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NOVÁ ZNAČKA 
SPOLEHLIVÝCH BATERIÍ  
PRO KAŽDÝ VŮZ
V NAŠÍ NABÍDCE
Sortiment autobaterií jsme s nadcházející 
zimní sezónou rozšířili o značku ERA, která 
nabízí spolehlivé produkty pro moderní 
vozidla a splňuje vysoké nároky na výkon 
baterií. V dnešní době vyžaduje mnoho ser-
vomotorů či bezpečnostních a komfortních 
prvků baterii, která je stejně výkonná jako 
bezpečná. Je tedy více než uklidňující vědět, 
že startovací baterie ERA nabízejí maximál-
ní startovací komfort v každé situaci. Naši 
nabídku autobaterií jsme proto nyní rozšířili 
právě o sortiment značky ERA.

Díky sofistikované technologii a inovativním detailům nabízí společnost ERA na míru 
šitá řešení pro individuální mobilitu:

•	 baterie	ERA	AGM	pro	maximální	výkon	v	moderních	vozidlech	vybavených	pokročilým	systémem	start/stop	a	ve	vozidlech	
střední	a	vyšší	třídy	s vysokými	energetickými	nároky	způsobenými	velkým	počtem	přídavných	spotřebičů

•	 baterie	ERA	EFB	pro	silný	výkon	v	systémech	start/stop	základní	úrovně	a	ve	vozidlech	vybavených	dodatečnými	spotřebiči	
s vysokými	energetickými	nároky

•	 baterie	ERA	SLI	jako	spolehlivá	volba	pro	všechna	vozidla	bez	funkce	start/stop

KOmplEtNí pROgRAm – VžDy spRÁVNé bAtERiE pRO KONKRétNí typ VOZiDlA
•	 široký	sortiment	s	více	než	50	typy	baterií
•	 pro	osobní	automobily,	dodávky,	nákladní	automobily	a	autobusy
•	 orientace	na	budoucnost	s	neustále	se	rozrůstajícím	počtem	typů	s	funkcí	start/stop
•	 pokrytí	98	%	všech	evropských	vozidel

příslib KVAlity ERA
•	 3letá	záruka*
•	 100	%	OE	kvalita
•	 vyrobeno	v	nejmodernějším	závodu	v Evropě
•	 v	souladu	s	požadavky	evropské	normy	pro	baterie	EN50342
•	 nejnovější	vápníková	technologie	Ca/Ca
•	 bezúdržbový	provoz	s	ochranou	proti	úniku**
•	
iNiciAtiVA pRO ZElENOu ENERgii – příspěVEK pRO uDRžitElNOu buDOucNOst
•	 „princip	nulového	odpadu“	–	téměř	100%	recyklovatelnost
•	 moderní	výrobní	prostředí:	vysoká	materiálová	a	energetická	účinnost,	důraz	na	priority	v	oblasti	bezpečnosti 
a	ochrany	zaměstnanců	malá	ekologická	stopa:	vyrobeno	„v	Evropě,	pro	Evropu“

*	V	případě	materiálových	a	výrobních	vad
**	S	výjimkou	řady	pro	užitková	vozidla	a	krytů	typu	GB28
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ERA Agm

– pRO VšEchNA VOZiDlA, KDE KONVENČNí bAtERiE 
DOsÁhNE sVých limitů.

Jedná	se	zejména	o	vozidla	s	pokročilým	systémem	start/stop,	ale	také	
vozidla	střední	a	vyšší	třídy	s	vysokými	energetickými	nároky.
Z	důvodu	velkého	počtu	komfortních	a	bezpečnostních	systémů	rostou	
nároky	na	mobilní	zdroje	energie.	Kromě	toho	je	velké	množství	vozidel	
bateriemi	AGM	vybaveno	již	z	výroby.	V	případě	výměny	lze	jako	nové	
baterie	použít	pouze	baterie	AGM.	Baterie	AGM	se	od	ostatních	baterií	
liší	tím,	že	je	elektrolyt	vázán	ve	skelném	rounu.	To	výrazně	zvyšuje	re-
zervy	energie	a	zabraňuje	stratifikaci	elektrolytu.	Vzhledem	k	tomu,	že	
je	díky	její	konstrukci	u	baterie	ERA	AGM	zaručena	naprostá	bezúniko-
vost,	lze	ji	bezpečně	přepravovat	a	instalovat	i	za	obtížných	podmínek	
v	poloze	do	45°.
Baterie	ERA	AGM	se	osvědčují	 i	za	nejextrémnějších	podmínek,	kdy	
startovací	baterie	ERA	fungují	na	hranici	svých	technických	možností.	
Výsledek	je	jasný:	absolutně	spolehlivé	zásobování	energií	na	nejvyšší	
úrovni	a	nejvyšší	možná	bezpečnost,	která	je	dnes	na	trhu	k	dispozici.

Nejlepší řešení pro vozidla s pokročilým systémem start/stop a pro 
vozidla s nejvyššími energetickými nároky vyvolávanými komplexní-
mi bezpečnostními a komfortními funkcemi.

ERA EFB

– pERfEKtNí pRO systémy stARt/stOp ZÁKlADNí úROVNě  
A KONVENČNí VOZiDlA sE ZVýšENými ENERgEticKými 
NÁROKy.

Technologie	start/stop	významně	přispívá	k	ochraně	životního	prostře-
dí:	Protože	se	motor	vozidla	zastaví	při	stání	na	červenou,	výrazně	se	
tím	snižuje	spotřeba	paliva	a	emise	CO2.	Baterie	ERA	EFB	zajišťují,	že	
jsou	elektrická	zařízení	při	vypnutém	motoru	spolehlivě	napájena	a	že	
je	možné	motor	ve	chvíli,	kdy	je	to	potřeba,	opět	nastartovat	ve	zlomku	
sekundy.	Běžné	olověné	kyselinové	baterie	zde	dosahují	svých	limitů.	
Speciální	 konstrukce	 pokročilé	 baterie	 se	 zaplavenými	 elektrodami	
(„Enhanced	Flooded	Battery“	–	 zkratka	 „EFB“)	 je	 nutná	pro	 zajištění	
konstantní	dodávky	energie	i	během	častých	cyklů	start/stop	a	pro	za-
bránění	hlubokému	vybití.

správná volba pro systém start/stop základní úrovně a konvenční vo-
zidla se zvýšenými energetickými nároky

ERA SLI

– AutOmObil JE ZtělEsNěNím iNDiViDuÁlNí mObility, Ať 
už JDE O mAlé AutOmObily, KOmbi, NEbO luxusNí sEDA-
Ny pOužíVANé KAžDý DEN, NA VíKENDOVé VýlEty, NEbO 
cEsty NA DOVOlENOu

Nezáleží	na	 typu	automobilu,	 ale	na	nezávislosti,	 kterou	nám	nabízí.	
Startovací	baterie	ERA	SLI	nabízí	spolehlivý	startovací	výkon	pro	kaž-
dou	aplikaci	–	od	nových	automobilů	až	po	veterány.	Díky	sofistikova-
né	konstrukci	a	spolehlivé	vápníkové	technologii	Ca/Ca,	která	zajišťuje	
podporu	výkonu	při	studeném	startu	i	při	nejnižších	teplotách,	je	baterie	
ERA	tou	nejlepší	volbou	pro	konvenční	vozidla	všeho	druhu.

ERA sli je vždy spolehlivým a bezpečným partnerem pro konvenční 
vozidla s nižším počtem elektronických funkcí a vyznačuje se výkon-
nostními charakteristikami daleko přesahujícími obvyklé hodnoty.

ERA tRucK

Dokonalá	baterie	s	vysokým	výkonem	pro	téměř	každou	aplikaci.	Je	
technicky	vyspělá	a	snadno	použitelná,	jde	o	spolehlivou	volbu	ve	
světě	baterií	pro	užitková	vozidla.

ERA Agm,
12	V,	95	Ah	P, 

s.	p.	810	A,	353x175x190

ERA EFB,
12	V,	75	Ah	P, 

s.	p.	730A,	315x175x175

ERA SLI,
12	V,	74	Ah	P, 

s.	p.	680	A,	278x175x190

Kód: ERA A59514
běžná cena bez DPH:	6	572	Kč

Kód: ERA E57514
běžná cena bez DPH:	4	499	Kč

Kód: ERA S57411
běžná cena bez DPH:	2	770	Kč

Kód: ERA T61051
běžná cena bez DPH:	4	013	Kč

ERA sli tRucK,
12	V,	110	Ah, 

s.	p.	760	A,	514x175x210
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Čistý VZDuch V KAbiNě 
AUTOMOBILU
Ochrana zdraví před koronaviry a dezinfekce jsou dnes zásadními tématy, která řešíme. proto 
jsme rozšířili naši nabídku o přípravky ve spreji – Valeo clim spRAy a Valeo clim puR. Jsou ideál-
ní pro snadnou a účinnou dezinfekci kabiny a vyčištění ventilačního okruhu. produkty mají nově 
certifikát a potvrzení od nezávislé laboratoře, že jsou dle normy EN 14476+A2 efektivní proti ko-
ronavirům. pro aplikaci není potřeba žádné speciální nářadí.
Viry,	bakterie	a	 jiná	znečištění	se	do	kabiny	automobilu	dostávají	skrze	ventilační	okruh	nebo	
společně	s	oblečením	a	botami.	Pokud	není	kabina	automobilu	pravidelně	dezinfikována,	větrána	
a	čištěna,	mohou	se	v	ní	hromadit	zdraví	škodlivé	látky.	Ty	poté	způsobují	kýchání,	rýmu,	slzení	
nebo	bolest	hlavy,	což	navíc	rozptyluje	řidiče	a	ohrožuje	jeho	bezpečnost	jízdy.

Aplikace přípravku Clim PUR

Umístění přípravku Clim SPRAY

clim puR
Dezinfikuje,	čistí	a	chrání	ventilační	okruh	automobilu.	Neutralizuje	nepříjemné	pachy,	a	navíc	má	osvěžu-
jící	citronovou	vůni.	Zároveň	chrání	výparník	před	zkorodováním.

použití
Aplikuje	se	do	ventilačního	okruhu	v	místě	kabinového	filtru	a	aplikace	potrvá	15	minut.	Pro	správnou	
funkci	přípravku	doporučujeme	vyměnit	také	kabinový	filtr.
1.	 Nastavte	ventilaci	na	maximální	průtok	vzduchu.
2.	 Nastavte	rozdělení	vzduchu	na	obličej.
3.	 Vyjměte	kabinový	filtr.
4.	 Nastříkejte	Clim	PUR	do	prostoru	kabinového	filtru.
5.	 Oboustranně	nastříkejte	nový	kabinový	filtr.
6.	 Vložte	nový	kabinový	filtr.

Běžný	cyklus	použití	spreje	je	každý	rok	nebo	vždy,	když	máme	podezření,	že	se	v	automobilu	vyskytoval	
nakažený.

clim spRAy
Funguje	tak,	že	napadá	zárodky	infekčních	mikroorganismů,	neutrali-
zuje	nepříjemné	pachy	uvnitř	kabiny	automobilu	a	příjemně	voní.

použití
Jeho	aplikace	se	provádí	uvnitř	kabiny	automobilu,	kde	je	potřeba	jej	
nechat	působit	15	minut.
1.	 Otevřete	všechny	ventilační	průduchy.
2.	 Zapněte	klimatizaci	a	nastavte	ji	na	maximální	průtok	vzduchu.
3.	 Zapněte	recyklační	mód	klimatizace.
4.	 Nastavte	na	klimatizaci	nejnižší	možnou	teplotu	ve	vozidle.
5.	 Nastavte	rozdělení	vzduchu	na	nohy	i	obličej.
6.	 Odsuňte	přední	sedadlo	spolujezdce	dozadu.
7.	 	Protřepejte	Clim	SPRAY,	umístěte	nádobu	do	prostoru	před	přední	

sedadlo	spolujezdce	a	zamáčkněte	ventilek.
8.	 	Uzavřete	všechna	okna	a	dveře,	opusťte	kabinu	a	nechte	15	minut		

působit.
9.	 Po	vydezinfikování	kabinu	vyvětrejte.

Běžný	cyklus	použití	spreje	je	každých	6	měsíců,	cyklus	výměny	bě-
hem	koronavirové	situace	poté	každé	2	týdny	nebo	vždy,	když	máme	
podezření,	že	se	v	automobilu	vyskytoval	nakažený.

Objednací kód Název běžná cena bez Dph Akční cena bez Dph do 30. 11. 2020

DK	N0013	/	V698899 Clim	SPRAY 238 Kč 189 Kč

DK	N0010	/	V698984 Clim	PUR 269 Kč 199 Kč
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Výběr z nabídky:

Objednací kód Aplikace Název běžná cena bez Dph

AKON	004AD019 ŠKODA	FABIA	I/… plastový	kryt	klíčku  452 Kč 

AKON 004VW013 ŠKODA	FABIA	II/… plastový	kryt	klíčku  530 Kč 

AKON	004AD021 ŠKODA	OCTAVIA	III/… plastový	kryt	klíčku  328 Kč 

AKON 004CT003 CITROËN	206/306/C3/… plastový	kryt	klíčku  402 Kč 

AKON 004CT002 CITROËN	C1/BERLINGO/… plastový	kryt	klíčku  334 Kč 

AKON 004RN008 DACIA	LOGAN/SANDERO/… plastový	kryt	klíčku  483 Kč 

pokud je pouzdro klíče nebo jeho části poškozené či opotřebované, lze ho snadno vyměnit za 
pouzdro AKONEN, které je nejlepším řešením pro pořízení nového klíče od auta za výhodnou 
cenu. tato novinka v naší nabídce kombinuje pouzdro s originálními elektronickými díly.

Pouzdra	na	klíče	AKONEN	jsou	navržena	tak,	aby	do	nich	mohl	být	
umístěn	původní	transpondér	a	další	prvky,	které	si	majitel	auto-
mobilu	chce	ponechat	(klíčová	planžeta,	logo,	čip…).	Nejsou	třeba	
žádné	speciální	nástroje	ani	technický	um,	stačí	běžný	šroubovák.	

Kromě	toho,	že	jsou	identické	s	původním	designem,	jsou	pouz-
dra	klíčů	AKONEN	speciálně	vytvořena	tak,	aby	vyhovovala	nej-
náročnějším	 požadavkům.	 Kombinace	 nejlepších	 materiálů	 na	

trhu	spolu	s	dokonalým	výzkumem	a	vývojem	produktu	umožňují	
vytvořit	zesílenou	plastovou	hlavu	a	planžetu,	aby	byl	zajištěn	nej-
lepší	výkon	a	životnost.

Tato	pouzdra	jsou	kompaktní	a	dobře	se	nosí.	Navíc	je	nabízíme	s	
atraktivním	a	odolným	obalem	speciálně	navrženým	pro	snadné	
rozlišení	a	lepší	viditelnost.

se značkou AKONEN nabízíme:

•	obrovský	rozsah	modelů	–	více	než	420	produktů,	jejichž	design	je	identický	s	originálem

•	37	světových	značek

•	Všechny	verze	klíčů	–	tlačítka	pro	otevírání/zavírání,	startování,	světlomety,	spuštění	alarmu	aj.

AKONEN	se	sídlem	v	Barceloně	(Španělsko)	je	součástí	mezinárodní	značky	skupiny	B	CAR,	která	se	specializuje	na	pouzdra	klíčů	
na	automobily	pro	osobní	a	lehká	užitková	vozidla.	Díky	nejvyšším	standardům	kvality	a	široké	nabídce	poskytuje	nejlepší	a	nejspo-
lehlivější	klíčová	pouzdra	dostupná	na	trhu.	Díky	pozitivním	ohlasům	a	důvěře	zákazníků	má	zastoupení	ve	více	než	35	zemích	světa	
a	nadále	se	rozvíjí.

pOuZDRA KlíČů ZNAČKY AKO-
NEN – iDENticKý DEsigN s ORi-
giNÁlEm ZA sKVělOu cENu
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ZIMNÍ PNEUMATIKY 
hANKOOK ZAZÁřily 
V NEZÁVislých tEstEch

Výsledky testů:

média: Vzorek: testovaná velikost: Výsledek testu: Edice:

Auto	Bild Winter	i*cept	evo	3 245/45 R18 „Exemplární“ 38/2020

Auto	Bild	Sportscars Winter	i*cept	evo	3 225/40 R18 „Exemplární“ 11/2020

Auto	Zeitung Winter	i*cept	RS	2 205/55 R16 „Velmi	doporučujeme“	a	„Nejlepší	poměr	cena/výkon“ 24/2020

Adac.de Winter	i*cept	RS	2 205/55 R16 „Dobré“ 22.	září	2020

Auto	Express.co.uk Winter	i*cept	RS	2 205/55 R16 „Doporučujeme“ 25.	září	2020

přezouvání na zimní pneumatiky je v plném proudu, 
a tak připomínáme, že v naší nabídce najdete i dva 
vynikající produkty značky hankook – zimní pneu-
matiky Winter i*cept Rs 2 a nové Winter i*cept evo 
3. Oba modely jsou skvělou volbou na nadcházející 
zimní sezónu. Důkazem jejich kvality je fakt, že tyto 
modely pneumatik hankook se umístily na předních 
místech v několika nezávislých testech pneuma-
tik, které provedly evropské obchodní organizace 
a magazíny. Nezávislí testeři ocenili zejména jejich 
vyvážený výkon. proto ten, kdo se v nadcházejícím 
chladném období bude spoléhat na pneumatiky 
hankook, rozhodně udělá správné rozhodnutí.

Nový	vlajkový	produkt	společnosti	Hankook,	Winter i*cept evo 3,	získal	v	roce	
svého	uvedení	 na	 trh	 od	předního	evropského	 automobilového	magazínu	
Auto	Bild	a	jeho	přidruženého	časopisu	Auto	Bild	Sportscars	dvakrát	nejvyšší	
hodnocení	„Exemplární“.	Model	Winter i*cept Rs 2	pak	získal	vysoké	hodno-
cení	„Dobré“	od	největšího	německého	automobilového	klubu	ADAC	a jeho	
evropských	partnerů.	Kromě	toho	se	také	dostal	mezi	jediné	dva	vzorky,	které	
od	předního	britského	automobilového	časopisu	Auto	Express	obdržely	do-
poručení	k	nákupu.	Model	i*cept	RS	2	navíc	dostal	od	renomovaného	němec-
kého	automobilového	časopisu	Auto	Zeitung	další	ocenění	–	„Velmi	doporu-
čujeme“	a	„Nejlepší	svého	druhu	v	poměru	cena/výkon“.	

Zpět na obsah
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Výběr z naší nabídky zimních pneumatik hankook:

Objednací kód Název běžná cena bez Dph

P 1026307 245/45R18V	100V	XL	HANKOOK	W330	Winter	i*cept	evo3 4 650 Kč

P 1026306 225/40R18V	92V	XL	HANKOOK	W330	Winter	i*cept	evo3 3 817 Kč

P 1026305 215/60R17H	96H	HANKOOK	W330	Winter	i*cept	evo3 3 790 Kč

P 1017629 205/55R16	91H	Hankook	W452	Winter	i*cept	RS2 2 419 Kč

P 1017627 195/65R15	91T	Hankook	W452	Winter	i*cept	RS2 1 613 Kč

P 1017621 185/65R15	88T	Hankook	W452	Winter	i*cept	RS2 1 613 Kč

P 1020462 175/70R14	84T	Hankook	W452	Winter	i*cept	RS2 1 613 Kč

Zimní pneumatiky Winter i*cept evo 3,	které	získaly	své	první	nejvyšší	
ocenění	v	roce	svého	uvedení	na	trh,	byly	vyvinuty	speciálně	na	silnice	
v	zimních	podmínkách	střední	a	západní	Evropy	a	jsou	k	dispozici	již	ve	
více	než	90	velikostech	pro	osobní	automobily	i	SUV.	Vývojoví	inžený-
ři	společnosti	Hankook	poprvé	zvolili	na	nejnovější	zimní	vlajkové	lodi	
společnosti	směrový	dezén	běhounu.	Ten	umožňuje	nejen	vynikající	
přilnavost	na	sněhu,	ale	také	účinně	pomáhá	snižovat	riziko	aquapla-
ningu.	To	potvrzuje	i	test,	který	provedl	magazín	Auto	Bild	Sportscars,	
který	pneumatikám	v	testu	udělil	ocenění	„Exemplární“	a	potvrzuje,	že	
zimní	pneumatiky	Winter	 i*cept	evo	3	nejenže	mají	exemplární	 jízdní	
vlastnosti	na	vlhkých	i	zasněžených	svazích,	ale	pomáhají	 i	při	aqua-
planingu	 zvýšením	 bezpečnosti	 a	 precizním	 ovládáním	 (Auto	 Bild	
Sportscars,	11/2020).	K	podobnému	závěru	došel	i	Auto	Bild,	největší	
evropský	automobilový	magazín.	Podle	magazínu	Auto	Bild	nové	zimní	
pneumatiky	s	velmi	vysokou	výkonností	nadchly	zejména	svým	„spor-
tovním	výkonem	na	mokrých	 i	suchých	površích,	vhodností	na	sníh“	
a  „krátkou	brzdnou	dráhou	v	zasněžených	a	mokrých	podmínkách“.	
I zde	nové	Winter	i*cept	evo	3	získaly	celkové	hodnocení	„Exemplární“	
(Auto	Bild,	38/2020).	

Winter i*cept Rs 2,	úspěšný	model	Hankook	pro	vozidla	nižší	střední	
a	střední	třídy	v	našich	zeměpisných	šířkách,	jako	je	střední	a	východní	
Evropa,	byly	též	vysoce	oceněny,	a	to	v	prestižním	testu,	který	prove-
dl	ADAC	a	jeho	partneři	pro	mezinárodní	spolupráci.	Winter	i*cept	RS	
2	získaly	od	svého	uvedení	na	trh	již	mnoho	ocenění.	Testery	oslnily	
svým	výkonem	na	suchých,	mokrých	i	zasněžených	vozovkách,	skvě-
lým	počtem	najetých	kilometrů	i	nízkou	spotřebou	paliva	(Adac.de,	22.	
září	2020).	Renomovaný	německý	automobilový	časopis	Auto	Zeitung	
testoval	 pneumatiky	 Hankook	Winter	 i*cept	 RS	 2	 a	 ohodnotil	 je	 ve	
svém	komplexním	testu	zimních	pneumatik	jako	výkonnostního	šam-
piona	známkou	„Velmi	doporučujeme“	(Autozeitung.de,	14.	října	2020:	
Auto	Zeitung,	24/2020).	Pneumatiky	Winter	i*cept	RS	2	testoval	i	před-
ní	britský	automobilový	magazín	Auto	Express.	Opět	 se	ukázalo,	 že	
pneumatika	je	„skvěle	univerzální“	a	dostala	jednoznačné	doporučení	
k nákupu,	které	mimochodem	dostaly	jen	2	z	9	testovaných	pneumatik	
renomovaných	značek	(Auto	Express.co.uk,	25	září	2020).	
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V průběhu června došlo k rozšíření nabídky homokinetických kloubů o produkty značky metelli 
a v září tato značka plně nahradila brand cifam. Jedná se však o naprosto totožné produkty, ne-
boť jsou i nadále vyráběny v rámci italského koncernu metelli group. 

Níže	naleznete	tabulku	s	příklady,	které	položky	Metelli	nahradily	položky	Cifam.	Ceny	doprodávaných	produktů	Cifam	a	nově	vyrobených	pod	
značkou	Metelli	jsou	již	dnes	totožné.

ZměNA ZNAČKy V SORTIMENTU 
hOmOKiNEticKých KlOubů 
cifam se mění na metelli

Výběr z nabídky homokinetických kloubů metelli:

Objednací kód metelli Objednací kód cifam Aplikace běžná cena bez Dph

MT	15-1413 CF	607-413 Škoda	Fabia	I,	II 1 568 Kč

MT	15-1463 CF	607-463 Škoda	Octavia	II 2 052 Kč

MT	15-1120 CF	607-120 Fiat	Ducato 2 328 Kč

MT	15-1728 CF	607-728 Dacia	Dokker,	Lodgy 2 251 Kč

11/2020  I

NOViNKA



svítilna je nástroj, který sám o sobě nic neřeže, 
neutahuje ani neuvolňuje, přesto se jedná o ne-
zbytný nástroj pro snadné provádění oprav. při 
precizní práci, hledání zapadnutého klíče nebo 
proříznutého kabelu je náležité osvětlení klíčo-
vé. Nabízíme proto hned dva profesionální po-
mocníky značky tungsram, kteří pro vás budou 
v těchto případech nejdůležitější oporou. 

Dnes	 jsou	 žárovky	 s	 prodlužovacím	 kabelem	 visícím	 v	 garáži	 již	
zastaralým	 řešením.	 Moderním	 uchycením	 svítidla	 je	 například	
uchycení	díky	silným	magnetům,	které	umožňují	 jednoduché	při-
pevnění	třeba	na	karosérii	vozu.	Kromě	uchycení	pomocí	magnetů	
je	také	můžete	uchytit	pomocí	háků.	Modernost	svítilen	Tungsram	
spočívá	také	v	jejich	světelné	výkonnosti,	která	je	docílena	pomocí	
kvalitního	LED	osvětlení.	Díky	 lithiové	baterii	navíc	vydrží	dlouhé	
svícení.

Kontrolní	LED	svítilny	Tungsram	jsou	vysoce	kvalitní	odolné	nástro-
je,	které	jsou	díky	svému	výkonu,	praktičnosti	a	robustnosti	ideál-
ní	pro	profesionální	techniky	při	práci	v	automobilových	garážích	
a dílnách,	kde	je	potřeba	zajistit	lepší	osvětlení	a	vynikající	jas.	Kva-
litu	těchto	svítilen	dokazuje	krytí	s	ochranou	IP	66,	které	zajišťuje	
ochranu	proti	prachu	a	vlhkosti.

svítilny tungsram jsou nabízeny ve dvou velikostech:
Menší	dosahuje	výkonu	až	240	lumenů	a termodynamické	teploty	
5	700	kelvinů	s	maximální	dobou	provozu	7	hodin.	Nabíjet	ji	může-
te	pomocí	USB	kabelu.

Větší	svítilna	dosahuje	výkonu	až	1	000	lumenů	a	termodynamické	
teploty	6	000	kelvinů	s	dobou	svícení	až	3	hodiny.	Nabíjet	ji	může-
te	pomocí	AC/DC	dokovací	stanice	(součást	balení)	nebo	pomocí	
USB	kabelu.

NEJDůlEži-
těJší NÁSTROJ 
pRO KAžDOu 
gARÁž – 
pROfi sVítilNy 
TUNGSRAM

Zpět na obsah

Objednací kód Název běžná cena bez Dph Akční cena bez Dph do 31. 12. 2020

TU	63010 Svítilna	TUNGSRAM	LED	240	Lumen 834 Kč 649 Kč

TU	63000 Svítilna	TUNGSRAM	LED	1000	Lumen 1 570 Kč 1 199 Kč
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FAKTA A MÝTY 
O LED RETROFITECH

Zpět na obsah

V dnešní době je popularita lED světelných zdrojů (tzv. lED retrofitů) pro automobily tak velká, 
že se o nich dá nalézt mnoho informací. bohužel je jich však  mnoho nepravdivých a zkreslených. 
řidiči pak mohou být s lED „žárovkou“ nejen nespokojení, ale také vystaveni pokutě, nebo do-
konce může dojít k poškození světlometu. co je tedy pravda a jak ověřit informace o lED retrofi-
tech? V následujících řádcích rozptýlíme vaše pochybnosti a vysvětlíme, jak je to s lED retrofity 
OsRAm. 
lED retrofity se NEhodí do každého vozidla
LED	 retrofity	 představují	 velmi	 širokou	 šká-
lu	 produktů,	 které	 nahrazují	 různé	 světelné	
zdroje.	Bohužel	konstrukce	a	velikost	někte-
rých	 typů	 retrofitů	 znemožňují	 jejich	univer-
zální	použití,	to	znamená,	že	se	nemusí	hodit	
do	každého	vozidla.	U	produktů	OSRAM	lze	
jednoznačně	potvrdit,	 že	celé	portfolio	LED	
pomocných	 a	 signálních	 žárovek	 dokonale	
zapadá	do	 tradičních	objímek.	To	platí	 také	
pro	 novou	 generaci	 LED	 mlhových	 zdrojů	
světla	nahrazujících	halogenové	žárovky	H8,	
H11,	H16,	H10	a	PSX24W.	Obtíže	začínají	u	ná-
hrady	žárovek	do	hlavních	světlometů,	 jako	
jsou	H4,	H7,	H11	a	HB4.	Kvůli	mnoha	 fakto-
rům	nejsou	LED	retrofity	do	hlavních	světlo-
metů	kompatibilní	s	každým	vozidlem.	Proto	
OSRAM	svým	zákazníkům	usnadňuje	ověřo-
vání,	zda	právě	v	jejich	vozidle	je	možné	LED	
„žárovku“	 do	 hlavního	 světlometu	 použít.	
Naskenováním	QR	kódu	na	obalu	nebo	za-
dáním	webové	stránky	www.osram.com/led-
check	můžete	zkontrolovat	kompatibilitu	LED	
retrofitu	s	vozidlem.	Seznam,	který	je	neustá-
le	aktualizován,	zahrnuje	vozidla,	která	byla	
testována.	Je	tak	možné	získat	pozitivní	infor-
mace	o	řešení	„plug	&	play“	i potřebě	použít	
další	 příslušenství	 (např.	 adaptéry).	 Ukazuje	
také	 vozy,	 které	 se	 nehodí	 pro	dovybavení	
těmito	světelnými	zdroji.

Rezistor ano, ale pouze externí
Použití	 rezistoru	 přímo	 na	 desce	 plošných	
spojů	je	běžnou	praxí	mezi	dodavateli,	kteří	
neznají	důsledky	této	konstrukce	nebo	chtějí	
výrobek	prodat	„za	každou	cenu“,	aniž	by	se	
starali	o	to,	že	výrazně	zkrátí	jeho	životnost.	
Protože	přesně	to	se	stane.	Rezistor	přemě-
ňuje	elektřinu	na	teplo,	což	výrazně	zvyšuje	
teplotu	LED,	což	má	zase	negativní	dopad	na	
účinnost	a	trvanlivost	retrofitu.	Proto	kvalitní	
výrobci	toto	řešení	nepoužívají.	Aby	se	zabrá-
nilo	chybovým	hlášením	palubního	počítače,	
doporučují	 pro	 dodatečnou	 instalaci	 pou-
žít	 externí	 rezistor,	 například	 řídicí	 jednotku 
Canbus	od	firmy	OSRAM.

Retrofity NEjsou schváleny pro použití v ex-
teriérech vozidel na veřejných komunikacích
Žádný	LED	retrofit	žádného	výrobce	nemá	
schválení	 ECE	 (EHK)	 a	 nesmí	 se	 používat	

na	veřejných	komunikacích	v	žádné	exteri-
érové	aplikaci,	protože	neexistují	nezbytné	
předpisy	a	normy.	Proto	LED	retrofity	nelze	
použít	místo	konvenčních	světelných	zdro-
jů	v	automobilech	na	veřejných	komunika-
cích.	 Existují	 však	 externí	 aplikace,	 které	
nás	 nevystaví	 finančním	 pokutám	 –	 např.	
osvětlení	 zrcátek	 a	 spodní	 hrany	 dveří,	
které	 brání	 vstupu	 do	 louže	 nebo	 jiným	
překvapením	při	opuštění	vozu	ve	tmě.	To	
však	nic	nemění	na	skutečnosti,	že	takové	
osvětlení	může	 fungovat	pouze	při	 zapar-
kování.	Přestože	 je	použití	 retrofitů	v	sou-
ladu	s	legislativou	pro	vnější	osvětlení	vozu	
z	důvodu	nedostatku	příslušných	předpisů	
velmi	omezené,	nezapomeňte,	že	možnost	
jejich	 použití	 v	 interiéru	 vozu	 nebo	mimo	
veřejné	komunikace	je	zcela	legální.

pro barevný kryt reflektoru se nejlépe 
hodí lED retrofity ve stejné barvě
V	případě	konvenčních	žárovek	to	neplati-
lo,	ale	u	LED	retrofitů	je	to	pravda.	Je	to	způ-
sobeno	rozdílem	mezi	světelným	spektrem	
produkovaným	LEDkou	a	světlem	genero-
vaným	halogenovou	žárovkou.	LED	světlo	
vzniká	kombinací	červené,	zelené	a	modré	
barvy	různých	vlnových	délek.	Je	důležité	
vědět,	že	použití	červeného	nebo	jantaro-
vého	 (oranžového)	světla	s barevným	kry-
tem	 reflektoru	 ve	 stejné	 barvě	 umožňuje	
dosáhnout	 mnohem	 lepších	 světelných	
parametrů	než	v	případě	použití	bílé	LED.	
Proto	 má	 OSRAM	 ve	 svém	 portfoliu	 LED	

retrofity	v	červené	a	oranžové	barvě	pro	po-
užití	ve	směrových,	koncových	a	brzdových	
světlech.	Barevné	 LED	 retrofity	 	 lze	použít	
s	barevnými	nebo	i	čirými	kryty	reflektorů.

Značka = kvalita
Skutečnost,	 že	 LED	 retrofity	 dosud	 neby-
ly	 schváleny	 pro	 vnější	 osvětlení	 vozu	 při	
provozu	na	veřejných	komunikacích,	má	za	
následek	zaplavení	trhu	různými	produkty.	
Kvůli	úsporám	nákladů	někteří	výrobci	po-
užívají	u	těchto	výrobků	komponenty	nízké	
kvality,	konstruují	je	nedbale	a	bez	základ-
ních	znalostí	o	správném	provozu	a	chlaze-
ní	LED	žárovek.	Příkladem	může	být	použití	
rezistoru	 přímo	 na	 desce	 plošných	 spojů.	
I když	se	toto	uspořádání	zdá	být	pro	uživa-
tele	pohodlné,	je	pro	samotnou	LED	žárov-
ku	fatální	a	výrazně	zkracuje	její	životnost.
Spolehliví	 výrobci	 vynakládají	 obrovské	
prostředky	na	vývoj	a	testování	svých	pro-
duktů.	OSRAM	testuje	své	žárovky	v	uzavře-
ném	světlometu	a	při	simulaci	skutečných	
podmínek	prostředí,	aby	bylo	zajištěno,	že	
teplo	ani	při	pomalé	jízdě	v	dopravní	zácpě	
v	létě	významně	nezmění	barvu	světla	ani	
jas	 žárovky.	 Při	 výrobě	 retrofitů	 se	 použí-
vají	nejkvalitnější	komponenty	a	materiály.	
Zkušenosti	 a  přísné	 dodržování	 postupů	
a předpisů	uznávanými	výrobci	 také	zaru-
čují	 transparentní	 spolupráci	 s	 dodavateli,	
aniž	by	byla	porušována	patentová	práva,	
což	se	často	stává	u	neznámých	značek.

V	nabídce	LKQ	CZ	naleznete	hned	několik	typů	LED	retrofitů	od	miniretrofitů	do	inte-
riéru	či	exteriéru	po	retrofity	do	mlhových	či	čelních	světlometů	značky	OSRAM,	která	
garantuje	vysoce	kvalitní	řešení	pro	každého	vyznavače	LED	svícení.	Naše	nabídka	
sortimentu	OSRAM	poskytuje	její	kompletní	portfolio.
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Rozšířili jsme nabídku o další on-line školení v lKQ Akademii – 
Elektrická a hybridní vozidla (EV/h) s tepelným čerpadlem (EEl50). 
Je určeno pro mechaniky a autoelektrikáře, kteří provádějí servis 
či diagnostiku elektrických nebo hybridních vozidel a chtějí se více 
dozvědět o systému, konstrukci a využití jejich tepelných čerpadel.

Kurz	 je	zaměřený	na	 typické	systémové	aplikace	využívající	pokročilé	 technologie	s	 různými	senzory	a	elektromagnetickými	ventily,	
které	pracují	v	různých	režimech	topení	a	chlazení.	Modul	zahrnuje	přehled	systémových	komponentů	i	přehled	nejběžnějších	poruch.

Zaměřuje	se	detailně	na	funkci	a	konstrukci	jednotlivých	komponentů	jako	například	tepelné	čerpadlo,	elektrický	klimakompresor,	tepel-
ný	kondenzátor,	PTC	topení	nebo	senzor	tlaku	a	teploty	chladiva.

Školení	je	pro	vás	připraveno	v	LKQ	Akademii	ve	20	kapitolách.	Celková	délka	školení	je	cca	60	min.	

Mnoho	dalších	školení	najdete	v	AKADEMII	v	sekci	PRO	DÍLNU	/	SYSTÉM	VZDĚLÁVÁNÍ.

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

NOViNKA V ON-liNE šKOlENí – 
ElEKtRicKÁ A hybRiDNí 
VOZiDlA s tEpElNým 
ČERpADlEm 

AU
TO AKADEMIE

LKQ CZ

AU
TO AKADEMIE

LKQ CZ
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AKČNÍ BALÍČKY 
ŠKOLENÍ

Platí pouze pro registrované uživatele.
Mnoho dalších školení najdete v AKADEMII v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.

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

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

Balíček elektrika vozidla 1, 2, 3 15 600 Kč 9 100 Kč 6 500 Kč

ON-LINE ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

LKQ maxibalíček (8 témat)  
od našich specialistů

3 910 Kč 2 220 Kč 1 690 Kč

Motorový prostor (3 témata)  
turba a klima kompresory 1 960 Kč 1 460 Kč 500 Kč

Legislativa (6 témat)  
zákonná povinná on-line školení pro autoservisy 1 700 Kč 1 110 Kč 590 Kč

Personalistika (10 témat) 
autoservis a správný výběr zaměstnanců 1 340 Kč 745 Kč 595 Kč

Inz_Autoexpert_10-2020.indd   1 15.10.2020   17:40:53

S ČESKÝMI
TITULKY!

Platí pouze pro registrované uživatele do 30. 11. 2020. Uvedená cena platí při měsíčním obratu nad 30 000 Kč bez DPH.
Platnost školení je 93 dní od data zakoupení a počet přehrání je neomezený.

Vstup do AKADEMIE v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.
Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel. 724 670 238.

PROFI E-LEARNING
ELEKTRIKA PRO POKROČILÉ
DRUHÉ DETAILNĚJŠÍ POKRAČOVÁNÍ
K VOZIDLOVÉ ELEKTRICE

JEDINEČNÝ SERIÁL 
6 ŠKOLENÍ (90 min.)

ZAVÁDĚCÍ CENA
2 200 Kč
V TOMTO ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE:
• porozumět Hallově jevu a funkci Hallových senzorů
• pochopit piezoelektrický jev a principy

MRE (Magneto Resistive Elements) senzorů
• orientovat v principech fungování transformátorů
• co je pulzně-šířková modulace PWM
• využití PTC (pozitivního teplotního koeficientu)

a NTC (záporného teplotního koeficientu) v automobilovém průmyslu
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AKČNÍ BALÍČKY 
ŠKOLENÍ

Platí pouze pro registrované uživatele.
Mnoho dalších školení najdete v AKADEMII v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.

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

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

Balíček elektrika vozidla 1, 2, 3 15 600 Kč 9 100 Kč 6 500 Kč

ON-LINE ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

LKQ maxibalíček (8 témat)  
od našich specialistů

3 910 Kč 2 220 Kč 1 690 Kč

Motorový prostor (3 témata)  
turba a klima kompresory 1 960 Kč 1 460 Kč 500 Kč

Legislativa (6 témat)  
zákonná povinná on-line školení pro autoservisy 1 700 Kč 1 110 Kč 590 Kč

Personalistika (10 témat) 
autoservis a správný výběr zaměstnanců 1 340 Kč 745 Kč 595 Kč
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Zpět na obsah

S ČESKÝMI
TITULKY!

Platí pouze pro registrované uživatele do 30. 11. 2020. Uvedená cena platí při měsíčním obratu nad 30 000 Kč bez DPH.
Platnost školení je 93 dní od data zakoupení a počet přehrání je neomezený.

Vstup do AKADEMIE v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.
Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel. 724 670 238.

PROFI E-LEARNING
ELEKTRIKA PRO POKROČILÉ
DRUHÉ DETAILNĚJŠÍ POKRAČOVÁNÍ
K VOZIDLOVÉ ELEKTRICE

JEDINEČNÝ SERIÁL 
6 ŠKOLENÍ (90 min.)

ZAVÁDĚCÍ CENA
2 200 Kč
V TOMTO ŠKOLENÍ SE NAUČÍTE:
• porozumět Hallově jevu a funkci Hallových senzorů
• pochopit piezoelektrický jev a principy

MRE (Magneto Resistive Elements) senzorů
• orientovat v principech fungování transformátorů
• co je pulzně-šířková modulace PWM
• využití PTC (pozitivního teplotního koeficientu)

a NTC (záporného teplotního koeficientu) v automobilovém průmyslu
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Zpět na obsah

ZÍSKEJTE DO KONcE 
listOpADu sKVělé 
ODměNy ZA NÁKUP 
PRODUKTŮ ZE 
SORTIMENTU 
lAKOVÁNí

ODMĚNY	ZA	LAKOVÁNÍ

BALÍČKY ŠKOLENÍ V AKCIBALÍČKY ŠKOLENÍ V AKCI
DO KONCE ROKU!

Platí pouze pro registrované uživatele.
Mnoho dalších školení najdete v AKADEMII v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.

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

Platí pouze pro registrované uživatele.
Mnoho dalších školení najdete v AKADEMII v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ.

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

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

Balíček elektrika vozidla 1, 2, 3 15 600 Kč 9 100 Kč 6 500 Kč

BALÍČKY ŠKOLENÍ V AKCI
DO KONCE ROKU!DO KONCE ROKU!

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

Balíček elektrika vozidla 1, 2, 3Balíček elektrika vozidla 1, 2, 3 15 600 Kč 9 100 Kč 6 500 Kč

ON-LINE ŠKOLENÍ Běžná cena Ušetříte Akční cena

LKQ maxibalíček (8 témat) –
od našich specialistů

3 910 Kč 2 220 Kč 1 690 Kč

Motorový prostor (3 témata) – 
turba a klima kompresory

1 960 Kč 1 460 Kč 500 Kč

Legislativa (6 témat) –
zákonná povinná on-line školení
pro autoservisy

1 700 Kč 1 110 Kč 590 Kč

Personalistika (10 témat) –
autoservis a správný výběr
zaměstnanců

1 340 Kč 745 Kč 595 Kč
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PRAKTICKÁ VIDEA 
S RADAMI A NÁVODY NA 
NAŠEM YOUTUBE KANÁLE 

ODEBÍRAT

ZDE klikněte a budete 
dostávat upozornění 

o všech nových videích.

ODEBÍRAT

ZDE klikněte a budete 
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