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Passgenau abgestimmte Fahrwerksfedern
Sehr hohe Marktabdeckung
Federn werden nach Vorgabe aus konstantem oder 
inkonstantem Draht gefertigt
Auch Miniblockfedern im Programm 
Inklusive  „Side Load Springs“ (KMP-, Seitenkraft- 
bzw. Bananen-Federn) 
Konforme Abmessungen und Federraten,  
analog OE-Federn
Schraubenfedern werden aus hochwertigem Chrom- 
oder Chrom-Vanadium-Federstahl gefertigt
Deutlich verbesserter Korrosionsschutz durch eine 
zusätzliche Zink-Phosphat-Schicht
Produziert nach neuer IATF 16949 : 2016  
(früher TS 16949)

Premium Fahrwerksfedern
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Premium coil springs
Precisely fitting, coordinated coil springs
Very wide market coverage
Springs are manufactured from constant or 
inconstant wire depending on requirements
Mini-block springs are also available
Includes side-load springs (banana springs)
Compliant dimensions and spring rates in line with 
those of OE springs
Coil springs produced using high-quality chromium 
or chromium-vandum spring steel
Considerably improved corrosion protection thanks 
to an additional zinc-phosphate coating
Produced in accordance with the new IATF 
16949:2016 (previously TS 16949)

GERMANY
SPAIN
BELGIUM
ENGLAND
POLAND
TURKEY
ECUADOR
ASIA

              AG & Co. KG
Alfred-Kühne-Straße 3
85416 Langenbach / Germany
Munich Airport Logistics Park

Tel.: +49 (0) 8761 72 06 - 0
Fax: +49 (0) 8761 72 06 - 121
www.optimal-germany.com
info@optimal-germany.com

ü Sehr hohe Marktabdeckung

ü Stetige Programmaktualisierung

ü Permanente Qualitätsüberwachung mit 
eigenen Prüfstand

ü OE konforme Dämpfercharakteristik

ü Einsatz hochwertiger Freudenberg 
NOK-Dichtungen

ü 3-fach-chromatierte Kolbenstangen

ü Minimaler Verschleiß und optimale
Reibwerte durch PTFE-Abdichtung
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ü Comprehensive market coverage

ü Product range regularly updated

ü Permanent quality control with own 
  test facilities

ü Damping characteristics in compliance to OE

ü Usage of high-quality Freudenberg   
 NOK-seals

ü Triple-chromated piston rod

ü Minimum wear and friction due to the use 
 of PTFE seals

Stoßdämpfer            Shock Absorbers
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Rozšíření nabídky znaČky 
Optimal o SoRTIMenT 
pružin a tlumičŮ pÉrOVÁnÍ
V posledních měsících byla nabídka lKQ CZ rozšířena o produkty německé značky Opti-
mal. Zpočátku byly zařazeny ložiska a díly řízení, které si získaly řadu příznivců spoléhají-
cích se na osvědčenou kvalitu podloženou certifikací tÜV Süd. nabídku značky Optimal 
nyní rozšiřujeme o další sortiment, tentokrát o pružiny a tlumiče pérování.

Výběr z aktuální nabídky:

Objednací kód popis aplikace Běžná cena bez DpH

OPT	AF-4855 Pružina	pérování	OPTIMAL Škoda	Superb	II;	Volkswagen	Passat 1 751 Kč

OPT	AF-4829 Pružina	pérování	OPTIMAL Škoda	Octavia	II;	VW	Golf	V,	Jetta	III 1 612 Kč

OPT	AF-1572 Pružina	pérování	OPTIMAL Citroën	Berlingo,	Xsara;	Peugeot	309,	Partner 2 763 Kč

OPT	AF-3775 Pružina	pérování	OPTIMAL Renault	Clio	II 2 116 Kč

OPT	A-1238G Tlumič	pérování	OPTIMAL
Audi	A1;	Seat	Cordoba,	Ibiza	III;	Škoda	Fabia	I;	
VW	Polo

1 333 Kč

OPT	A-1844G Tlumič	pérování	OPTIMAL Fiat	Grande	Punto,	Punto	Evo;	Opel	Corsa 1 237 Kč

OPT	A-3253G Tlumič	pérování	OPTIMAL VW	Transporter	V,	Multivan	V 2 370 Kč

OPT	A-1072G Tlumič	pérování	OPTIMAL Seat	Cordoba,	Ibiza	II;	VW	Polo 1 343 Kč

Rozšíření	 v	 na	bídce	 těchto	 sortimentů	 přináší	 zákazníkům	 další	
alternativu	při	hledání	toho	pravého	dílu,	který	splňuje	specifické	
požadavky	na	kvalitu	a	cenu.

V	našem	sortimentu	LKQ	CZ	tedy	nyní	naleznete	více	než	100	re-
ferencí	pružin	a	víc	než	150	referencí	tlumičů	pérování.	Nabídka	
bude	 dále	 průběžně	 rozšiřována	 s	 ohledem	 na	 potřeby	 našich	
zákazníků.

3/2021  I
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Kryty HlaVy VÁlCŮ 
od eLRInG 

Výběr z aktuální nabídky:

Objednací kód popis příklad použití Běžná cena bez DpH

EL477.530 	Kryt	hlavy	válce BMW	3‘	(E90),	5‘	(E60),	7‘	(F01),	X6,	Z4	(motor	N54) 6 440 Kč

EL477.540 	Kryt	hlavy	válce BMW	1‘	(F20),	3‘	(F30),	5‘	(F07),	X1,	X3,	X4,	X5,	X6,	Z4	(motor	N20) 5 460 Kč

EL728.170 	Kryt	hlavy	válce PSA	207,	208,	3008,	308,	5008,	508,	C4,	C5,	C6,	DS3,	DS4,	DS5 5 320 Kč

EL728.180 	Kryt	hlavy	válce MINI		Clubman	(R55),	Cooper	(R56),	Cabriolet	(R57) 5 320 Kč

při opravách motorů je často opomíjená výměna důležitého dílu – krytu hlavy válců. Do nabíd-
ky lKQ CZ jsme nově zařadili tento sortiment od renomované značky elring, neboť mnoho mo-
derních čtyřdobých motorů obsahuje kryt hlavy válců ovládající prvky řídicí jednotky motoru 
a ventily ve ventilaci klikové skříně se všemi periferními zařízeními.

Při	prvním	pohledu	pod	kapotu	automobilu	narazíte	právě	na	horní	kryt	motoru.	Ten	se	při	opravách	motorů	většinou	použije	původní,	
kdy	se	často	mění	jen	těsnění.	V	některých	případech	je	však	jeho	technický	stav	natolik	vážný	a	neodpovídající,	že	je	nutné	vyměnit	
i	kryt	samotný.

Výhody krytů hlavy válců značky elring 
pro aftermarket: 

•	 	Vysoce	kvalitativní	zpracování	a	použi-
té	materiály	v	originální	kvalitě	

•	 	Časově	úsporná	a	opravárenským	po-
žadavkům	vyhovující	montáž

•	 	Balení	 obsahuje	 –	 těsnění,	 šrouby	
a montážní	návod

•	 	Okamžitá	připravenost	k	namontování

typické příčiny vadného	krytu	hlavy	válců	
–	souvisí	 většinou	s	vysokým	počtem	na-
jetých	kilometrů,	kdy	může	dojít	ke	vzniku	
následujících	problémů: 

•	 	Těsnění	pozbývají	svou	funkci	–	netěs-
nosti	příslušných	těsnění

•	 	Integrované	ventily	pro	ventilaci	kliko-
vé	skříně	se	často	zanášejí

•	 	Poškození	držáků	na	krytech	hlavy	vál-
ců	z	důvodu	nesprávné	montáže	a	ně-
kdy	i	v	důsledku	opotřebení	materiálu

•	 	Neodborná	 montáž	 –	 nerespektování	
utahovacího	 momentu	 šroubů	 nebo	
pořadí	utažení

projevy vadného krytu hlavy válců: 

•	 	Únik	oleje	–	prosakující	těsnění
•	 	Výrazný	zápach	oleje	za	chodu	motoru
•	 Zvýšená	spotřeba	paliva
•	 	Nerovnoměrný	 chod	 motoru	 díky	 za-

blokovaným	 ventilům.	 V	 extrémních	
případech	 se	může	 rozsvítit	 kontrolka	
motoru,	 dokud	 nedojde	 k	 poškození	
motoru.

|  3/2021
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SpeCiÁlnÍ JarnÍ SleVy 
GaRÁŽoVÉHo VybaVení 

• více než 240 akčních cen 
v dále uvedených 
sortimentních skupinách

• spousta novinek

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 zvedáky
•	 zouvačky
•	 vyvažovačky
•	 geometrii	podvozku
•	 kompresory	
•	 vybavení	pro	sváření	a	indukční 
ohřev

•	 příslušenství	ke	sváření
•	 vybavení	pro	mytí	a	čištění
•	 vybavení	pro	práci	s	oleji
•	 zařízení	pro	testování	a	opravy 
palivových	systémů

•	 diagnostiky
•	 dílenský	nábytek
•	 mobilní	zvedáky,	manipulátory 
a	hydrauliku

•	 speciální	nářadí	a	přípravky
•	 vybavené	montážní	vozíky	
•	 program	AKU	nářadí
•	 nářadí	

Online verzi letáku najdete ZDE.

akční leták platí do 16. 5. 2021.
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lKQ CZ nyní TakÉ na 
FaCeBOOKu!
protože chceme, abyste měli veškeré informace z našeho oboru neustále po ruce, založili 
jsme pro vás novou facebookovou stránku lKQ CZ. Zde budeme uveřejňovat nejaktuálnější 
informace o všem, co pro vás může být užitečné a zajímavé.

Najdete	tu	nejaktuálnější	informace	o	našich	produktových novinkách, akčních na-
bídkách, speciálních školeních a živých vysíláních.	 Vše	 budeme	 navíc	 doplňovat	
také	zajímavostmi z aftermarketu a různými soutěžemi o hodnotné ceny.	Navíc	bu-
dete	moci	rychle	nasdílet	příspěvek,	který	vás	právě	zaujal,	i	svým	kolegům	ve	vašem	
servise.

na naší FB stránce se můžete těšit na:
• novinky
• akční nabídky
• technické informace
• upozornění na školení a živá vysílání
• soutěže

PřIDEJTE	SE	K	NáM	NA 

FaCebooKu! 

|  3/2021
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OBSLUHA DIAGNOSTIK 
BOSCH KTS 
Termín: 31. 3. 2021, 13:45 – 16:30 hod.
Vede osobně p. Matěj Potocký, diagnostický specialista Bosch 
a p. Tomáš Dohodil, manažer podpory prodeje GV LKQ. 

Určeno:
pro automechaniky začátečníky a mírně pokročilé, kteří již vlastní, popřípadě právě zakoupili, diagnostický přístroj Bosch 
KTS. Doporučujeme zejména těm zákazníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti o obsluhu a dalších možnostech 
využití sériové diagnostiky přístrojů Bosch KTS.

890 Kč

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ 
ŠKOLENÍ BOSCH KTS
STŘEDA 31. 3. 2021 | od 13.45 do 16.30 hod.

SLEDUJTE 
PŘÍMO 
Z VAŠEHO 
SERVISU!

Obsah: 
• obsluha diagnostického přístroje
• konfigurace diagnostického přístroje
• orientace v systému ESI[tronic]
• speciální nastavení a konfigurace diagnostiky
• základní diagnostika

Cíl školení:
•  zdokonalení se v obsluze diagnostických zařízení 

Bosch KTS
• správné využívání funkcí pracovního prostředí

Potřebujete poradit s registrací do LKQ ACADEMY?  Zavolejte nám na tel. 724 670 238.

Školení objednávejte v LKQ ACADEMY, v sekci kalendář. Uvedená cena platí při měsíčním obratu nad 30 000 Kč bez DPH. Vstup do AKADEMIE v sekci: 
PRO DÍLNU / ŠKOLENÍ – AKADEMIE / PŘEHLED ŠKOLENÍ ZDE.

VIDEO
ONLINEŽIVÉ VYSÍLÁNÍ 

ŠKOLENÍ TPMS 
STŘEDA 31. 3. 2021 | od 8.45 do 11.30 hod.

VIDEO
ONLINE

TPMS  
Termín: 31. 3. 2021, 8:45 – 11:30 hod.
Vede osobně p. Lubomír Blinka, teamleader týmu diagnostiků LKQ.

Určeno:
pro automechaniky i vedoucí autoservisů, kteří se chtějí dozvědět více o systémech měření tlaku v pneumatikách.

Monitorování tlaku 
v pneumatikách 590 Kč

Obsah: 
•  systémy sledování tlaku v pneumatikách TPMS a jiné 
• jak správně používat nářadí a přístroje pro tyto systémy 
• legislativa této problematiky 
• konstrukce, servis a diagnostika těchto systémů  

Cíl školení
•  rozšířit si znalosti v oblasti TPMS
•  pochopit konstrukci jednotlivých systémů a kompo-

nentů
• umět klonovat TPMS ventilky

Školení objednávejte v LKQ ACADEMY, v sekci kalendář. Uvedená cena platí při měsíčním obratu nad 30 000 Kč bez DPH. Vstup do AKADEMIE v sekci: 
PRO DÍLNU / ŠKOLENÍ – AKADEMIE / PŘEHLED ŠKOLENÍ ZDE.

Potřebujete poradit s registrací do LKQ ACADEMY?  Zavolejte nám na tel. 724 670 238.

SLEDUJTE 
PŘÍMO 
Z VAŠEHO 
SERVISU!
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