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Originální kalendář 
2022 pro zákazníky LkQ
Tak jako každý rok, i letos jsme 
připravili originální kalendář 
pro rok 2022 exkluzivně pro 
velkoobchodní zákazníky LKQ 
v České republice i pro velko-
obchodní zákazníky dceřiných 
společností LKQ v celé Evropě.

Nový kalendář LKQ pro rok 2022 unikátním 
způsobem oslavuje legendární modely vozů 
ze všech koutů evropy. Těšit se můžete na-
příklad na anglický Jaguár E TYPE z roku 1961, 
italskou Lancii DELTA INTEGRALE z roku 1987, 
německý Mercedes 300 SL z roku 1954, čes-
kou Tatru 77 z roku 1934 a mnoho dalších ne-
zapomenutelných vozů. Kalendář je exkluzivně 
připravený pro společnost LKQ automobilovým 
designérem Michalem Kačmárem. Podařilo se 
v něm originálním způsobem spojit techniku 
s uměním a tak i oživit vzpomínky evropských 
zemí na slavné modely aut, na které jsou prá-
vem pyšné. 

Věříme, že se našim velkoobchodním zákazní-
kům bude tento dárek líbit!
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Michal Kačmár je automobilový designer, 
pracuje pro světové automobilky na ná-
vrzích nových modelů exteriéru a interi-
éru. Již jako malého chlapce ho fascino-
val svět automobilů a umění. Vystudoval 
Vysokou školu výtvarných umění v Brati-
slavě, atelier Transport designu. Projekt 
konceptu Autocultura vznikl náhodou. 
Začalo to nenápadně vytvořením ně-
kolika plakátů historických Porsche pro 
Porsche Clasic Club. Michal má blízko 
k historickým autům, kde čerpá inspira-
ci a nějaké dokonce i sám vlastní, takže 
grafická tvorba a transformace historic-
kých aut a atmosféry na plakáty ho ba-
vila od samého začátku. Jeho tvorba je 
nejvíce ovlivněna pop-artem (Andy War-
holem) a secesí (Alfonzem Muchou).

Autocultura je symbiózou techniky, kultury 
a umění. Hra tvaru a barev vytváří atmo-
sféru nasátou vůní benzinu.

5 + 1 oTázka pro aUTora 
kalendáře lkQ 2022

Jak jste dostal k designu aut?
Auta jsem si kreslil asi jako každý malý 
kluk. Ve 12 letech jsem zjistil, že se tak 
rychle kosmonautem nestanu, a tak jsem 
za začal naplno věnovat kreslení.

Kdy a jak vznikl nápad dělat tyto krásné 
obrázky?
Projekt konceptu Autocultura vznikla 
zhruba před 5 lety, kdy jsem udělal něko-
lik plakátů pro veterán rally a lidé se za-
čali ptát, kde se to dá sehnat. A tak v tom 
pokračuji…

Co pro Vás znamenala práce pro kalen-
dář LKQ?
Byla to vzrušující spolupráce. Od výběru 
motivů až po finální kresbu. A hlavně bude 
zajímavá zpětná vazba partnerů LKQ na 
tento kalendář. Vždyť přeci to bude viset 
v každém servise a kanceláři. Ten záběr 
bude vzrušující.

Je to poprvé, co se Vaše obrázky ocitly 
v kalendáři?
Ano, je to poprvé, co pracuji na takovémto 
projektu.

Jak vzniká finální podoba kreslených aut?
Je to dlouhý proces. Od prvotního výběru 
motivů až po konečnou perspektivu, která 

sedí k danému autu. A samozřejmě i ba-
revné kombinace jsou spojené se zemí pů-
vodu a modelem automobilu. Vše začíná 
skicou tužkou na papíře a potom následu-
je studium detailů. Až nakonec se všechno 
převede do digitální podoby.

Jak se vlastně Vaše kariéra vyvíjela 
a jaké máte profesní plány do budoucna?
Pracoval jsem hlavně na návrzích aut. 
Udělal jsem si takové malé kolečko kolem 
světa. Začínal jsem ve Volkswagnu, Audi 
a české Škodě a později jsem pracoval 
pro Jaguar Land Rover, korejský Hyndai, 
čínský Changan. Měl jsem šanci pracovat 
i pro mistra Giorneta Giugiara v Ital De-
signu, kde jsem si splnil chlapecký sen. 
Momentálně působím ve Švédsku a pra-
cuji na nových modelech pro LYNK&CO 
a ZEEKR, což jsou sesterské značky Volva 
a Polestar. V minulosti jsem pracoval i na 
návrzích lodí, autobusů a traktorů… Ale 
jednoho dne bych rád pracoval na ves-
mírné lodi… Co lidstvu pomůže v expanzi 
mimo Zemi.
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V nabídce LKQ CZ najdete 
sortiment brzdových kom-
ponentů španělského vý-
robce RoadHouse, který se 
může pyšnit více než 50 lety 
zkušeností výroby a vývoje. 
Bohatý technologický rozvoj 
firmy a řada vylepšení řadí 
firmu RoadHouse mezi špič-
ku výrobců dodávající pro 
evropský aftermarket.

Výběr z nabídky:

Objednací 
kód LkQ Cz

název aplikace Běžná cena 
bez DpH

RH 6545.10 Brzdový kotouč ROADHOUSE ŠKODA FABIA I/II/III, OCTAVIA I, RAPID, ROOMSTER, YETI  747 kč 

RH 2263.05 Brzdové destičky ROADHOUSE
ŠKODA FABIA I/II/III, OCTAVIA I/II/III, RAPID, ROOMSTER, 
YETI, SUPERB

 758 kč 

RH 8263.01 Sada kotoučů a destiček ROADHOUSE ŠKODA FABIA I/II, OCTAVIA I, RAPID, ROOMSTER, YETI  2 046 kč 

RH 7170.00 Brzdový buben ROADHOUSE TOYOTA YARIS  1 471 kč 

RH 4101.00 Sada brzdových čelistí ROADHOUSE TOYOTA  YARIS, COROLLA, IQ, PRIUS  896 kč 

BrzDovÉ koMponEnTY 
rOadHOUSe – neJŠirŠí 
naBíDka A SKVĚLÝ POMĚR 
kVaLITy a CEny

… a dalších 5 100 položek na www.lkq.cz.

V portfoliu LKQ CZ najdete tento 
sortiment značky RoadHouse:

• brzdové destičky
• brzdové kotouče
• brzdové čelisti
• brzdové bubny
•  kompletní sady kotoučů 

a destiček

RoadHouse ročně vyrobí 25 milionů sad 
brzdových destiček a je klíčovým výrob-
cem frikčních materiálů na světě s největ-
ším a nejširším pokrytím vozového parku. 
Jeho nabídka pokrývá díly nejen pro ev-
ropská vozidla, ale také americké, japon-
ské, korejské a australské aplikace, což 
čítá více než 2 400 různých položek s ce-
lou řadou příslušenství.

Světový lídr v oblasti výroby brzdových 
komponentů garantuje:
•  pokročilé technologie v oblastní tření, 

které jsou o krok napřed oproti konku-
rentům

•  130 milionů vyrobených kusů za rok 
ve 12 výrobnách v celém světě, kte-
ré dávají firmě dostatek příležitostí ke 
zdokonalování a nabírání nových vědo-

mostí v oblasti brzdového sortimentu
•  nejširší pokrytí vozového parku na svě-

tě a díky automatickým skladům mož-
nost ihned rozesílat produkty do celé-
ho světa

•  99% pokrytí potřeb a dodávek after-
marketu 

•  produkty splňují ty nejpřísnější normy 
včetně německé certifikace TÜV
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ELEkTronICká parkoVaCí 
BrzDa pro sCAniA 
AplikACE 
V naší nabídce pro nákladní vozy najdete systém elektronické parkovací brzdy značky 
Knorr-Bremse v OE kvalitě pro Scania Truck aplikace, jejíž všechny modulátory jsou nyní 
rovněž dostupné i pro nezávislý aftermarket. 
Knorr-Bremse TruckServices neustále pracují na zlepšení svého produktového 
portfolia a servisního konceptu na základě požadavků trhu a zákazníků, aby opti-
malizovaly pokrytí různých vozidlových aplikací a regionálních rozdílů. Systém elek-
tronické parkovací brzdy pro aplikace Scania byl poprvé představen pro OE v roce 
2017 a do současné doby bylo dodáno více než 30 200 systémů. 

Od této značky nabízíme EPB modu-
látory pro aplikace Scania Trucks: 
• brzděný návěs/přívěs 
• nebrzděný návěs/přívěs 
• bez návěsu/přívěsu

Výhody těchto EPB modulátorů:
• samostatně dostupné komponenty 
• dokonale pasující a kompatibilní 
• OE kvalita 

nejdůležitější funkce knorr-Bremse ePB: 

kategorie Popis 

aplikace parkovací 
brzdy & uvolnění 
parkovací brzdy 

Manuální zabrzdění: aplikace parkovací brzdy zatažením páky ruční brzdy. 

Manuální odbrzdění: ruční uvolnění pákou parkovací brzdy. 

auto zabrzdění: Automatická aplikace parkovací brzdy, např. pokud řidič vypne zapalování. 

auto odbrzdění: Automatické uvolnění parkovací brzdy, např. zařazením rychlostního stupně. 

Postupné ovládání brzd Progresivní brzdění: V případě zásadního selhání brzdového systému provozní brzdy je EPB modulátor schopen zabrzdit vozidlo pomocí zatažení 
páky ruční brzdy. Tlak je v pružinových částech brzdových válců aplikován proporcionálně, dle pohybu páky ruční brzdy. 

Proporcionální brzdění ePB + eBS / aBS s eSP: XBR požadavek je odeslán do ECU jednotky analogicky, ke zdvihu ventilu ruční brzdy. EBS/ABS systém brzdí vozidlo. 

auto Hold auto Hold funkce: Auto Hold funkce uchovává zbytek brzdného tlaku při zastavení vozidla a udržuje ho zastavené bez sešlápnutí brzdového pedálu. 
Vozidlo se znovu rozjede po sešlápnutí plynového pedálu (převážně funguje v kombinaci s EBS a EPB, jako preventivní zábrana proti couvání vozidla). 

návěs/přívěs 
Ovládání návěsu/přívěsu: Návěs je zabrzděný v parkovací pozici servisní brzdou přípojného vozidla. 

Test návěsu/přívěsu: Testovací funkce umožňuje řidiči zkontrolovat, zda tahač udrží jízdní soupravu zastavenou, nebo zda návěs není zabrzděn. 

Servis Servisní režim: Speciální případ automatické parkovací brzdy. Vyřadí automatickou aplikaci parkovací brzdy. Používá se během servisní údržby. 

Tabulka ePB komponentů pro Scania aplikace :

knorr-Bremse iaM věcné číslo knorr-Bremse Oe věcné číslo SCania Oe reference* Servisní díly 

k115007V01n50
Brzděný návěs/přívěs

€ – vratný díl

K115007N05 2335316 Tlumič 
k164182k50K115007V00N05 2593520

K115007V01N05 2642702

2664004

2846749

2860635

k114939V01n50
nebrzděný návěs/přívěs

€ – vratný díl

K114939N05 2335315

K114939V00N05 2593518

K114939V01N05 2642764

2664005

2846748

2860637

k119524V01n50
Bez přípojného vozidla

€ – vratný díl

K119524N05 2336929

K119524V00N05 2593521

K119524V01N05 2642766

2664006

2846816

2860638
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NOVÁ ŘADA MoDULárníCH 
SníMaČŮ aBS WaBCO pro 
UŽITKOVÉ VOZY

Výhody modulárního řešení od 
značky ZF:

•  vyměňují se pouze vadné 
části

•  nemusíte už držet skladem 
velké množství různých vari-
ant snímačů

•  8 adaptérů pokrývajících 
stovky zařízení

•  efektivní využití času / 
zvýšení doby provozuschop-
nosti

•  nejsou potřeba žádné refer-
ence oE

• ekologický přístup

Nabídku LKQ CZ rozšířila nová řada 
modulárních snímačů ABS WABCO pro 
užitkové vozy od společnosti ZF, která 
řeší dlouhodobý problém, jak provádět 
servis rostoucího počtu typů a modelů 
vozidel bez nutnosti skladovat stovky 
specifických náhradních dílů.

Toto nové modulární řešení se skládá 
ze dvou různých typů snímačů ABS se 
standardním konektorem KEA, jednoho 
krátkého kabelu a prodlužovacích kabe-
lů, které se dodávají v různých délkách, 
spolu se stále se rozšiřující nabídkou 
adaptérů, které pokrývají většinu aktu-
álně používaných elektronických řídicích 
jednotek (ECU).  

Inovativní modulární koncept pak umož-
ňuje vytvořit stovky variant náhradních 
snímačů ABS z pouhých několika kom-
ponent – díky tomu snižuje skladové zá-
soby, výrazně snižuje chybovost objed-
návek, dostupnost a problémy s časem 
a  uplatňuje ekologické myšlení společ-
nosti ZF tím, že pomáhá snižovat spotře-
bu energie. 

Tohle řešení přináší výhody pro servisy 
užitkových vozidel a majitele vozových 
parků po celém světě.

Více než 400 referenčních originálních 
součástek lze nahradit pouze dvěma 
typy snímačů ABS, deseti prodlužovacími 
kabely a osmi adaptéry.

V souladu se snahou pomáhat trhu s ná-
hradními díly připravit se na další ge-
neraci mobility tato řada modulárních 
snímačů ZF posouvá nabídku z hledis-
ka přidané hodnoty na vyšší úroveň. Po 
instalaci modulárního řešení na vozidle 
je třeba v případě nutnosti vyměnit pou-
ze vadný prvek součásti v průběhu její 
životnosti; to výrazně zvyšuje efektivitu 
a snižuje náklady na opravy.  

12/2021  I



Zpět na obsah

Kompletní nabídku těchto a všech ostatních produktů WABCO naleznete na www.lkq.cz.

Položka Objednací kód lkQ CZ kód WaBCO doplňující informace

aBS 
Senzory WB 4410329632 441 032 963 2 axiální

WB 4410329212 441 032 921 2 radiální

Prodlužovací kabely WB 4497120080 449 712 008 0 0,8 m

WB 4497120180 449 712 018 0 1,8 m

WB 4497120300 449 712 030 0 3 m

WB 4497120350 449 712 035 0 3,5 m

WB 4497120510 449 712 051 0 5,1 m

WB 4497120600 449 712 060 0 6 m

WB 4497120700 449 712 070 0 7 m

WB 4497120800 449 712 080 0 8 m

WB 4497120900 449 712 090 0 9 m

WB 4497121000 449 712 100 0 10 m

konektory WB 4410350570 441 035 057 0 německý konektor ABCD

WB 4410350580 441 035 058 0 HDSCS A

WB 4410350590 441 035 059 0 HDSCS B

WB 4410350600 441 035 060 0 TYCO A

WB 4410350610 441 035 061 0 TYCO B

WB 4410350620 441 035 062 0 MKR A

WB 4410350630 441 035 063 0 MKR B

WB 4410350640 441 035 064 0 YAZAKI

Uchycení

WB 4419023524 441 902 352 4 univerzální
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SPeCiální VánOČní SleVY 
GARÁŽOVÉHO VYBAVENÍ 

• více než 260 akčních cen v dále 
uvedených sortimentních 
skupinách

• spousta novinek

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

Snižte si základ 
daně na konci roku!

akční leták platí do 31. 12. 2021.

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 vozíky	s	nářadím
•	 program	AKU	nářadí
•	 nářadí
•	 zvedáky
•	 pneuservisní	vybavení
•	 nabíječky	a	boostery
•	 vytápění	dílny
•	 vybavení	dílny
•	 LED	pracovní	a	stropní	svítilny
•	 měření	geometrie
•	 plničky	klimatizací
•	 diagnostiky
•	 zařízení	pro	testování	vstřikovacích	
systémů

•	 vybavení	pro	mytí	a	čištění
•	 vybavení	pro	práci	s	oleji
•	 speciální	nářadí	a	přípravky
•	 úložné	a	přepravní	boxy

Online verzi letáku najdete	ZDE.
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VYHRAJTE SkVĚlÉ CenY 
POD STROMEČEK

BESUCHEN SIE UNS! 
PV LIVE! ON vom 14.09 - 23.10.2020 unter www.pvautomotive.de
STAHLGRUBER Leistungsschau online vom 05.10 - 01.11.2020 unter www.stahlgruber.de

vánoCE s... 

Do soutěže bude automaticky zařazena každá objednávka na e-shopu www.lkq.cz zrealizovaná v období od 6. 12. do 19. 12. 2021, 
která bude obsahovat produkty OPTIMAL v hodnotě vyšší než 1 000 Kč bez DPH. Více nákupů této značky nad 1 000 Kč zname-
ná větší šanci vyhrát. Vylosování výherců proběhne do 22. 12. Všichni výherci budou kontaktováni svým obchodním zástupcem. 
Soutěž je určena pouze pro registrované velkoobchodní zákazníky LKQ CZ s.r.o.

3x TV Samsung neoQled
163 cm, v hodnotě 

42 390 kč

10x Samsung 
galaxy Watch4
 v hodnotě 6 390 kč

5x Samsung 
galaxy S20 Fe

6GB/128GB, 5G,
v hodnotě 19 900 kč

1.
2.

3.

1. Nakupte sortiment OPTIMAL v minimální hodnotě 1 000 Kč bez DPH.
2. Váš nákup bude automaticky registrován do soutěže.

CHCI NAKOUPIT SORTIMENT opTIMaL
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