní tlak: 2 kgf/cm² 
Špičkový tlak: 9 kgf/cm²
Frekvence: 90 cpm
standard: min. 50 000 cyklů

Protržení
testovací kapalina: iso vg 22

33,0 kg/cm²  
(únik na obalu)

Čas: 1 minuta
standard: min. 17,0 kg/cm²

zpětný odtok

testovací kapalina: iso vg 100

71 ml
teplota: 80 ± 3 °c
Průtok: 6 hodin
standard: ≤100 ml/6 jam

tlaková ztráta

testovací kapalina: iso vg 100

0,22 kg/cm²
teplota: 73 ± 3 °c
Průtok: 10 l/min
standard: ≤0,3 kg/cm²

Účinnost oleje

testovací kapalina: iso vg 100  
teplota: 80 ± 3 °c Počáteční účinnost: 77,05 %
Průtok: 10 l/min Plná účinnost: 95,35 %
standard: životnost: 42,58 hod.
– počáteční účinnost: ≥75 % dhc: 24,34 g
– plná účinnost: ≥85 %  

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 mé-

diu 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.
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ROZšířENí NABíDKY UNIVERZáLNíCH A TYPOVýCH DíLů

NOVINKY V SERVISNíM VYBAVENí

Sortiment doplňků letos rozšířilo pár novinek 
k vylepšení designu motocyklu. První jsou 
alU držáky SPZ, a to jak univerzální, tak i 
přímo na daný typ motocyklu. Držáky jsou 
plně nastavitelné, s úchyty pro blikače a od-
razky a lze je doplnit i o LED homologované 
osvětlení SPZ nebo zadní světlo. Kit vždy ob-
sahuje kompletní montážní materiál. Také je 
můžete vhodně doplnit blikači SLIGHT, které 
již máme v nabídce.

Rozšíření sortimentu servisního vybavení se především týká stojanů pro MX a enduro motocy-
kly, kde stávající nabídku francouzského 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 1ks balení.

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 motocykly, především 
Ducati a MV Agusta. Samozřejmě 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 sladění s motocyklem. Každý typ kon-
covky 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.

Třetí značkou je exan. Jedná se o již zavedeného výrobce, který na trhu působí od roku 1996. Hlavní filozofií je kombina-
ce ruční výroby, inovativních materiálů a nejpokročilejších technologií. Samozřejmostí je homologace.

alU zrcátka jsou druhou novinkou pro rozšíření tohoto segmentu. Tato zrcátka nejen že dobře 
vypadají, ale jsou i velmi praktická a mají homologaci pro silniční provoz. Výběr je hned z ně-
kolika typů s klasickým uchycením, s uchycením do řídítka i na něj, jsou 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.

Výběr z nabídky náhradních dílů nových značek:

oBJEDNAcÍ kÓD Ak NÁZEV PŘÍKlaD POUŽiTÍ
BěŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

iso 303 olejový filtr ison kawasaki ninja zX-6r 636 102 Kč

int ig-ytX9-bs motobaterie intact gel – 12 v, 8 ah, 150×87×105 mm triumph daytona 675 743 Kč

int ia-ytz14s-bs motobaterie intact agm – 12 v, 11,5 ah, 150×88×110 mm honda crF 1000 l africa twin 1 062 Kč

moto 390214 držák sPz kawasaki z 900 1 414 Kč

moto oX671 nahříváky pneumatik oXFord univerzální 4 588 Kč

moto d.118.cat.ghi koncovka výfuku gPr ducati scrambler 821 2015–2018 8 370 Kč

moto abmW0220004 koncovka výfuku Qd – titanium bmW r 1200 gs 2013–2018 9 136 KčMOTO ABMW0220004

MOTO D.118.CAT.GHI

MOTO OX671

MOTO 390214

INT IA-yTZ14S-BS

INT IG-yTX9-BS

ISO 303
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VYDEJTE SE NEJEN 
DO MĚSTSKÉ DŽUNgLE 
S NOVými mODelY 
SKúTRů maXON
Rozšiřujeme modelovu řadu našich skút-
rů Maxon o dvě novinky. Jedná se o model 
Maxon Optimus 125 a Maxon Discover 300, 
které jsou ideálními prostředky nejen do 
městského provozu, ale i na delší cesty ve 
dvou. Oba modely nabízíme samozřejmě ve 
více barevných provedeních.

MAXON OPTIMUS 125
Moderní skútr, který je vhodný i na delší cestování. Díky 
svým velkým rozměrům a pohodlnému sedlu je možné 
bez problému na skútru cestovat i ve dvou. Optima řa-
díme do kategorie větších skútrů, které jsou vhodné na 
každodenní dojíždění do práce nebo do školy. I přes vět-
ší rozměry a hmotnost je dobře ovladatelný v městském 
provozu. Díky svým velkým, vpředu 14- a vzadu 13pal-
covým kolům dobře tlumí nerovnosti. Optimus zaujme 
také svou plně digitální přístrojovou deskou. V průběhu 
měsíce června bude ke skútru možno zakoupit příslu-
šenství ve formě zádové opěrky pro spolujezdce, nosiče 
na kufry a motokufr. Skútr je standardně prodáván bez 
tohoto příslušenství. Součástí skútru je adaptér, který je 
potřeba vyměnit v případě, že bude chtít klient zakoupit 
zádovou opěrku. Tento adaptér je schován pod seda-
dlem skútru. Skútr je možno řídit s řidičským průkazem 
skupiny B. 

TeCHNiCKÉ iNFORmaCe:
Typ motoru: Jednoválec, čtyřdobý
Zdvihový objem: 125 cm3

Vrtání: 52,4 mm
Zdvih: 57,8 mm
Kompresní poměr: 9,5 : 1
Chlazení: Chlazení vzduchem
Maximální výkon: 6,0 kW při 7500 ot./min
Maximální točivý moment: 8,0 Nm při 6 000 ot./min
Systém zapalování: Zapalovací systém s elektronickým řízením (ECU)
Přívod paliva: EFI (elektronické vstřikování paliva)
Běh naprázdno: 1 600 ± 100 ot./min
Vzduchový filtr: Filtrační vložka
Typ startéru: Elektrický spouštěč
Pohotovostní hmotnost: 149 kg
Délka: 1 840 mm 
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maxon Discover 300

kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa S DPH aKčNÍ CeNa S DPH

yy t11-300-mdr skútr maXon discover 300 129 990 kč 99 990 Kč

yy t11-300-hnd skútr maXon discover 300 129 990 kč 99 990 Kč

TeCHNiCKÉ iNFORmaCe
Typ motoru: Jednoválec, čtyřdobý
Zdvihový objem: 276 cm3

Vrtání: 72,7 mm
Zdvih: 66,4 mm
Kompresní poměr: 11,5 : 1
Chlazení: Chlazení kapalinou
Maximální výkon: 19,5 kW při 8 000 ot./min
Maximální točivý moment: 23,0 Nm při 8 000 ot./min
Systém zapalování: Zapalovací systém s elektronickým řízením (ECU)
Přívod paliva: EFI (elektronické vstřikování paliva)
Běh naprázdno: 1 500 ± 100 ot./min
Vzduchový filtr: Filtrační vložka
Typ startéru: Elektrický spouštěč
Pohotovostní hmotnost: 177 kg
Délka: 2 227 mm

maxon Optimus 125

kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa S DPH aKčNÍ CeNa S DPH

yy t9-125-bil skútr maXon oPtimus 125 bílý 64 990 kč 49 990 Kč

yy t9-125-mdr skútr maXon oPtimus 125 modrý 64 990 kč 49 990 Kč

yy t9-125-zln skútr maXon oPtimus 125 zelený 64 990 kč 49 990 Kč

MAXON DISCOVER 300
Jedná se o velký robustní skútr se silnějším motorem o objemu 276 cm3. Skútr je určen 
pro řidiče, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny A2. Díky silnému motoru je možné se 
skútrem pohodlně cestovat také na delší cesty i ve dvou. Skútr má velká kola, která skvěle 
tlumí nerovnosti, vpředu  15- a vzadu 14palcová. Discover disponuje kombinací analogových 
budíků s LCD přístrojovou deskou. Tento model je ideální pro někoho, kdo chce se skútrem 
jezdit každý den v městském provozu nebo o víkendu vyrazit na delší projížďku do přírody 
bez toho, aniž by pocítil nedostatek výkonu při cestování. V průběhu měsíce června bude 
možné ke skútru dokoupit nosič na zadní kufr a kufr samotný. Skútr se bude standardně 
prodávat bez tohoto vybavení. 

yy T11-300-HND

yy T11-300-MDR

yy T9-125-ZLN

yy T9-125-MDR

yy T9-125-BIL
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NOViNKY V OBlečeNÍ 
ZNAČKY RIDERO
V rámci naší privátní značky motooblečení Ridero uvádíme na trh novou modelovou řadu oblečení pro motor-
káře. 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. 

TExTILNÍ BUNDA YELLoW
Motorkářská bunda Ridero je ideální bundou 
k použití po celou motorkářskou sezónu. Díky 
termopodšívce, která je odnímatelná, můžete 
bundu používat jak v teplejších, tak chladnějších 
dnech. Bunda má také nepromokavou odníma-
telnou podšívku, která vás ochrání před lehkým 
deštěm. Po odepnutí nepromokavé a termo-
podšívky vznikne z této bundy ideální lehká let-
ní bunda, která má díky síťované struktuře dů-
myslný větrací systém v parných letních dnech. 
Bunda je vybavena odnímatelnou termo a ne-
promokavou podšívkou, chrániči loktů, ramen 
a zad, stahovacím páskem v pase a má rozšíři-
telné rukávy díky zipům.

Novinky v oblečení Ridero:
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 orANgE
Tato motorkářská bunda Ridero je ideální bun-
dou pro použití v jarních a letních měsících. 
Obsahuje odnímatelnou termo a nepromoka-
vou podšívku. Po odstranění obou podšívek je 
bunda vhodná do horkých letních dnů díky vě-
tracímu 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 ce-
losezonní použití. Obsahuje odnímatelnou 
termopodšívku. Tato podšívka se bude hodit 
v chladnějších jarních dnech. Po odstranění 
této podšívky se dá bunda pohodlně použít  
i na letní vyjížďky. Bunda je ze 100% kůže, má 
vnitřní odnímatelnou termopodšívku, chrániče 
loktů, ramen a zad, rozšířitelné rukávy díky zi-
pům, 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 motocy-
klu nebo také skútru. Kalhoty mají voděodol-
nou membránu, takže snesou i lehký déšť. 
Jsou vybavené chrániči kolen, voděodolnou 
podšívkou, 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 celosezon-
ní používání k jízdě na motorce nebo na skút-
ru. 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 
textil a kůže. Rukavice jsou primárně určeny na 
jízdu na skútru, ale lze je také použít jako letní 
variantu rukavic na motorku. Mají vrchní gumo-
vé chrániče kloubů, zapínání na suchý zip, na 
dlani přilnavou část pro lepší úchop gripu mo-
tocyklu a výztuhu v oblasti hrany dlaně.

rUkAVIcE cAfE rAcEr
Celokožené perforované rukavice Ridero v de-
signu Cafe Racer. Vhodné na celosezónní po-
užití pro jízdu na motorce nebo také na skútru. 
Mají ochranu kloubů, zapínání pomocí přezky 
na zápěstí, jsou vhodné na motorku typu naháč.

rUkAVIcE cArBoN
Rukavice Ridero Carbon jsou sportovní motor-
kářské rukavice určené pro náročnější jezdce. 
Poznávacím znakem těchto rukavic je výrazný 
karbonový chránič kloubů. Sportovní rukavice 
pro jízdu na motocyklu nebo skútru mají kar-
bonový chránič kloubů na hřbetu ruky, chránič 
prstů a zapínání na suchý zip. Materiál: 80 % 
kůže, 20 % textil.

yR GID-210101-L
yR GS-1375-L
yR GS-1376-L
yR GS-1905-L
yR GS-776-L
yR GS-20119-L
yR GS-21018-L
yR GS-20201-L
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www.ufifilters.com

UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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2018 – Copyright © UFI FILTERS spa

 MILIARDA VYROBENÝCH 
FILTRŮ OD ROKU 1971

1.000M

 FILTRŮ UFI V PROVOZU V 
KAŽDÉM LETOŠNÍM ZÁVODU F1

 CELOSVĚTOVĚ POKRÝVÁ
 60000 APLIKACÍ

60K

 VÝROBCŮ VOZIDEL 
CELOSVĚTOVĚ 

VOLÍ UFI FILTERS

 FILTRŮ S LOGEM UFI 
A VÝROBCE VOZIDLA V OE

95%

150

110

MEZINÁRODNÍCH 
PATENTŮ

167

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VyBAVENÍ

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. Dodá-
vány 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 problemati-
kou, ale i pro zkušené uživatele. Zaujme velmi atraktivní cenou, ale i nízkou hmot-
ností, 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

R-1234YF

R-1234YF

R-134a

R-134a
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NOVÁ ŘaDa PlNičeK 
KlimaTiZaCÍ STaRliNe

NOVINKY
GARÁŽOVÉ VyBAVENÍ

Plničky klimatizací STaRliNe
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

analyzátory chladiva STaRliNe
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

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 plněním předejdete možné kontaminaci chladiva. Analyzátor připojíte na porty auta a během pár vteřin zjistíte, 
jestli je zbylé chladivo v automobilu čisté, nebo nějak kontaminované. 

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

R-1234YF
R-134a

interní analyzátor chladiva
Principiálně se neodlišuje od externího analyzátoru, jen je zabudován 
do plničky klimatizací.

externí analyzátor chladiva
Je to samostatně nezávislý 
přístroj, jehož výhodou je pou-
žitelnost s jakoukoliv plničkou 
klimatizací.

GV ST01.000.262

GV ST01.000.228

GV STPGA001

GV STP010D

GV STP009NG

GV STP009

GV STP008NG

GV STP008
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VyBAVENÍ

PlNičKa aUTOmaTiCKýCH 
PŘeVODOVeK aTF X-DRiVe
Do našeho sortimentu zavádíme no-
vou plničku automatických převodo-
vek ATF X-Drive. Tato verze navazuje 
na předchozí velmi úspěšný model 
S-Drive 5000. Nový model překvapí 
nejen upraveným designem, ale i no-
vými funkcemi, které zjednoduší práci 
každému mechanikovi.

Mezi hlavní přednosti tohoto stroje patří beze-
sporu ovládání 8palcovým dotykovým tabletem.

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

kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

gv atF007 Plnička automatických převodovek atF X-drive 137 964 Kč

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

VýHODY PlNičKY aTF X-DRiVe:
•  Přímé nahlédnutí do online databáze (pro-

střednictvím 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 průvodcem pro opravy

•  Speciální procedura pro plnění  
převodovek 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

GV ATF061

GV ATF004

GV ATF006

GV ATF007
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VyBAVENÍ

DIESELOVÉ A BENZINOVÉ 
TESTOVACÍ STOLICE 
S mOŽNOSTÍ aUTORiZaCe VDO

TeSTOVaCÍ STOliCe – VSTŘiKOVače
Všechna nabízená měřicí zařízení umožňu-
jí testovat funkčnost elektromagnetických  
a piezoelektrických vstřikovačů benzinových 
nebo dieselových systémů v manuálním nebo 
plně automatickém režimu. Na základě pře-
depsaných hodnot lze snadno změřit množ-
ství vstřikovaného paliva, průtoku paliva do 
přepadu a elektrické veličiny. Jednotlivé kro-
ky testování jsou zobrazeny na přehledném 
displeji, kde je ihned vidět, zda daný krok vy-
šel v toleranci předepsaných hodnot.
Součástí všech měřicích stolic jsou testplány, 
které lze upravovat dle vlastních potřeb, 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 testovací sto-
lice, které umožňuje testování vstřikovačů  
i vstřikovacích čerpadel 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 každého, kdo se rozhodne pro 
testování kompletní řady komponentů vstři-
kovacího systému.

kÓDoVAcÍ JEDNoTkY
Další novinkou v dieselovém sortimentu jsou 
univerzální testovací a kódovací jednotky 
pro vstřikovače typu Common Rail. Jednotky 
lze snadno připojit k podporované hostitel-
ské testovací stolici, např. BOSCH EPS 205, 
HARTRIDGE SABRE CRI. Po zakoupení jed-
notlivých licencí je možné kódovat vstřikova-
če značek BOSCH, VDO, DENSO a DELPHI.

Testovací stolice Carbon Zapp
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

Pro letošní jaro jsme pro všechny zájemce o testování vstřikovačů a vstřikovacích čerpadel připravili zají-
mavé rozšíření nabídky o testovací stolice řeckého výrobce Carbon Zapp. Tato značka nabízí nejen širo-
kou 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.

GV CZMTBR/E

GV CZMTBR/I

GV CZCRU.4R/20/F

GV CZCRU.2R/20/F

GV CZGDU.4R/45/F

GV CZGDU.2R/45/F

GV CZDCDS
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VyBAVENÍ

Nově jsme rozšířili náš sortiment ručního nářa-
dí o výrobky forcE. Jedná se o velmi kvalitní 
nářadí určené především pro automobilový 

průmysl. Nejprodávanějším nářadím FORCE 
jsou především montážní vozíky, momentové 
klíče a speciální přípravky na automobily. 

NOVINKY  
V SORTimeNTU  
RUčNÍHO NÁŘaDÍ

Bestsellery nářadí FORCe
kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

For 10216sPc vybavený montážní vozík – 278 ks 35 398 Kč 

For 6474500W 1/2" momentový klíč, 40–200 nm 2 708 Kč 

For 6181 3/4" ráčnová sada 4 741 Kč 

For 924b2 sada na testování brzdové soustavy 2 370 Kč 

Další  novinkou v sortimentu ručního nářadí 
je sortiment německého výrobce profesio-
nálního nářadí HaZeT. Společnost HAZET 
má více než 150 let zkušeností s výrobou dí-

lenského nářadí, pneumatického nářadí, 
nářaďových skříněk a speciálních nástrojů, 
a je proto jedním z  předních výrobců pro-
duktů pro profesionální použití v  průmyslu, 

automobilové a letecké technice. K  nejob-
líbenějším nástrojům této značky patří pře-
devším momentové klíče, šroubováky, ráčny  
a množství pneumatického nářadí.

Bestsellery nářadí HaZeT
kÓD NÁZEV BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

haz 5122-3ct 1/2" momentový klíč, 40–200 nm 5 289 Kč 

haz 9012m-1 1/2" pneumatický rázový utahovák – 1200 nm 5 727 Kč 

haz 9034P-2 Přímočará pneumatická pila 5 959 Kč 

haz 600lg/10 sada extra dlouhých očkoplochých klíčů – 10 ks 4 366 Kč 

FOR 10216SPC

FOR 924B2

FOR 6474500W

FOR 6181

HAZ 600LG/10

HAZ 9034P-2

HAZ 5122-3CT HAZ 9012M-1

HAZ 600LG/10

HAZ 9034P-2

HAZ 9012M-1

HAZ 5122-3CT

FOR 924B2

FOR 6181

FOR 6474500W

FOR 10216SPC
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NOVINKY
LAKOVÁNÍ

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 profesionála i maloobchodní zákazníky.

mOTiP KOmPaKT
Skvěle použitelný a léty osvědčený MOTIP Kompakt je systémem 
pro širokou škálu aplikací. Jedná se o vysoce kvalitní akrylové barvy 
ve spreji o objemu 400 ml pro lakování nebo retušování automobilů  
a mnoho dalších předmětů, například v domácnostech. Hodí se pro 
kutilské práce či dekorace a ruční řemesla. Barva má vynikající 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 od-
povídá originálnímu odstínu výrobce auta. Systém zahrnuje několik 
originálních automobilových odstínů různých značek pod jedním re-
ferenčním 5místným číslem. Barvy jsou identické odstínem, ale mají 
rozdílné kódové značení originálních odstínů výrobců aut, které jsou 
sloučeny pod jeden barevný kód Motip. Pro snadné vyhledávání kon-
krétního odstínu sprejů Kompakt je na e-shopu vytvořený konfigurá-
tor, 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 od-
povídají 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 akry-
látové kvalitě nebo bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem. Nej-
více 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 profesionální 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 perfektně připravíte podklad před samot-
nou aplikací barevného odstínu. Dokonalého lesku dosáhnete díky 1K  
a 2K čirým lakům.
Finální výsledek potřebuje vždy solidní začátek, což je důvod, proč 
nátěrový systém ColorMatic nabízí kvalitní produkty pro přípravu nátě-
rové hmoty, jmenovitě čištění, broušení, přípravu a plnění, pro všech-
ny projekty, které vyžadují dokonalou přípravu.

Používané rozprašovací trysky umožňují dosažení stejně kvalitních výsled-
ků jako pomocí vzduchové stříkací pistole. Široký paprsek stříkací trysky 
nebo proměnná stříkací tryska Flex Jet nabízí maximální spolehlivost a per-
fektní 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.

kÓD NÁZEV OBJem BěŽNÁ CeNa BeZ DPH

KompaKt

MOT55270 Kompakt stříbrný metalíza 55270 400 ml 296 Kč 

MOT51010 Kompakt černý metalíza 51010 400 ml 296 Kč 

MOT51558 Kompakt červený metalíza 51558 400 ml 296 Kč 

MOT45341 Kompakt bílý N 45341 400 ml 296 Kč 

MOT54559 Kompakt modrý metalíza 54559 400 ml 296 Kč 

šKoDa

MOTSD0009.2 Škoda čirý lak 200 ml 137 Kč 

MOTSD0002.2 Škoda plnič 200 ml 137 Kč 

MOTSD1999.2 Škoda černá lesklá 200 ml 137 Kč 

MOTSD9102.2 Škoda stříbrná diamantová metalíza 200 ml 137 Kč 

MOTSD1026 Škoda bílá Candy 150 ml 137 Kč 

MOTSD8151 Škoda červená Corrida 150 ml 137 Kč 

ColormatiC

CMA 359347 Základ na plasty 400 ml 116 Kč 

CMA 174414 1K epoxidový základ šedý 400 ml 423 Kč 

CMA 874987 1K plnič šedý 400 ml 232 Kč 

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

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

Kompletní přehled produktů můžete nalézt na e-shopu v sekci lakování / autolaky / autolaky ve spreji.

VYBAVENÍ AUTOLAKOVEN

CMA 187216
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CMA 874987

CMA 174414
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MOTSD1026

MOTSD9102.2

MOTSD1999.2

MOTSD0002.2

MOTSD0009.2

MOT54559
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MOT51558

MOT51010

MOT55270
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Stíkací technika
Stříkací pistole 
Příslušenství ke stříkací technice

Vybavení 
lakoven
Lakovací kain, přípavn stní
Kainov  lt
Infařiče
Mčk pistolí
Zvek
Stoan, žk, pacovní stol
Kopeso,  ltace vuchu
Osvcí sst

Broušení
Statovací sa
Kotouče
Květink
Výsek
Role
Houičk a textilie
Ach
Kontolní pu
Meivstv a unašeče

Leštní
Past 
Kotouče 
Unašeče
Mikovlknov utěk
Další oplňk

Strojky a vysavae 
Busk 
Holík 
Leštičk 
Vsavače

Utíraní, istní 
a maskování
Maskovací papí a fólie
Saolepicí psk
Don příslušenství
Utěk a soník

Spotební materiál
Aplikto, štětce, špachtle 
Míchní 
Paint sst, kelík

Ochranné 
pracovní pomcky 
a prostedky
Oveal a oplňk
Rukavice
Pacovní ouv
Ochana aku
Ochana sluchu
Ochana ýchcích cest

PŘEHLED SORTIMENTU
LAKOVÁNÍ

VYBAVENÍ AUTOLAKOVEN

KOmPleTNÍ SORTimeNT BROUšeNÍ, lešTěNÍ  
A LAkoVÁNÍ NA WWW.AUTokELLY.cZ, sEkcE LAkoVÁNÍ
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spotřební 
materiál
spojovací materiál
elektroinstalační materiál
sady drobného materiálu  
a příchytky
Řezivo, brusivo, vrtáky, leštění
lepicí pásky
renovace světel a opravy plastů
autochemie

podpora
technická dokumentace
e-shop
tréninkové centrum
systém vzdělávání
Promo vozy
Prodloužená záruka starline
Profi diesel centra
servis garážové techniky

nářadí
ruční
elektrické
akumulátorové
Pneumatické

speciální nářadí  
a přípravky
Podvozek, brzdy a pohon kol
výfukové potrubí
rozvody
videoskopy
Palivová soustava
motor a převodovka
chladicí soustava
karoserie

pneuservis
zouvačky
vyvažovačky
myčky kol
huštění a tlak pneu
drobné vybavení
tPms příslušenství

diagnostika
sériová diagnostika
tPms diagnostika
Paralelní měření

klimatizace,  
chlazení
Plničky klimatizací
Příslušenství pro plnění a servis
náplně klimatizací
dezinfekce klimatizace
detekce úniku chladiva
opravy

zvedáky,  
manipulátory,  
hydraulika
Pevné zvedáky
mobilní zvedáky
jeřáby
speciální zvedáky
manipulátory
Podpěry, nájezdy a příslušenství
hydraulika

testování, 
měření, 
nabíjení
geometrie podvozku
diesel testery
zkušebny brzd a tlumičů
regloskopy
měřicí přístroje
nabíjení a startování

vybavení dílny
svářecí, ohřívací a letovací technika
rovnání karoserie
Práce s autokapalinami
dílenský nábytek, organizéry
Pracovní lampy, svítidla
chlazení, větrání, vytápění

mytí a čištění
mycí a čisticí chemie
navíječe (voda, vzduch, elektro)
vysokotlaká mycí zařízení
vysavače, extraktory
mycí stoly a ultrazvukové myčky
utírání a stírání
sorbenty, úklidové textilie

ochranné  
pracovní 
pomůcky  
a prostředky
Pracovní oděvy
Pracovní rukavice
Pracovní obuv
ochrana zraku, sluchu 
a dýchacích cest
ochranné povlaky
lékárničky

KOmPleTNÍ SORTimeNT VYBaVeNÍ aUTOSeRViSů 
a DÍleN Na WWW.aUTOKellY.CZ, SeKCe VYBaVeNÍ SeRViSů

VYBAVENÍ AUTOSERVISŮ
VyBAVENÍ AUTOSERVISů
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KOmPleTNÍ SORTimeNT VYBaVeNÍ aUTOSeRViSů 
a DÍleN Na WWW.aUTOKellY.CZ, SeKCe VYBaVeNÍ SeRViSů
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82 poboček 
v ČR

Město Adresa Telefon E-mail Otevírací doba

Centrála Auto Kelly

Praha 9  – Vysočany Ocelářská 16 800 237 237 autokelly@autokelly.cz

Centrální sklad s pobočkou

Praha-východ – Strančice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 kunice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

Pobočky Auto Kelly

1  Praha 4  K dolům 901/14 266 311 122 praha4@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

2  Praha 5 Mládí 824 251 625 540 praha5@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

3  Praha 9 Ocelářská 16 266 100 630 praha9@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

4  Praha 11  Kulhavého 669 271 750 872 praha11@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

5  Praha 6  Podbabská 81 233 320 693 praha6@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

6  Praha 8  Pražská 238 284 688 760 praha8@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

7  Benešov Křižíkova 766 317 700 740 benesov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

8  Beroun (Počaply) Plzeňská 67 311 514 846 beroun@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

9  Blansko Na Řadech 2 516 434 200 blansko@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

10  Brandýs n. L. Karla Lípy 1678 318 581 200 brandys@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

11  Brno-Slatina Řípská 1407/2B 548 213 707 brno@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

12  Brno-Lesná Loosova 1C 548 210 939 brnosever@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

13  Bruntál Zeyerova 2032/14A 554 718 440 bruntal@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

14  Česká Lípa Žitavská 3112 487 522 574 ceskalipa@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

15  České Budějovice České Vrbné 2392 387 420 372 budejovice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

16  Český Krumlov Budějovická 179 380 731 430 krumlov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

17  Děčín Ústecká 860 412 516 415 decin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

18  Domažlice Chrastavická 202 379 482 828 domazlice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

19  Frýdek-Místek Ostravská 264 – Sviadnov 558 639 872 frydek-mistek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

20  Havířov Těšínská 1/992 596 410 660 havirov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

21  Havlíčkův Brod Humpolecká 1576 569 444 999 havlbrod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

22  Hodonín Velkomoravská 83 518 323 393 hodonin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

23  Hradec Králové
Technologické centrum Tesla, 
Víta Nejedlého 1161/1b 495 530 520 hradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

24  Hranice  Nádražní 399 581 602 614 hranice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

25  Cheb Truhlářská 14 354 595 770 cheb@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

26  Chomutov Obchodní zóna 268 – Otvice 474 699 370 chomutov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

27  Jablonec n. Nisou Palackého 3520 483 306 306 jablonec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

28  Jeseník Bezručova 1326/6 724 670 272 jesenik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00 So 8.00–12.00

29  Jičín Dělnická 297, Valdické Předměstí 493 539 569 jicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

30  Jihlava Kainarova 4496 567 210 106 jihlava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

31  Jindřichův Hradec Jarošovská 753/II 384 364 220 jindrichuvhradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

32  Karlovy Vary Dolní Kamenná 1027/9 353 228 999 kv@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–20.00 Ne 8.00–20.00

33  Kladno Železničářů 2450 312 525 719 kladno@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

DISTRIBUČNÍ SÍť

Showroom elektrokol

Servisní místo EasyBike

Karlovy Vary

Plzeň

Ústí n. 
Labem

České Budějovice

Liberec

Pardubice

Jihlava

Olomouc

Zlín
Brno

Ostrava

Hradec KrálovéPraha



69květen / 2020 Info Auto kelly

34  Klatovy Tyršova 45 376 323 510 klatovy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

35  Kolín Havlíčkova 863 321 621 132 kolin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

36  Kunice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 kunice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

37  Liberec Dr. Milady Horákové 119/103 485 130 860 liberec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

38  Litoměřice Želetická 2194 416 533 732 litomerice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

39  Louny Rybalkova 2952 415 655 555 louny@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–12.00    

40  Mariánské Lázně Chebská 602/20 354 426 127 mlazne@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

41  Mělník Mladoboleslavská 3561 315 601 901 melnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

42  Mladá Boleslav Průmyslová 862 326 736 111 boleslav@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

43  Most Velebudická 1247 476 100 771 most@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

45  Náchod Běloveská 944 491 453 333 nachod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–12.00

45  Nepomuk Kozlovická 538 371 596 426 nepomuk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

46  Nový Jičín Hřbitovní 3 556 720 659 novyjicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

47  Nymburk Boleslavská třída 287 325 538 088 nymburk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

48  Olomouc Kafkova 1227/6 585 202 277 olomouc@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

49  Opava Těšínská 1028/37 553 652 822 opava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

50  Ostrava Výškovická 3123/46 596 781 406 ostrava@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

51  Pardubice Pražská 875 466 335 100 pardubice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

52  Pelhřimov Nádražní 1112 565 333 050 pelhrimov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

53  Písek Hradišťská 2689 382 271 486 pisek@lkq.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

54  Plzeň U Letiště 6, OC Borská pole 377 225 828 plzen@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

55  Plzeň 2 Úněšovská 2013/10 377 422 812 plzen2@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

56  Podbořany Šumavská 992 415 210 350 podborany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–11.30

51  Přerov Polní 3258/17 585 311 042 prerov@autokelly.cz Po– Pá 8.00–17.00 So 8.00–13.00

59  Příbram Husova 366 318 690 962 pribram@autokelly.cz Po– Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

59  Rakovník Plzeňská 2701/II 313 511 399 rakovnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

60  Rokycany Plzeňská 1060 374 789 180 rokycany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

61  Rumburk Šluknovská 9 412 332 665 rumburk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 9.00–11.30

62 Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1666 601 563 719 rychnov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 

63  Říčany Černokostelecká 1794 326 997 040 ricany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

64  Sokolov Stará Ovčárna 46 352 324 240 sokolov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

74   Staré Město  
u Uher. Hradiště Tovární 2011 572 542 451 uh.hradiste@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

65  Strakonice Volyňská 158 383 390 224 strakonice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

66  Sušice Nádražní 820 376 522 005 susice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               So 8.00–12.00

67  Svitavy ul. Kapitána Jaroše 219/40 461 723 082 svitavy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00  So 8.00–12.00

68  Šumperk Uničovská 1794/52 583 232 332 sumperk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

69  Tábor U Čápova dvora 2871 381 276 706 tabor@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

70  Teplice Riegrova 1505 417 535 926 teplice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

71  Trutnov Za Cihelnou 170 499 828 442 trutnov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

72  Třebíč Žďárského 194 568 420 119 trebic@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

73  Třinec Oldřichovice 935 558 339 418 trinec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

75  Ústí nad Labem Masarykova 750/316 475 221 619 usti@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

76  Ústí nad Orlicí Moravská 1376 465 320 733 ustino@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

77  Vrchlabí Lánovská 1250 499 629 209 vrchlabi@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00

78  Vsetín Generála Klapálka 790 571 410 111 vsetín@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

79  Vyškov Brněnská 455/39 517 333 400 vyskov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

80  Zlín Broučkova 5458 577 200 120 zlin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

81  Znojmo
Evropská 80
(v areálu bývalé Hypernovy) 515 222 294 znojmo@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

82  Žďár nad Sázavou
Brněnská 1144/28  – nákupní park 
Žďár 566 520 234 zdar@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

Regionální zastoupení Auto Kelly

1  Skalice u České Lípy Skalice 382 777 116 691 autokelly.nb@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00 So 9.00–12.00

2  Žatec Masarykova 1956 415 710 949 igor.smekal@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00 So 9.00–12.00
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1. 6. 2020 Pondělí LEŠTĚNÍ A OPRAVY LAKU EFEKTIVNĚ + RENOVACE SVĚTEL zr sk la20 Pr P autolakování

2. 6. 2020 ÚterÝ KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY zr sk ac01 Pr5 S klimatizace

2. 6. 2020 ÚterÝ ADAS – BOSCH KALIBRACE JÍZDNÍCH ASISTENTŮ zr sk Pk-b46 Pr P podvozek  
a karoserie

2. 6. 2020 ÚterÝ DIAGNOSTIKA LEHKÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL zr sk tr_de20 Pr P truck

2. 6. 2020 ÚterÝ ELEKTRIKA VOZIDLA 3 zr sk el13 Pr m autoelektrikář

3. 6. 2020 stŘeda OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ zr sk ac03 Pr1 P klimatizace 

3. 6. 2020 stŘeda ADAS – TEXA KALIBRACE JÍZDNÍCH ASISTENTŮ zr sk Pk43 Pr2 e podvozek  
a karoserie

03-4. 06. 2020 st — Čt PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU BOSCH TSI zr sk mm-b30 Pr P motorář

9. 6. 2020 ÚterÝ JAK SPRÁVNĚ A SNADNO ŘÍDIT AUTOSERVIS zr sk ra08 Pr S řízení 
autoservisu

9. 6. 2020 ÚterÝ KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY zr sk ac01 Pr4 S klimatizace 

10. 6. 2020 stŘeda ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ A OBTÍŽNÝCH SITUACÍ SE ZÁKAZNÍKY zr sk ra67 Pr e řízení 
autoservisu

10. 6. 2020 stŘeda DOHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD RYCHLE A SPOLEHLIVĚ 
S LOGEM A MULTITESTEM zr sk de28 Pr m diagnostik

15. 6. 2020 Pondělí PŘÍPRAVA PODKLADU zr sk la01 Pr1 S autolakování

16. 6. 2020 ÚterÝ DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC zr sk mm28 Pr P motorář

16. 6. 2020 ÚterÝ WORKSHOP – GEOMETRIE zr Ws Pk25 Pr P podvozek  
a karoserie

17. 6. 2020 stŘeda PARALELNÍ MĚŘENÍ 2 zr sk el10 Pr P autoelektrikář

17. 6. 2020 stŘeda SUPERVAG 2 zr sk de96 Pr P diagnostik

18. 6. 2020 Čtvrtek VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 3 zr sk de22 Pr m diagnostik

19. 6. 2020 Pátek APLIKACE NANÁŠENÍ BAREV 1 zr sk la03 Pr1 P autolakování

23. 6. 2020 ÚterÝ TEXA 2 zr sk de82 Pr P diagnostik

23. 6. 2020 ÚterÝ JAK VYUŽÍT OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI TRHU 2020 zr sk ra65 Pr m řízení 
autoservisu

24. 6. 2020 stŘeda
ELEKTRIKA JAKO VODA  
– JAK HRAVĚ ZVLÁDAT PARALELNÍ DIAGNOSTIKU zr sk el40 Pr e autoelektrikář

30. 6. 2020 ÚterÝ ADAS – TEXA KALIBRACE JÍZDNÍCH ASISTENTŮ zr sk Pk43 Pr3 e podvozek  
a karoserie

30. 6. 2020 ÚterÝ KLIMATIZACE 3 – ŘEŠENÍ ZÁVAD zr sk ac04 Pr1 e klimatizace 

termín den název objedn. kód obtížnost specialista
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termín den/místo název objedn. kód obtížnost specialista

4. 6. 2020 čtvrtek / BRNO ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA zr sk ra30 br P řízení 
autoservisu

10. 6. 2020 středa / BRNO SUPERVAG 2 zr sk de96 br P diagnostik

11. 6. 2020 čtvrtek / BRNO KLIMATIZACE 3 – ŘEŠENÍ ZÁVAD zr sk ac04 br e klimatizace 

11. 6. 2020 čtvrtek / OSTRaVa TRUCK – DIAGNOSTIKA TEXA 2 zr sk tr-de08 os e truck

17. 6. 2020 středa / HaVÍŘOV KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY zr sk ac01 ha S klimatizace

18. 6. 2020 čtvrtek / BRNO DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC zr sk mm28 br1 P motorář

18. 6. 2020 čtvrtek / BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY zr sk ac01 br3 S klimatizace 

24. 6. 2020 středa / BRNO LEŠTĚNÍ A OPRAVY LAKU EFEKTIVNĚ + RENOVACE SVĚTEL zr sk la20 br1 P autolakování

25. 6. 2020 čtvrtek / HaVÍŘOV KLIMATIZACE 3 – ŘEŠENÍ ZÁVAD zr sk ac04 ha e klimatizace 

25. 6. 2020 čtvrtek / BRNO ROZVODOVÉ SADY A KOLOVÁ LOŽISKA SKF zr sk Po-skF01 br S pohony

ŠKOLENÍ ostatní

ŠKOLENÍ Praha
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Inzerce

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 AUTO KELLY 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 e-shopu Auto Kelly do 30. 6. 2020 
Vstup do AKADEMIE na www.autokelly.cz/page/nabidka-skoleni

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