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NOVINKA

Parametre
Funkcie a výbava ako Giulia v. 2021 nižšie, naviac:

->  elektromagnetické ventily = plná automatika 
->  MULTI-PASS - podpora pri plnení v chladnom prostredí
->  nastavenie použitia LP/HP/oboch hadíc na pripojenie 

k automobilu
->  CSP - ochrana kompresora pri pripojení iba LP hadicou

Parametre
->  veľké kolesá pre ľahší presun
->  praktické umiestnenie ventilov na vrchu
->  rozšírená databáza R134a a R1234yf v. 2021 
->  uzamknutie váhy, rýchlejší servis
->  robustný kryt, dvojitý ventil na nekondenzovatelné plyny
->  UV sada s lampou, okuliarmi, farbivom 
->  sada na prvý servis plničky (olej, filter, tesnenie)
->  1L univerzálny PAG olej pre R134a, alebo 1L PAG46 olej pre 1234yf
->  adaptéry a o-ring na flaše s chladivom 
->  extra nádobka na olej
->  Možno doplniť o 4G/Wifi modul pre obsluhu cez smartphone.

BST systém v plničkách MATTEO, GIULIA a BENEDETTA!

1. Odsávanie až do 96% chladiva.
2. Vysoká presnosť odsávania a plnenia.
3. Optimalizovaná separácia oleja.

4. Dlhšia životnosť pumpy automatickým čistením rozvádzača po odsávaní.
5. Plnenie chladiva “4 Season” pre urýchlenie plnenia. 
6. Ľahšia a bezpečnejšia údržba vďaka odsávaniu chladiva z filtra.

Parametre
->  2 plničky v 1 zariadení - kompletne samostatné obvody pre staré 

aj nové chladivo,
->  bez nutnosti vykonávať preplach pri zmene chladiva,
->  jednoduchá obsluha pomocou intuitívneho grafického 

7” dotykového displeja s dobrou viditeľnosťou,
->  tlačiareň, nádoby na chladivo: 2x10,5 kg,
->  výhody BST systému oceníte obzvlášť v sezóne,
->  MULTI-PASS - kompenzácia pri plnení v chladnom prostredí,
->  softvér pripravený pre pripojenie voliteľných doplnkov:
 - preplachová sada, 
 - recyklačné čistenie pre Audi/VW,
 - sada testovania úniku dusíkom/vodíkom, 
 - analyzátor chladiva R1234yf.
->  Možno doplniť o 4G/Wifi modul pre obsluhu cez smartphone.

Index IC: SPIN MATEO,
Index IC: SPIN MATEO/HFO

Index IC: SPIN GIULIA,
Index IC: SPIN GIULIA/HFO Index IC: SPIN BENEDETTA DUAL X4
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PLNIČKY KLIMATIZÁCIE

SPIN BENEDETTA R134a / R1234yf
SPIN 
-  plne automatická plnička klimatizácie pre osobné, úžitkové automobily 

a minibusy s chladivom R134a, alebo R1234yf, 
-  robustné vyhotovenie a výkonné komponenty, vhodná do veľkých servisov, 
-  databáza 2019, možnosť vlastnej databázy, podsvietený LCD displej, 
-  výhrevný pás, externé USB pre komunikáciu s PC a aktualizáciu, menu 

v slovenčine,
-  navádzaná kompenzácia plnenia WSC, SW pre recyklačné čistenie, 

automatická voľba plniacich hadíc, automatické odsávanie 
neskondenzovaných plynov, funkcia multipass

-  podpora pri plnení v chladnom prostredí. 
-  verziu R134a možno prerobiť jednorázovo na R1234yf.

Index IC: SPIN BENEDETTA R134A

Index IC: SPIN BENEDETTA 1234YF

KONFORT 715R EVO, 715R EVO/HFO
TEXA 
-  Iba v ponuke Inter Cars,
-  Automatická plnička s výkonným dvojstupňovým 

vákuovým čerpadlom, databázou, os., nákl. 
automobilov a poľnohosp. strojov, 

-  váha s blokádou pri prevoze, 
-  tlačiareň a protiprachový kryt,
-  váhy zvládajúce otrasy bez nutnosti blokovania,
-  TFT displej s vysokou jasnosťou,
-  účinnosť odsávania nad 95%,
-  elektronické váhy pre nový/starý olej,
-  k verzii R134a je možné dokúpiť prestavbovú sadu 

na nové chladivo, identifikátor chladiva, sadu na 
preplach a predĺženie hadíc na 12m. 

-  Verzia 715R EVO pre R134a:

KONFORT 760R
TEXA 
-  verzia pre R1234yf
-  s identifikátorom chladiva
-  ďalšie vlastnosti ako 780R uvedené vyššie
-  databáza osobné/nákladné/agro

KONFORT 780R BI-GAS
TEXA 
- pre R134a a R1234yf zároveň,
- zabudovaný identifikátor chladiva,
- plná automatika,
- TOP model, s najnovšími inováciami,
- dva samostatné okruhy a nádoby 
na chladivo 
- nie je potrebný preplach pri zmene 
chladiva,
- automatické hydraulické interné 
čistenie pri plnení chladiva,
- hermeticky uzavreté patentované 
nádobky pre elimináciu 
 vlhkosti a vzduchu v okruhu,
- automatický systém kontroly použi-
tia správneho oleja,
- systém kontroly vodorovného vy-
váženia pre dokonalé meranie váhy,
- vysoko efektívny systém odsávania 
neskondenzovaných plynov,
- automatická dvojitá kontrola úniku.

- Verzia 715R EVO/HFO pre R1234yf:
Index IC: TEX 715R EVO/HFO

Index IC: TEX 715R EVO

Index IC: TEX Z06753

Index IC: TEX Z06911

INDIVIDUÁLNA 
OBJEDNÁVKA

PLNIČKY KLIMATIZÁCIE

Dovoz plničky klimatizácie je zahrnutý v cene plničky. Možnosť nákupu na výhodný leasing.  
Za poplatok ju naši špecialisti u vás sprevádzkujú, odovzdajú a zaškolia.  
Naši technici vykonávajú záručný a pozáručný servis plničiek.
Kontakty na špecialistov a technikov sú na poslednej strane.

Index IC: SPIN BENEDETTA DUAL

BENEDETTA DUAL
SPIN
-  pre plnenia oboma chladivami R134a a R1234yf,
-  je vybavená špecifickým softvérom spĺňajúcim 

najprísnejšie normy EU, pre plyn HFO1234YF,
-  vhodná aj pre hybridné automobily,
-  veľké množstvo užívateľských funkcií, voliteľných 

doplnkov a moderných technológií,
-  podsvietený LCD displej, tlačiareň, nádoby na chladivo: 2x10Kg,
-  manuálne otvorenie ventilov, automatický preplach plničky pri zmene chladiva,
-  spoločné obvody pre staré aj nové chladivo, pri zmene chladiva je potrebný preplach 

(samostatné obvody bez nutnosti preplachu = BENEDETTA DUAL X4 
na predchádzajúcej strane)

-  príprava pre voliteľný analyzátor chladiva SPIN 01.000.205. 

ACS 611 - limitovaná IC 
edícia
BOSCH 
-  Automatická plnička pre R134a 

s výkonným dvojstupňovým 
vákuovým čerpadlom pre rýchle 
a efektívne vákuovanie systému.

-  Odsávanie a recyklovanie, viacfázové 
recyklovanie chladiva, automatické 
odsávanie a napĺňanie olejom, 
pridávanie UV, odstránenie 
neskondenzovaných plynov.

-  Zabudovaná tlačiareň.
-  Parametre ako štandardná ACS611, 

naviac má predĺžené hadice  
na 5 metrov.

ACS 863
BOSCH 
-  Automatická TOP plnička Andiamo  

pre R1234yf identifikátorom chladiva,
-  Grafický VGA farebný displej 

s uhlopriečkou 7“, otočný  
ovládací panel, 

-  W-LAN, USB, aplikácia  
pre smartfóny,

-  funkcia pre hybridy, 
-  preplach, tlačiareň  

odsávací výkon 99%,
-  integrovaný test  

netesností N2H2/N2,  
ASA + CoRe.

Index IC: S P00 000 125

Index IC: S P00 000 172
- ACS 663-P - verzia pre R1234yf 
s tlačiarňou (Bosch zelená)

Index IC: S P00 000 134
- ACS 663 RI - pre R1234yf, 
4,3” farebný TFT displej 
s identifikátorom chladiva 
a tlačiarňou

Index IC: S P00 000 112

DO VYPREDANIA ZÁSOB
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PLNIČKY KLIMATIZÁCIEPLNIČKY KLIMATIZÁCIE

KONFORT 705R (R134a)
TEXA

-  Kompatibilná s chladivom R134a
-  Dobre viditeľný, modro podsvietený LCD displejť, 4 × 20 znakov
-  DATABÁZA a Servis Management pomocou SD karty
-  objem zásobníku 10 kg
-  Jednostupňová výveva
-  Presnosť napĺňania +/- 15gr
-  Automatické vstrekovanie oleja (časovaná funkcia)
-  2 manuálne ovládacie ventily plniaceho potrubia
-  Viacjazyčný softvér
-  Automatická kompenzácia dĺžky plniacich vedení
-  Automatický alarm údržby

FUNKCIA:
-  Databázy
-  Individuálny SERVICE
-  Vlastné databázy

VOLITEĽNÉ:
-  Termálna tlačiareň

PLNIČKY TEXA rady  TOUCH
TEXA
-   10“ dotykový multifarebný display
-   Wi-Fi pripojenie (tlač vykonaných servisov)
-    Bluetooth a USB (na pripojenie ďalšieho príslušenstva)
-    Kompatibilita s aplikáciou „KONFORT APP“
-    Software vo viacerých jazykoch
... a množstvo ďalších funkcíí.

Index IC: TEX Z10410

NOVINKA

INDEX TEX Z16450 TEX Z16451 TEX Z16453 TEX Z16710 TEX Z16511

NÁZOV KONFORT 760 
TOUCH

KONFORT 760 
TOUCH

KONFORT 760 
TOUCH

KONFORT 720 
TOUCH

KONFORT 780 
TOUCH BI-GAS

Chladivo - kompatibilita R134A R1234YF R134A R134A R134A/R1234YF

Objem zásobníka 20 kg 20 kg 20 kg 12 kg 12 kg

Výkon odsávania 100l/min 100l/min 100l/min 100l/min 100l/min

Aut. vstrekovanie oleja časované časované časované časované časované

Otváranie ventilov LP/HP automatické automatické automatické manuálne automatické

Dĺžka hadíc LP/HP 3/3m 3/3m 3/3m 3/3m 3/3m

Identifikátor chladiva nie nie áno nie áno

Tlačiareň áno áno áno áno áno

Identifikátor čistoty chladiva pre SPIN
SPIN 
-  Identifikuje čistotu R134a a/alebo R1234yf a informuje o čistote 

v %. 
-  NEKONTAMINUJE plničku ako u iných výrobcov a šetrí 

chladivo,
-  odoberie iba 30g chladiva, bez potreby čistenia vnútorného 

okruhu, 
-  vlastná pumpa, v súlade so SAE a VDA, tlač výsledku (napr. pre 

zákazníka ku faktúre), možnosť nastaviť minimálnu % čistotu 
pre akceptáciu, individ. objednávka, dodanie cca 10 dní.

Index IC: SPIN 01.000.205
kit vstavaný analyzátor 
1234YF pre model 
Giulia and Matteo

Index IC: SPIN 01.000.263U
kit vstavaný duálny analyzátor 
R134/1234YF pre model 
Benedetta X4

Index IC: SPIN 01.000.263
kit vstavaný duálny analyzátor 
R134/1234YF pre model 
Benedetta X4 

V ponuke máme všetky plničky od uvedených výrobcov, 
naviac s rýchlou dostupnosťou. Naši špecialisti pre vybavenie 
dielní Vám radi poradia a vyberú plničku, ktorá najviac 
vyhovie potrebám vášho servisu.

Kontaktujte Vášho OTZ (tel. číslo na poslednej strane). 

Celá ponuka

plničiek SPIN / BOSCH /TEXA

Index IC: SPIN 01.000.96 Index IC: SPIN 0AA002CR000

SPIN sada pre preplachovanie klimatizácie
-  zapojenie medzi systém A/C a plničku klimatizácie pomocou 

sady adaptérov pre pripojenia na systém A/C.,
-  vhodná pre uzavretý systém A/C (cez plniace ventily) alebo na 

otvorenom systéme (príslušenstvo v kufríku),
-  automatické čistenie so SW inštalovaným na plničkách, al. 

manuálne zadanou sériou automat. cyklov s plničkami iných 
výrobcov, 

-  priezor na sledovanie čistoty chladiva. Filtrovanie kovových 
častíc.

Náhradný filter pre sadu vyššie:
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PLNIČKY KLIMATIZÁCIE, PRÍSLUŠENSTVO SERVIS, ADAPTÉRY, RÝCHLOSPOJKY KLIMATIZÁCIE

FILTRE plničiek klimatizácie 
s informáciami o servisných intervaloch pre 
jednotlivé modely nájdete v prehľadnej tabuľke 
na strane 12 vsuvky v Megakatalógu vybavenia 
dielní ICSK 2018/2019. Príklad obľúbených filtrov:

O-krúžok pre filter plničky:

O-krúžok pre ventily plničky
TEXA - o krúžok vysokého (HP) a nízkeho (LP) 
tlaku plničiek klimatizácie. 

Hadice pre plničky
dĺžka 3m, flexibilné, s koncovkami 1/4 SAE.

Spojka na hadice SPIN 0RR017CR000, 
veľkosť M14SAE, 1kus.

- pre plničky Benedetta a rozmerovo 
podobné,
- vhodné na akékoľvek zariadenie  
do rozmerov 560 x 610 x 1320 mm. 

Redukcie pre pripojenie fľaše  
chladiva k plničke

pre R134a:

Index IC: TEX 74350364

pre R1234yf (Honeywell)

Index IC: 007950025810

Protiprachový kryt 
-  pre plničky Giulia, Clever, Country,
-  chráni pred prachom v dielni 

a poškriabaním,
-  vhodné na akékoľvek zariadenie 

do rozmerov 500 x 520 x 950 mm. 

OLEJE do vákuovej pumpy plničky
SPIN - AV68, 0,5L:

Index IC: SPIN 01.000.37

BOSCH - Robinair 0,6L. 

Index IC: S P00 100 086

Texa - pre Texa 6xx a 7xx, 400ml

Index IC: TEX 4800112

MAGNETI MARELLI - 0,5L

Index IC: 007935090600

Index IC: SPIN 0CP001CR000

Index IC: SPIN 01.000.51

Index IC: SPIN 0TG062CR000 -> LP

Index IC: SPIN 0TG003CR000 -> HP

Index IC: TEX 430008020

Index IC: SPIN WT14CR003

Index IC: TEX 430002111 -> LP

Index IC: TEX 430002113 -> HP

Index IC: SPIN 0AA025CR000

Index IC: S P00 100 001 370

Index IC: TEX 42801002

Predradený prietokový filter 
MM - spoľahlivá ochrana plničky pred chemickými 
utesňovačmi a mechanickými nečistotami v aute.
- Vyžaduje doplnkové hadice pre plničky (nižšie).

Index IC: 007950013800

Hadice pre plničky
ERRECOM
- rôzne typy, dĺžky, závity a ceny
- 3m., SAE 1/4, SAE3/8, M14x1,5
- hadice pre dusík

Papier do tlačiarne plničky
10ks pre plničky Spin, Evert, Bosch,Texa

Index IC: ER TB7

Index IC: RT57/5

Nádobky pre plničky
- na olej alebo farbivo pre plničky SPIN, 
- kvalitná trvácna celokovová hlava.

Predlžovací adaptér

Servisné stredisko, objednanie servisu, revízie, 
ceny, časová dostupnosť technikov: 0907 872 435,  

alebo e-mail: servisne.stredisko@intercars.eu

-> HP/HP

-> LP/LP

ERRECOM - LP (1053) / HP (1054) 1/4 SAE 
vonkajší závit

Sada pre výmenu ventilkov
- pre R12a/R134a. 20ks štandardných ventilov
10ks GM ventily s väčším priemerom, 10ks 
R134a JRA v/n tlaku, 5ks R134a M10, 5ks R134a 
M8,1ks R12/R134a, kľúč na ventilčeky.

Sada matíc na servisné 
porty
- bezpečnostné matice zabezpečujúce 
servisné porty klimatizácie automobilu. 
Pre porty HP/LP, 60 kusov.

Rýchlospojky LP/HP pre plničky

Servis plničky 

SPIN / BOSCH / TEXA / DELPHI
Vykonávame kalibráciu váh, kalibráciu senzorov, kontrolu tlaku, 
výmenu oleja vo vákuovej pumpe, výmenu filtra, vizuálna kontrola, 
v prípade potreby konzultácia s dodávateľom  
za účelom odstránenia nájdenej poruchy. 

Pre objednanie prosím kontaktujte servisné stredisko. 

Index IC: ER RA1032.01

Index IC: ER RA1060.01

Index IC: ER RK1052 Index IC: 0XAT3043

Index IC: ER RA1053.01Index IC: ER RA1054.01

MM Kľúč osemhranný
pre demontáž servisnej prípojky nízkeho tlaku R134a

pre demontaž servisnej prípojky vysokého tlaku R134a

Index IC: 007950014150

Index IC: 007950014160

Adaptér klimatizácie 
MM - pre Volvo, BMW a iné

Index IC: 007950024560

Adaptér pre klimatizácie
bez ventilu nízkeho tlaku (Renault)

Index IC: ER RK1208

Kľúč
pre odskrutkovanie ventilčekov.

Index IC: 0XAT3026

PROFITOOL - Univerzálna sada rýchlospojok 
HP a LP 1/4”

Rýchlospojky LP/HP pre plničky

Index IC: 0XAT3031LIndex IC: 0XAT3031H

Index IC: SPIN 01.012.02

SPIN - manuálne plnenie klimatizácie R134a
-stojan s manuálnymi ventilmi a manometrami Ø68mm, 
hadice 1,5 m, vákuová pumpa 72 L/min 
s manometrom pre vákuum, elektronická 
váha na chladivo, napájanie 9V baterkou, 
kapacita 100kg, voliteľne verzia s plnením 
oleja, dodanie cca 10 dní.
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HĽADANIE ÚNIKOV KLIMATIZÁCIE MERANIE TEPLOTY, OPRAVY VEDENÍ, O-KRÚŽKY KLIMATIZÁCIE

Manometer pre kontrolu netesností
-  v A/C systémoch s guličkovým ventilom,  

spojka 1/4 SAE. 

Sada manometrov  
pre kontrolu netesností 
-  pre systémy klimatizácie s chladivom 
 R134A, R12. Dĺžka hadíc: 1550mm.

Kvalitný elektronický tester úniku R134a
s SK overením platným jeden rok vyžadovaným SZ CHKT 
k certifikátu pre prácu s chladivom R134a. 
-  ľahké ovládanie, akustická a svetelná 

signalizácia, dĺžka sondy 43cm, batérie 
a sonda v dodávke zariadenia. 

- možnosť opätovného overenia.

OVERENIE A SLOVENSKÝ CERTIFIKÁT ZDARMA!
(povinná výbava pre prácu s chladivom R134a)

Sada pre meranie únikov manometrom
SEALEY 
-  Meranie tlakov a únikov manometrami  

 v systémoch klimatizácie R134A a R12. 
-  vedenia 1550mm, balené v praktickom 

 kufríku. 

Detekčná pena
400ml pre hľadanie netesností

Najúčinnejšie meranie únikov vodíkom
- vodíkom (dusík/vodík), 
-  v sade je nádoba s 1kg mix dusík/vodík, 

reduktor, 40 barový manometer,  
elektronický detektor vodíka. 

-  vysoká presnosť, vhodné pre hľadanie 
najmenších únikov, ktoré iné metódy 
detekcie nenájdu.

Index IC: SPIN 01.000.203M

Index IC: SPIN 05.073.25T

Index IC: 007950024710

Index IC: 007950013840

Index IC: 007950025880 Index IC: SEA VSAC002

Index IC: ER MN1062.01

Index IC: 0XAT3030-01

Index IC: 007950024690

Samostatná kartuša s 2,2kg mix dusík/vodík
SPIN. Alternatíva od M.Marelli 007950025890 (27 €, váha 1 kg).

Index IC: SPIN 01.090.13

LENA UV LED
-  UV lampa pre zisťovanie netesností 

v systéme klimatizácie.
- Okuliare, lampa 1W, batérie 3x AAA, IP65.

Index IC: LENA 334542

Manometer pre kontrolu netesností
IDEAL - redukčný ventil na fľašu dusíka

Index IC: RB-AZ

Elektronický detektor úniku 
R134a, 1234yf, vodík
-  automatická detekcia chladiva,
- detekcia 5 % vodíka (H2) + 95 % dusíka (N) 
- citlivosť menej ako 5 ppm,
- zvuková a svetelná signalizácia

Výkonná SPIN UV lampa
-  batéria Li-ion 3,7V 2200mAh, IP65,
-  nabíjačka 240V, aj 12V do zapaľovača, 

okuliare, svietenie 100% - 50% - SOS.

Sada manometrov + 2,5m káble + rýchlospojky
Obsah balenia:
-  Puzdro
-  Páska
-  2 manometre
-  3 vodiče(250 cm)
-  2 rýchlospojky

NOVINKA

NOVINKA

Sada O-krúžkov
SPIN - Sada tesnení pre 
klimatizácie, 
v balení 120kusov.

Sada O-krúžkov
PROFITOOL - Sada tesnení pre 
klimatizácie, v balení 55 kusov.

Sada O-krúžkov  
a prsteňových pruží
PROFITOOL - pre klimatizácie,
v balení 55 kusov.

Jednoduchý elektronický 
teplomer PT201
Kontaktný, s rozsahom merania  
od -50° do +150°C.

Bezdotykový teplomer
SPIN - laserový, s infra červeným 
ukazovátkom, LCD displejom. Rozsah 
merania -32°/+380°C, presnosť 0,1°C. 
Automatické vypnutie po 15 s. 
-  Napájanie 9V batériou.

Sady Spring lock
na demontáž hadíc klimatizácie,
9 kusov - 3/8”, 1/2”, 5/8”, a 3/4”, vhodné 
pre GM, Ford, Chrysler, Jeep.

Sady Spring Lock
Náradie na demontáž hadíc klimatizácie 
Spring Lock,3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” (Audi, 
Citroen, Chrysler, Ford, Hyundai, 
Peugeot, PSA, Renault, Seat, Škoda, 
Volvo, VW).

Sada O-krúžkov
MM - Sada tesnení pre 
klimatizácie, v balení 
435 kusov, 29 typov.

Plomby na servisné ventily
-  teplom zmrštiteľné,
-  pre vysoko aj nízkotlakové ventily,
-  s identifikačným č., 20kusov

Index IC: L13005830Index IC: 0XAT3027

Index IC: 0XAT3002

Index IC: SPIN 04.052.00

Index IC: 0XAT3029A Index IC: 0XAT3029 Index IC: SPIN 01.000.15

Index IC: SPIN 04.013.05 

Index IC: 0XAT3018

Index IC: 007950025520

Index IC: 0XACSEAL
Index IC: 0XAT3019

Sada náradia 
na opravu 
trubiek a hadíc 
klimatizácie 
VOLKANO 
LOKRING & 
LOKCLIP

Lisovacie kliešte
-  pre opravy vedení klimatizácie,
-  ručná hydraulická pumpa, svorky 

8 (13/32”), 10 (1/2”) a 12 (5/8”) mm 
(4 redukcie pre medziľahlé veľkosti),

- praktický kufrík.

Sada na rozpájanie
-  univerzálna sada MASTER na 

rozpájanie vedení klimatizácie 
a paliva

-  21 častí.
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Olej PAG PREMIUM
ERRECOM - pre R134a, R1234yf, 
hybridné a elektrické automobily

PAG 46, 250ml

Index IC: ER OL6001.Q.P2

PAG 46, 1000ml

Index IC: ER OL6001.K.P

PAG 46, 5000ml

Index IC: ER OL6001.P.P2

PAG 100, 1000ml

Index IC: ER OL6003.K.P2

PAG 100, 1000ml

Index IC: ER OL6003.P.P2

OLEJE A FARBIVO PRE KLIMATIZÁCIE PREPLACH, CHLADIVO A CHÉMIA PRE KLIMATIZÁCIE

UV farbivo 250ml 
Magneti Marelli - Farbivo pre 
systém klimatizácie s R134a.
Objem 250ml.

UV farbivo 250ml
ERRECOM - UV farbivo pre pre R12, R134a, 
R1234yf, hybridy a elektromobily. Objem 
250ml, pre kontrolu netesností.

Univerzálny PAG olej  
pre R134a, 1L
-  pre systém klimatizácie automobilu 

s chladivom R134a, 
-  objem 1L, vyrobené v Taliansku,
-  vysoká kvalita, univerzálne použitie, 

odporúčaný špecialistami.

Olej PREMIUM PAG 100 
+ UV DYE
pre: R1234yf/R134a, obsahuje UV farbu, 1l

PAG46 olej pre  
R1234yf, 1L
-  pre systém klimatizácie automobilu 

s novým chladivom R1234yf,
-  objem 1L, vyrobené v Taliansku,
-  vysoká kvalita, univerzálne použitie,  

odporúčaný špecialistami.

Olej POE pre R134a, 1L
RENISO TRITON SEZ

Olej PAG PREMIUM
s UV farbivom

ERRECOM PAG-OIL 
46 UV 250 ml

Index IC: ER OL6006.Q.P2

PAG-OIL 46 UV 
1000ml

Index IC: ER OL6006.K.P2

PAG-OIL 100 UV  
1000ml

Index IC: ER OL6006.K.P2

ERRECOM - pre R134a 
(bez kontrastu) 1l 

Olej PAO 68 1l

Index IC: ER OL6035.K.P2

PAG 46 olej 
pre R134a, 1L

1L pre R134a:

80, 1L

55, 1L, odporúčaný 
pe autobusy

Index IC: SPIN 01.000.178 Index IC: SPIN 01.000.122

Index IC: ER OL6008.K.P2

Index IC: 007935090660

Index IC: FUCHS/SEZ80

Index IC: FUCHS/SEZ55

Index IC: ER TR1A03.01

Index IC: ER TR1003.01.S1

Index IC: 
007935090640

Chladivo R134a - 12kg
- v praxi overené chladivo, 
- kúpou u nás neriskujete poškodenie systému klímy a plničky!
- zálohu za nádobu vraciame po vrátení prázdnej nádoby.
Aktuálnu cenu nájdete v IC katalógu.

Chladivo R1234yf - 5kg
Nové chladivo HFO1234yf. Zálohu za nádobu 
vraciame po vrátení prázdnej nádoby. Najlepšiu 
cenu a aktuálne sklady si pozrite vo vašom 
WEB cate pod nasledovnými indexmi:

EXTERNAL
Najnovší utesňovač komponentov klimatizácie pre vonkajšie 
použitie. Utesňuje úniky do 5mm, ktoré vznikli na častiach systému 
klimatizácie. Odolný na zmeny teploty. Použitie na termoplastických 
vedeniach. Teplotná odolnosť -100 st.C do +270 st.C. Netesnosť vs. 
odolnosť: 5mm->40bar, 2mm->50barov, 1mm->57bar.

EXTREME ULTRA 6ml
-  moderný, supervýkonný utesňovač systémov 

klimatizácie, 
-  iba jedna dávka 6ml ULTRA utesní úniky až do 0,3 mm,
-  viditeľný s UV lampou,
-  adaptéry pre R134a a R1234yf.

Externá sada pre preplach 
klimatizácie
ERRECOM - sada pre jednoduché a úsporné 
manuálne preplachovanie, bez kvapaliny

Nálepky údržby klimatizácie
20 kusov
Samolepiaci štítok 10x6cm. 
Na stĺpik automobilu. V slovenčine 
Cena za 20 kusov nálepiek.

Stav km:
Dátum:

Antibakteriálne ošetrenie výparníka:
Antibakteriálne ošetrenie interiéru:
Výmena peľového (uhlíkového) filtra:
Výmena sušiča:
Kontrola netesností:
Náplň UV farbiva:

Náplň oleja, typ:                           ,                         g

Náplň chladiva R134a/R1234yf:                        g

Servis:

Údržba klimatizácie:

Ďalšia údržba:

Stav km:

Dátum:

www.intercars.sk  |  www.vybaveniedielni.sk
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Preplachovacia kvapalina 5L
-  pre manuálny preplach  

systému klimatizácie.

Preplachovacia kvapalina 5L
-  pre automatický (EASY FLUSH vyššie) 

preplach systému klimatizácie.

Index IC: STITOK KLIMATIZACIE

Index IC: R1234YF/5+BUTLA

Index IC: ER TR1166.01

Index IC: ER TR1055.01

Index IC: R134A/12+BUTLA

Index IC: ER TR1163.AL.H2.S2

Index IC: ER TR1142.P.01

AKCIA

Index IC: ER RK1088.01

Index IC: 090508

Index IC: LOC SF 7080 150ML 
Index IC: LOC HYGIENE SPRAY 150ML

500ml účinná pena určená 
na čistenie klimatizácie 
v motorových vozidlách.
Video návod pod QR kódom:

LOC HYGIENE 
SPRAY 150ml
150ml Čistič klimatizačných 
systémov a hygienický 
sprej. Netoxický dezinfekčný 
prostriedok. Svieža vôňa 
eukalyptu. Aplikácia v interiéri 
automobilu bez nutnosti 
demontáže filtrov.

Index IC: CRC AIRCO CL PRO 500ml
Index IC: CRC AIRCO CL PRO K12PCS
12kusov x 500ml.

Dezinfekcia klimatizácie
500ml so sondou/aplikátorom. 
Čistí vzduchové kanály 
klimatizácie a výparník 
Aplikácia do systému rozvodu 
vzduchu bez kabínového filtra. 
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PNEUSERVISNÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL PNEUSERVIS

Pneuservisný spotrebný materiál
Výber najobľúbenejších produktov skladom za akciové ceny.  
Pre plnú ponuku si pozrite náš Megakatalóg vybavenia dielní.

Sada na opravu kolies
Knôty - Ihlica na knôty s úchytom - 
Ihlica s úchytom - záplaty - skrutkovač 
na ventilčeky - matice.

Sada pre opravu pneumatík s CO2

Ihlica s rukoväťou, fréza s rukoväťou, 
náboje 3 kusy, 16g CO2, ventil na CO2, 10 
knôtov, lep, nôž.

Index IC: 0XTY055 Index IC: 0XTY002 

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE OCEĽOVÉ RÁFIKY - 
NAKLEPÁVACIE

INDEX IC VÁHA (g) KS FARBA VÝROBCA

4806-STDZN-05E 5 100 POZINK 4MAX

ROTO BS12-RUB-05 5 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 10G 10 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-10 10 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 15G 15 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-15 15 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 20G 20 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-20 20 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 25G 25 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-25 25 100 POZINK ROTOBALANCE

4806-STDZN-30C 30 100 ČIERNE 4MAX

ROTO BS12-RUB-30 30 100 POZINK ROTOBALANCE

4806-STDZN-35C 35 50 ČIERNE 4MAX

ROTO BS12-RUB-35 35 50 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 40G 40 50 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-40 40 50 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 45G 45 50 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-45 45 50 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNSTD 50G 50 50 POZINK PROFITOOL

ROTO BS12-RUB-50 50 50 POZINK ROTOBALANCE

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE ALU RÁFIKY - NAKLEPÁVACIE
INDEX IC VÁHA (g) KS FARBA VÝROBCA

4806-ALUZN-05E 5 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-05 5 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNALU 10G 10 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS13-RE7-10 10 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNALU 15G 15 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS13-RE7-15 15 100 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-20E 20 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-20 20 100 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-25E 25 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-25 25 100 POZINK ROTOBALANCE

0XCW ZNALU 30G 30 100 POZINK PROFITOOL

ROTO BS13-RE7-30 30 100 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-35E 35 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-35 35 50 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-40E 40 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-40 40 50 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-45E 45 100 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-45 45 50 POZINK ROTOBALANCE

4806-ALUZN-50E 50 50 POZINK 4MAX

ROTO BS13-RE7-50 50 50 POZINK ROTOBALANCE

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE ALU RÁFIKY - NALEPOVACIE
INDEX IC VÁHA (g) KS FARBA VÝROBCA

0XAW FE12X5S ZNP 12x5 100 LAK. ŠEDÉ PROFITOOL

ROTO SFS 12x5x100 12x5 100 LAK. ŠEDÉ ROTOBALANCE

0XAW FE12X5B ZNP 12x5 100 LAK. ČIERNE PROFITOOL

ROTO SFB 12x5x100 12x5 100 LAK. ČIERNE ROTOBALANCE

0XAW FE4X5&4X10S ZNP 4x5&4x10 100 LAK. ŠEDÉ PROFITOOL

0XAW FE1200X5S ZNP 1200x5 6kg LAK. ŠEDÉ PROFITOOL

ROTO SFK6 1200x5 1200x5 6kg LAK. ŠEDÉ ROTOBALANCE

VYVAŽOVACÍ PRÁŠOK PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
INDEX IC OBJEM (kg) VÝROBCA

EASY BALANCE 7,5 EASY BALANCE

MONTÁŽNE PASTY NA PNEUMATIKY
INDEX IC VÁHA (kg) TYP VÝROBCA

0XMP PROFIPASTE 5 UNIVERZÁLNA PROFITOOL

CARP5 5 UNIVERZÁLNA CARTECHNIC

DELTA4Z 5 UNIVERZÁLNA DELTA

NÁPLASTE NA DUŠE
INDEX IC TYP KS VÝROBCA

500-0043 P-1 35MM 30 TIPTOPOL

VENTILY
INDEX IC TYP VEĽKOSŤ KS VÝROBCA

4806-20-0412E TR412 34mm 20 4MAX

0XVA TR412 TR412 34mm 100 PROFITOOL

4806-20-0413E TR413 43mm 20 4MAX

0XVA TR413 TR413 43mm 100 PROFITOOL

4806-20-0414E TR414 49mm 20 4MAX

0XVA TR414 TR414 49mm 100 PROFITOOL

0XVA TR412C TR412, CHRÓM 34mm 20 PROFITOOL

4806-20-1413E TR413, CHRÓM 43mm 20 4MAX

4806-20-1414E TR414, CHRÓM 49mm 20 4MAX

0XVA TR600HP TR600HP  - 20 PROFITOOL

0XVA 525AL B TR525 ČIERNY  - 20 PROFITOOL

0XVA 525AL G TR525 GRAFITOVÝ  - 20 PROFITOOL

0XVA 525AL S TR525 STRIEBORNÝ  - 20 PROFITOOL

PRÍSLUŠENSTVO K VENTILOM
INDEX IC TYP KS VÝROBCA

4806-20-0045E VLOŽKA DO VENT.KRÁTKA 100 4MAX

4806-20-1402E KRYT VENTILA ČIERNY 100 4MAX

4806-33-4333E PREDĹŽENIE UHLOVÉ 45 10 4MAX

4806-33-0170B PLASTOVÁ 170MM ČIERNA 10 4MAX

KRIEDY NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
INDEX IC KS TYP FARBA VÝROBCA

4806-55-0402E 4 KRIEDA BIELA 4MAX

4806-55-0402Z 4 KRIEDA ŽLTTÁ 4MAX

4806-55-0405E 12 KRIEDA BIELA 4MAX

4806-55-0405Z 12 KRIEDA ŽLTTÁ 4MAX

0XTY044 12 KRIEDA BIELA PROFITOOL

0XAC TO-440 72 12 POPISOVAČ BIELA PROFITOOL

OPRAVNÉ HRÍBIKY
INDEX IC TYP A VEĽKOSŤ (mm) KS VÝROBCA

511-3216 PPQ 4,5 (V KOVOVOM PLÁŠTI) 40 TIPTOPOL

0XVU262819 PPQ 6 (V KOVOVOM PLÁŠTI) 24 PROFITOOL

RADIÁLNE VLOŽKY
INDEX IC TYP A VEĽKOSŤ (mm) KS VÝROBCA

512-1159 115 TL 75x90 20 TIPTOPOL

512-1207 120 TL 80x125 10 TIPTOPOL

OPRAVNÉ ŠNÚRY A IHLICA
INDEX IC TYP KS VÝROBCA

0XVU262833 DĹŽKA 10CM 50 PROFITOOL

510-1801 SEALFIX PRE OSOB. AUTOM. 50 TIPTOPOL

0XTY014 OTVORENÁ IHLICA 1 PROFITOOL

NÁPLASTE NA PNEUMATIKY
INDEX IC TYP KS VÝROBCA

512-5040 SMT 0 (UP4,5) 100 TIPTOPOL

0XVU262813 SMT 1 (UP6) 30 PROFITOOL

0XVU262814 SMT 2 (UP8) 30 PROFITOOL

Novinka v sortimente 
slovenský výrobca

Bezpáková vyzúvačka KENDO.30S s ramenom
-  2 synchronizované odrážacie kotúče, 

špeciálna plastová hlavica - Butler patent,
-  integrovaná ochrana ráfikov proti 

poškodeniu, ovládacia konzola,
-  synchronizovaný súbežný pohyb všetkých 

3 nástrojov,
-  senzory pre automatickú aretáciu 

odrážacích pätiek,
-  stredové upínanie kolies - 3 nastaviteľné 

výšky stola,
-  Automatická regulácia upínacieho tlaku, 

viacrýchlostná, spätný chod.
-  Max. priemer kolesa: 1143 mm, šírka 

ráfika: 3”-15”, upnutie: 10”-30”, motor 2,25 
kW, váha 330 kg, pomocné rameno 
PLUS91AKC, bohaté príslušenstvo.

Index IC: BUT KENDO.30S+PLUS91AKC

Pneumatický zdvihák pneumatiky pre Kendo
- individuálna objednávka, dodanie 1 mesiac.

-  automatická vyzúvačka  
s pomocným ramenom PLUS73, 

-  pneumatická pištoľ pre hustenie 
s manometrom, 

-  rýchlodofuk v čeľustiach pre  
bezdušové pneum, 

-  plynule regulovatelné otáčky  
stola 0-16 min-1

-  motor 0,75 kW/ 230V s invertorom. 
Max. vyzúvacia sila 1200 Nm, v hlave 
ochrana proti poškodeniu ráfikov, 
plast. krytka na lyžici. Max. Ø kolesa 
1092 mm (43”), max šírka kolesa 15”, 
vnút. upnutie 12”-26,5”, vonkajšie 
upnutie 10”-24”, 

-  sila valca oddeľovacej lyžice 3600 kg  
pri tlaku 10 bar.

- vyrobená v Taliansku. 

Index IC: BUT HP641SD.24FI+Plus73

TOP VYZÚVAČKA

Index IC: BUT G1000A99NP

-  kompaktný dizajn a rozmery stroja, 
veľký 20” monitor, nový softvér, 
automatický ALU S program, 
automatický stop pre aplikáciu 
všetkých závaží

-  automatické meranie vzdialenosti, 
priemeru a šírky disku pomocou el. 
ramienka a 3d ramienka (GAR301)

-  priemer disku 10”-26”
-  šírka disku 1,5” - 22”
-  maximálna hmotnosť kolesa 65kg
-  čas cyklu 6 sekúnd, rýchlosť 

otáčania < 100 ot/min.
-  napájanie 230v

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

Vyvažovačka LIBRAK360PS
-  výbava zhodná so strojom  

Librak360S a navyše 
s pneumatickým upínaním kolesa

Index IC: BUT LIBRAK360PS

Vyzúvačka HP641SD.24 + Plus73

Index IC: BUT LIBRAK350+GAR301Index IC: BUT LIBRAK360S

-  séria 360 obsahuje väčšie robustnejšie 
šasy, optimalizovaný kryt, 

-  širší monitor 22”, nový sofvér 
s jednoduchým ovládaním

-  rozsah meracieho ramienka 
zvačšený až na 320mm

-  stroj vybavený 3d ramienkom, 
laserovým ukazovateľom lepenia 
závaží, LED prisvietením

-  priemer disku: 10”-30”
-  širka disku 1,5”-22”
-  maximálna hmotnosť 

kolesa 65kg
-  čas cyklu 6 sekúnd, rýchlosť 

otáčania < 100 ot/min.
-  napájanie 230v

Vyvažovačka LIBRAK350+GAR301Vyvažovačka LIBRAK360S
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PNEUSERVIS

TOP VYVAŽOVAČKA

PNEUSERVIS

-  10” dotykový LCD displej s interaktívnym menu v 3D grafike,
-  dotykové aj klávesové ovládanie,
-  automat. meranie Ø a vzdialenosti kolies, automatické polohovanie kolies,
-  automat. výber vyvažovacieho programu, skrytie závaží za lúče,
-  optimalizácia nevyváženosti pneu. a ráfika, úspora spotreby závaží,
-  nožná brzda, vyvažovanie s presnosťou ±1 g, max. váha kolesa: 70 kg,
-  Ø ráfika: 10”-26”, šírka ráfika: 1,5”-22”, rýchlosť otáčania:<100 ot./min,
-  doba vyvažovacieho cyklu 6 s., 
-  komplet sada potrebného príslušenstva.

štandard
WDK WDK na ráfiku

Index IC: BUT LIBRAK340TOUCH

NOVINKA

-  moderný vyvažovací systém,
-  19“ dotykový monitor s 3D grafikou 

a navádzaním, priemyselný počítač,
-  pneumatické upínanie,
-  ultrazvukový sonar na automatické 

meranie všetkých rozmerov,
-  laserový skener na meranie 

vnútorného profilu diskov a počtu 
lúčov,

-  laserový označovač polohy 
na lepenie závaží,

-  automatický stop v polohe pre 
aplikáciu všetkých závaží,

-  LED osvetlenie vnútra disku,

-  pre disky 10-30“, šírky 1,5-22“, 
-  maximálna hmotnosť kolesa 80kg,
-  presnosť 1 g.

Voliteľné:
-  BUT GAR338 - Ultrazvukový snímač 

hádzania disku.
-  BUT GAR335 - Laserový označovač 

presnej polohy nabíjaných závaží.
-  BUT GAR320 - Sada na spárovanie 

s tlačiarňou cez bluetooth.
-  LED displej, hriadeľ z kalenej ocele 

Ø 40 mm.

Index IC: BUT Librak430P.3DTec

WDK sada pre rameno Kendo vyzúvačky

->
Index IC: BUT G1000A111

Manuálne
upnutie

Pneumat.
upnutie

Úprava
vzduchu

Zameranie laserom + dvojíté 
LED svetlo

Meracie  
ramienko Sonar

Ďalšie varianty skladom
na ceste do skladu

LIBRA K355PS - áno áno áno áno áno -

LIBRA K355S áno - - áno áno áno -

LIBRA K355P - áno áno GAR308 GAR307 GAR332

LIBRA K355 áno - - GAR308 GAR307 GAR332

Vyvažovačka LIBRAK340 TOUCH

Vyvažovačka Librak430P 3DTec

NOVINKA

Vyvažovačka BP66 - 2 prémiová rada
-  Vhodná pro osobné a ľahké úžitkové automobily,
-  rýchlo-upínací systém HAWEKA,
-  programy pre statické a dynamické vyvažovanie, 7 ALU programov,
-  programy pre OFF-ROAD a MOTO kolesá,
-  optimalizácia nevyváženosti pneumatiky a ráfika,
-  LED displej, hriadeľ z kalenej ocele Ø 40 mm,
-  funkcia úspory energie,
-  vyvažovanie s presnosťou ±1 g,
-  doba vyvažovacieho cyklu: 7 s.

Štandardné príslušenstvo: 
-  Rýchloupínacia matica, 3 centrujúce kužely + SUV kužel, pravítko, 

kliešte a dláto na závažie

Vyvažovačka BP67-2
-  vyvažovačka s vlastnosťami 

ako EVERT BP66-2, naviac:
-  zadávanie vzdialenosti 

a priemeru disku pomocou 
elektronického ramienka,

-  nožná brzda, LED 
   dióda na prisvietenie 
   kolesa.

Vyvažovačka BP76-2
-  19” LCD HD monitor,
-  pamäť 3 módov práce,
-  7 programov ALU,
-  skrývanie závažia za lúče disku,
-  Módy motocykel, SUV,
-  kalibrácia a diagnostika 

užívateľom,
-  rýchloupínacia matica Haweka,
-  kalená os hriadeľa,
-  funkcia šetrenia energie,
-  prisvietenie SMD LED,
-  automatické zastavenie kolesa 

v mieste osadenia závažia.

Vyvažovačka BP68-2
-  vyvažovačka s vlastnosťami 

ako EVERT BP67-2, naviac:
-  zadávanie šírky disku 

pomocou 
   elektronického 
   ramienka,

 1,5”-20”

28
”

140 1/min

70 kg

11
00

 m
m

500 mm

Index IC: EVERTBP66-2

Index IC: EVERTBP76-2

Index IC: EVERTBP67-2 Index IC: EVERTBP68-2

Vyvažovačka CB900B
EVERT 
-  Základný model, vhodný pre menšie pneuservisy, 

pracuje aj s hliníkovými diskami, program 
vyvažovania MOTO,

-  výkon motora 0,25kW, váha 110 kg, LED displej, 
presnosť vyvažovania ±1g, 200 ot./m., 3 funkcie 
ALU, program statického vyváženia,

-  mikroprocesorový systém dopĺňa integrovaný 
program s vysokou presnosťou vyvažovania,

-  v praxi dlhodobo overený, bezproblémový stroj.

200 1/min 65 kg 500 mm 1,5”-20”

39
”

10
”-

24
”

Index IC: EVERTCB900B

140 1/min              70 kg              500 mm                    1,5”-20”

11
00

 m
m

28
”

140 1/min              70 kg            500 mm                      1,5”-20”

11
00

 m
m

28
”

140 1/min 70 kg 500 mm 1,5”-20”

11
00

 m
m

28
”
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Vyzúvačka 885ITA-2
-  automat, pneumatické 

odchýlenie ramena dozadu, 
-  2 rýchlosti otáčania stola,
-  pneumatická aretácia 

vyzúvacieho ramena a hlavy,
-  motor 0,8kW/1,1kW / 400V,
-  vzduchové „delo“ integrované 

v čelustiach,
-  s pomocným ramenom 

AL320 pre rýchlejšie a ľahšie 
-  vyzúvanie nízkoprofilových 

a runflat pneumatík.

3 x 400 V 7-13 1/min 10”-20” 

10
40

 m
m

Vyzúvačka LC890S
-  polautomat, manuálne otočenie 

vyzúvacieho ramena na bok,
-  manuálne spúšťanie a blokovanie 

hlavy,
-  zosilený okrúhly nosník  

vyzúvacieho ramena,
-  s pneumatickým pomocným 

ramenom PL240 pre prácu 
na nízkoprofilových a runflat 
pneumatikách.

3 x 400 V 7 1/min 10”-20” 

 12”-23” 3-15”

12
50

 m
m

Index IC: EVERT885ITA-2 Index IC: EVERTLC890S

Index IC: EVERT885ITA-2+390 Index IC: EVERTLC890S+PL240

Verzia bez pomocného ramena: Verzia bez pomocného ramena:

Verzia s pomocným ramenom: Verzia s pomocným ramenom:

12”-24” 3-12”

PNEUSERVIS

NOVINKA

Index IC: EVERTBP887ITN-2

Vyzúvačka BP887ITN
- automat, 2 rýchlosti otáčania stola,
- pneumatické vychýlenie ramena do zadu,
- pneumatické blokovanie hlavy 12”-23”
- veľmi silné upnutie, nie je potrebné použitie adaptérov,
- výkon a napájanie 1.1KW / 400V, turbodofuk v čeľustiach,
- pištoľ s manometrom vyrobené v EU pre dofuk,
- ovládací modul a príprava vzduchu vyrobené v EU.

Verzia s pomocným 
ramenom:

Index IC: 
EVERTBP887ITN-2+390 3 x 400 V 7-13 1/min 11”-24” 13”-26” 3-14”

11
00

 m
m

Rýchloupínacie matice pre vyvažovačky 
-  zosilená, 
-  pre priemer hriadeľa 36mm,
-  vhodná pre vyvažovačky EVERT  

s priemerom hriadeľa 36mm.

-  výrobca Haweka, 
-  pre priemer hriadeľa 40mm,
-  vhodná pre vyvažovačky EVERT 

s priemerom hriadeľa 40mm.

Index IC: TB-K-0100000 Index IC: TB-K-0200000HWK

Ponuku pre nákladné automobily 
nájdete na strane 84 tejto akcie.

V ponuke a skladom máme omnoho 
viac pneuservisných strojov ako sa 
zmestí do tejto akcie. 

Kontaktujte Vášho OTZ (tel. strana 80). 

Viac pneuservisu? Sada na opravu kolies
-  Knôty
-  Ihlica na knôty s úchytom 
-  Ihlica s úchytom
-  záplaty
-  skrutkovač na ventilčeky
-  matice. 

Index IC: 0XTY056

Index IC: C-54-1300014

Plastová krytka do hlavy, 
na valček.

Index IC: TB-M-0100000

Krúžok PKW
EVERT model: CB66; 
CB67; CB68; CB900B; 
CB956B; CB998B

Index IC: C-54-8000007

Plastová krytka do hlavy, 
plochý.

Index IC: C-90-1000013BP

Plastový kryt na odtláčaciu 
lyžicu pre, BP870N, 
BP887ITN, BP887ITNS, 
BP889NS. (pre LC890S, 
885ITA: C-90-1000013)

Index IC: 0XAT6038

Index IC: BUT G800A6

Plastové krytky na čeľuste, 
sada 4ks pre BUT HP.

Príslušenstvo k EVERT vyzúvačkám
EVERT - vybraný spotrebný materiál:

Príslušenstvo k BUTLER vyzúvačkám
BUTLER - vybraný spotrebný materiál:

Index IC: C-54-8000012

Index IC: C-M-0400000 Index IC: TB-M-0100000

Index IC: BUT G800A117

Plastová krytka do hlavy 
– tvarový.

Adaptér pre kolesá 
motocyklov, pre LC890S, 
885ITA, BP870N.

Adaptér pre kolesá 
motocyklov
EVERT model: CB900B

Krytky na hlavu, sada 
2x2krytky pre BUT HP..

Index IC: C-54-8000005

Plastová krytka - sada 4ks 
na čeľuste stola.

Mierka vzdialenosti
Mierka vzdialeností skrutiek 
diskov kolies.

BUTLER - plastová krytka 
na hlavu, vylepšený model 
povôdnej G1000A113. Vhodná 
aj pre ráfiky s vysunutým 
okrajom. Vhodná pre varianty 
KENDO.30LIGHT, KENDO.30, 
MEMOD.

Index IC: BUT G1000A142

Index IC: C-54-1000006

Gumová podložka pre vyzúvačky 
- doraz pre odtláčaciu lyžicu, 
- pre modely: 885ITA-2; LC890S.
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Statická vyvažovačka
SEALEY
-  pre kolesá motocyklov,
-  max. rozmer kužela Ø35mm

Rozťahovák
- so základňou

Index IC: SEA VS1819

Index IC: 0XTY054

Index IC: UNITROL WULKAN MIX25KG Index IC: UNITROL IFL

UNITROL - Granulát k umývačkam kolies 25 kg

Index IC: 260407

Brúsny kotúč pre odstránenie lepu
NTS
-  z tvrdého kaučuku s reduktorom na brúsku,
-  odstránenie lepov bez poškodenia podkladu/laku. 

Vozík na pneumatiky
-  uľahčite si presúvanie 

pneumatík pre osobné/
dodávkové/nákladné 
automobily,

-  nosnosť 250 kg, 
rozmer: 165-570mm.

Index IC: 0XPTOG0013

UNITROL - Tlakové delo 25l

-  Tlak otvorenia bezpečnostného 
ventilu 1 MPa

-  Objem zbernej nádoby 25 l
-  Rozmery 600x600x250
-  Váha 18 kg

Mechanický merač
hrúbky plášťa

Sada pre opravy pneumatík
-  20 knôtov o dĺžke 20 cm,
-  ihlica s kovovou rukoväťou,
-  špirálový vrták s kovovým úchytom T,
-  mazivo, nôž,
-  dva imbusové kľúče pre odskrutkovanie.

Index IC: 0XTY037

Index IC: 0XTY065

Index IC:  0XTY001

Pištoľ na ofukovanie
 s dlhou tryskou 300 mm

Vyzúvacia páka Profitool
s plastovou ochranou, 20” (500 mm)

Vyzúvacia páka Profitool
- 05 = 500mm, - 06 = 600mm

Index IC: 0XTY043

Index IC: 0XAT6208-05

Index IC: 0XAT6208-06

Index IC: JEAA1010

Pneuservisné kliešte 
pre závažia, dĺžka: 250mm

Index IC:  
IH 8941089150

Overený momentový kľúč s SK certifikátom
-  1/2” CP8915, celokovové prevedenie, 
-  presnosť merania 4%.
-  rozsah 40-200 Nm, dĺžka 520 mm
-  váha 2 kg
-  cena vrátanie SK certifikátu 

s platnosťou 1 rok.
-  možné opätovné overenie.

Index IC: SPIN 03.000.38

Inflátory pre osobné a nákladné automobily
- vhodný pre osobné automobily,
- max. vstupný tlak 10,5BAR / 152PSI,
- 8m hadica s klipom na ventily,
- urýchľuje prácu, 
- možno inštalovať aj v exteriéri.

Index IC: ANAF1621

Index IC: ANAF2450

Momentové kľúče bez overenia 1/2” a 3/4”

TOPTUL
-  krútiaci moment: 40-210 Nm, 

dĺžka 535mm.

TOPTUL 
-  krútiaci moment: 100-500 Nm, 

dĺžka: 865 mm

Index IC: IH BLITZPNEUREX1 Index IC: IH BEAH060411

-  manometer Ø 60mm,
-  cena vrátanie SK certifikátu - platný 1 rok,
-  možné opätovné overenie, max. 10 bar.
-  pištoľ bez overenia: BEAH060411.

BLITZ PNEUREX 
-  s platnosťou certifikátu 1 rok, 
-  možné opätovné overenie, max. 12 bar.,
-  hadička 500mm, ventil na klip.

Overené meradlá - profesionálne pištole na hustenie pneumatík s SK certifikátom

Index IC: 4170NM

Momentový kľúč bez overenia, 1/2”
HANS TOOLS - Momentový kľúč v rozsahu 40-210Nm, veľkosť 1/2“, 
napriek tomu, že nemá overenie, dosahuje vysokú presnosť. 
Vyrobený z kvalitných materiálov.

Index IC: UNITROL 2015W Index IC: SEA SA924

Pneu hustič s tlakomerom
- Michelin Wonder 
   Eurodainu 2015 
   pneu hustič s tlakomerom 
   do 12 bar,
-  EU kalibračný certifikát, 
    bez SK certifikátu

Manometer v gumenom obale
- SEALEY - rozsah 0-16bar (0-220psi), 
    1/4”, s rýchlospojkou, 
    manometer v gumenom 
    obale, bez overenia
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Index IC: 0XTY017 Index IC: 0XTY042 Index IC: 0XTY031

Index IC: 0XTY030

Páka pre osádzanie
gumených ventilov.

Guľatá brúska pumex. Knôty pre opravy pneumatík 
60 kusy, dĺžka 10 cm

Pneuservisné kliešte.

Index IC: 0XTY003

Index IC: 0XTY019

Škrabka na odlepovanie závaží.

Malá opravná sada - ihlica a vrták 
s rukoväťami,  
5 knôtov, lep

Index IC: 0XTY025 Index IC: 0XTY024

Index IC: 4811254

Drôtený kartáč.

Valček na lepenie závaží. Valček na záplaty.

Index IC: 0XTY012

Index IC: 0XTY016

Sada na opravu pneumatík,
- vrták, ihla a 2 prevliekače.

Ihla na opravu pneumatík.

Index IC: 0XTY026 Index IC: 0XTY027

Index IC: 0XTY048

Štetec na montážnu 
pastu dĺžka 390 mm, 
Ø hlavy 46 mm.

Skrutkovač na ventily.Skrutkovač ventilových vložiek

Index IC: 0XTY044

Index IC: QS408

Vrecia na pneumatiky.
- 1 rolka = 100ks vreciek, 
- rozmery 90x100cm, 
- fóliové, s potlačou.

Krieda na pneumatiky

Index IC: GDAE0401

TOPTUL - Rázový uťahovák KAAC1610 1/2” s veľkou silou do 1356 Nm, 
- kompozitný obal,
- + 3ks nadstavcov  
 pre kolesá.

Index IC: 000712

Oprava pneumatík
MOTIP 
Sprej na báze gumy k realizácii 
veľmi rýchlych a efektívnych 
opráv bezdušových pneu-
matík pre núdzový dojazd.”

Piestový kompresor 270 L
EVERT 
- vyrobené v EÚ, 3 roky záruka **,
- sací výkon: 690 l/min., 
- max. výtlačný tlak: 10 bar, 
- objem nádoby: 270 l, 
- výkon motora: 4 kW, 
- napájanie: 400 V,
- filter 35602940.

Piestový kompresor 500 L 
EVERT 
-  hlučnosť 80 dB
-  vyrobené v EU, záruka** 2 roky na pumpu a tlakový 

vypínač, 3 roky na elektrický motor, 10 rokov na 100% 
pozinkovanú nádobu (zvnútra aj z vonku)

-  sací výkon: 900 l/min.,
-  max. výtlačný tlak: 10 bar,
-  objem nádoby: 500 l,
-  výkon motora: 5,5 kW,
-  napájanie: 400 V.

Piestový kompresor 200 L
EVERT
- vyrobené v EÚ, 3 roky záruka **,
- sací výkon: 539 l/min, 
- max. výtlačný tlak: 10 bar, 
- objem nádoby: 200 l, 
- výkon motora: 3 kW, 
- napájanie: 400 V,
- filter 35602940.

Piestový kompresor 270 L
EVERT 
- vyrobené v EÚ, 3 roky záruka **,
- sací výkon: 539 l/min., 
- max. výtlačný tlak: 10 bar, 
- objem nádoby: 270 l, 
- výkon motora: 3 kW, 
- napájanie: 400 V,
- filter 35602940.

Index IC: EVERT530/200K 

Index IC: EVERT530/270K

Index IC: EVERT690/270K

Index IC: EVERTHD75-500-900

Skrutkový kompresor 500L 
s vysúšačom

Skrutkový kompresor 200L 
s vysúšačom

-  vyrobený v Taliansku, 3 roky záruky **,
-  mikroprocesorová jednotka 

s displejom MAM-860,
-  vysoká kvalita použitých dielov,
-  regulácia tlaku, prepojenie viacerých 

zariadení, počítadlo pracovných 
hodín, viacúrovňová kontrola 
prevádzk. parametrov,

-  efektívny výkon: 920 l/min.,
-  max. výtlačný tlak: 10 bar,
-  možno objednať bez vysúšača, 

ako aj vo verzii s 8, al. 13 bar.
-  objem nádoby: 500 l,
-  výkon motora: 7,5 kW,
-  napájanie: 400 V,
-  dodanie cca 6 týždňov.

-  vyrobený v Taliansku, 
3 roky záruky **,

-  mikroprocesorová jednotka 
s displejom MAM-860,

-  vysoká kvalita použitých dielov,
-  regulácia tlaku, prepojenie 

viacerých zariadení, počítadlo 
pracovných hodín, viacúrovňová 
kontrola prevádzk. parametrov,

-  efektívny výkon: 670l/min,
-  max. výtlačný tlak: 10 bar,
-  možno objednať bez vysúšača, 

ako aj vo verzii s 8, al. 13 bar.
-  objem nádoby: 200 l,
-  výkon motora: 5,5 kW,
-  napájanie: 400 V,

Index IC: EVERT-X7,5/500/D Index IC: EVERT-X7,5/500/D

Oleje pre piestové kompresory
-  Olej do piestových kompresorov, balenie 

1L; obsahuje protipeniacu zložku, ktorá 
predlžuje životnosť.

Oleje pre skrutkové kompresory
Olej do skrutkových kompresorov, 
VDL46,balenie 5L; obsahuje protipeniacu zložku, 
ktorá predlžuje životnosť.

Index IC: EVERTOIL Index IC: EVERTOIL/S

Elektronický merač
hrúbky plášťa

Index IC: 0XTY029
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** podmienky predĺženej 3 a 5 ročnej záruky EVERT kompresorov nájdete na www.vybaveniedielni.sk/servis

Max. tlak 13 bar, 780 L/min.
Index IC: EVERTHD7,5/13-500

Max. tlak 10 bar, 860L/min.

Index IC: MICH RSX 10/500 400V

Skrutkový kompresor EVERT HD
-  vhodný pre nepretržitú dodávku vzduchu, 
-  tichá prevádzka, 70dB, 
-  množstvo nastavení cez elektronický ovládací displej, 
-  nízke požiadavky na údržbu a veľmi dlhá životnosť, 
-  vyrobené v EU, záruka** 5 rokov na skrutkový kompresor, 10 

rokov na 100% pozinkovanú nádobu (zvnútra aj zvonku)
-  investícia, ktorá sa vracia časom,
-  objem 500 L, 7,5 kW, 400 V, váha 340 kg.,
-  doba dodania 3-5 týždňov.
-  HD = galvanizovaná nádoba, „chytrý“ smart ovládací panel 

UL26S a ďalšie výhody uvedené na www.vybaveniedielni.sk.

Oleje na primazávanie pneu náradia 

Index IC: 8940176597

-  vhodný pre nepretržitú dodávku vzduchu, 
-  tichá prevádzka, 
-  množstvo nastavení cez elektronický 

ovládací displej, 
-  technológia NEW SILVER, 
-  nízke požiadavky na údržbu a veľmi dlhá 

životnosť, 
-  investícia, ktorá sa vracia časom,
-  objem 500L, 7,5kW, 400V, váha 242 kg. 
-  Možno objednať aj s vysúšačom,
-  10bar verzia opäť na sklade od 1/2021, 
-  13 bar na individuálnu objednávku, dodanie 

do 1,5 mesiaca, 

ZADARMO  
„IC OVERAL” 

montérky vo vami 
preferovanej  

veľkosti. 

Max. tlak 13 bar, 690L/min.

Index IC: MICH RSX 10/500 400V 13BA

Skrutkový kompresor RSX 10/500

-  Originálny minerálny olej, 1L.
-  Výrazne redukuje trenie,
-  obsahuje čistiace a antikorózne zložky.

Navijáky pneumatickej hadice
-  na stenu s bubnom. 
-  pneum. hadica z polyuretánu 9m, 

priemer 12x8mm, max. tlak 12bar. 

Pre rozvody stlačeného vzduchu

Index IC: 46576 Index IC: 4822406

 
- TOP kvalita, robustné materiály, 
- hadica 14+1 meter, Ø10mm, 
- max. tlak 15 Bar, 5,6kg.

Index IC: SEA AH10RX Index IC: 40404

Špirálová hadica  
- vnútorná, Ø 8 mm
- vrátane eurokoncoviek
- max. tlak 15 bar

Pneumatická hadica 10m, 
zosílená, vnút. Ø 8 mm, 
pripojenie: 1/4“ (vonk.).

Vsuvka na hadicu.Rýchlospojka na hadicu.

-> 10mm-> 9 mm -> 3/8” -> 3/8”
-> 13mm-> 13mm -> 1/2” -> 1/2”

Rýchlospojka - vnútorný závit.

Rýchlospojka - vnútorný závit.Rýchlospojka - vonkajší závit.

Rýchlospojka - vonkajší závit.

Index IC: 4311562Index IC: 4301509 Index IC: 4301502 Index IC: 4301504

Index IC: 4311537Index IC: 4301508 Index IC: 4301503

Index IC: 4311535 -> 1/2”
Index IC: 4311533 -> 3/8”
Index IC: 4311532 -> 1/4”

Index IC: 4311534 -> 1/2”
Index IC: 4311553 -> 3/8”
Index IC: 4311552 -> 1/4”

Index IC: 4304210 -> dĺžka 10m
Index IC: 4304211 -> dĺžka 15m

Index IC: 4301506

Mini maznica 1/4”
-  Závit NTP, primazávaním 

zvýšite životnosť vášho 
pneumatického náradia, 
s priezorom.

Index IC: 2050524123

 Pneumatická hadica Ø 
10mm, max. tlak 20 bar, dĺžka 
10 m, s 2 rýchlospojkami 1/4”.

Index IC:  
8951011809

Index IC:  
8951011811

1/4” vsuvka 
k uťahovákom 
CHICAGO PNEUMATIC
-  vonkajší závit AM028 1/4” AG, 

7,2 mm
-  vhodná pre väčšinu 1“ 

uťahovákov

1/2” vsuvka 
k uťahovákom 
CHICAGO PNEUMATIC
-  vonkajší závit AM 030 1/2” AG
-  vhodná pre väčšinu 1“ 

uťahovákov

Sada na úpravu 
vzduchu
AIRPRESS
-  filter+maznica+reduktor; 
-  Max. tlak 10 bar, koncov-

ka 1/2”,
-  prietok 3500 l/min. 

Index IC: 45234
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Index IC: 8941077481

Index IC: 8941077691

Index IC: 8941077321

Index IC: 8941077826

Rázový uťahovák 1/2” CP7748
- Rázový mechanizmus Twin hammer,
- kompozitné telo a ergonomická rukoväť,
- pracovný moment 102-786 Nm,
- maximálny moment 1300 Nm,
- spotreba vzduchu 3,0 l/s,
- priemer hadice 10 mm,
- hmotnosť 2 kg,

Rázový uťahovák 3/4” CP7769 
- Maximálny uťahovací moment 1950 Nm,
- izolačná a ľahká kompozitná rukoväť,
- ľahké jednoručné prepínanie smeru S2S,
- spúšť plynule reagujúca na silu stlačenia,
- priemer hadice 13 mm,
- hmotnosť 3,40 kg.

Rázový uťahovák 1“ CP7782-6
- max.povoľovací moment 2900 Nm,
- otáčky 5160 ot/min, hmotnosť 11,6 kg,
- spotreba 19,2 l/s.,

Rázový uťahovák 1/2” CP7732C
- Ultra ľahký a kompaktný,
- rázový mechanizmus Jumbo hammer,
- jednoručné ovládanie, 
- pracovný moment 70-387 Nm,
- maximálny moment 625 Nm,
- spotreba vzduchu 2,6 l/s,
- priemer hadice 10, hmotnosť 1 kg.

Uhlový rázový uťahovák 1/2” CP7737
CHICAGO PNEUMATIC 
-  1/2 “, perfektný do zúžených priestorov,
-  krútiaci moment: 34-224Nm, 

maximálny krútiaci moment: 300 Nm, 
-  spotreba vzduchu: 114L/min., 
-  hmotnosť: 1,12 kg, šírka len 88mm,  

výška 240mm,

Rázový uťahovák 1/2” CP7755 Air Flex Mini
CHICAGO PNEUMATIC 
- 1/2 “, viacúrovňová regulácia výkonu  
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 a 100%,
- krútiaci moment: 80-575 Nm, 
 maximálny krútiaci moment: 1300 Nm, 
- spotreba vzduchu: 108 L / m
- 360o flexi patentované pripojenie  
 vzduchu,
- váha 1,93 kg, pogumovaný,  
 ergonomický.

Index IC: 8941077370Index IC: 8941077551

Index IC: 6158105940

Vsuvka k uťahovákom 
CHICAGO PNEUMATIC
- vonkajší závit 1/4” 
- vhodná pre väčšinu 1/2“ uťahovákov

Index IC: 8941088492

Akumulátorový úderový kľúč 1/2” CP8848, 2x6Ah
- 2 výkonné akumulátory 20 Volt LI-Ion 6Ah., nabíjačka, taška,
- jednoručné prepínanie chodu, ovládanie výkonu spúšťou,
- výkon 1.150 Nm, bezpečnostný zámok, 
- gumené tlmiče tlmia nárazy,
- hliníkový zadný kryt a kryt spojky,
- ergonomická pogumovaná rukoväť, 
- pomalý mód bez úderu, rýchly mód pre utiahnutie kolies 
 čo najbližšie k predpísaným momentom bez prílišného dotiahnutia.

Index IC: 8940171929

Index IC: T024391

Sady na úpravu vzduchu
CP - filter+maznica+reduktor; 
veľkosť závitu: 1/2”, 15 bar.
- Max. 2600 l/min.

Pneumatická račňa 1/2” CP886H 
CP - max. moment: 68 Nm,
- max. otáčky: 160 ot./min
- spotřeba vzduchu: 120 l/min
- pripojovací závit: 1/4”, váha: 1,2 kg.

Pneumatická pištoľ 
na kartuše
- pre klasické kartuše a “salámové” balenia,
- regulátor rýchlosti dávkovania,
- spotreba vzduchu 480L/min.,
- objem trubky 400ml.,
- pripájací závit 1/4”,
- váha 1kg. 

Index IC: 6151979885

Index IC: HAZ 9012ATT

Rázový uťahovák mini 1/2” 
- výkyvná hlava pre ťažko dostupné 
miesta, rozmery 277 v., 85hĺ., 65š. (mm),
- max. moment 550 Nm,
- max. otáčky 8000 /min.,
- spotreba vzduchu 113 l/min.,
- pripojovací závit 1/4”,
- hmotnosť 1,3 kg. 

Index IC: 0XPTMB0003

 
PROFITOOL - filter+maznica+reduktor; 
veľkosť závitu: 1/2”, 10 bar.

Úderové kladivo CP7111K 
PNEUMATICKÉ KLADIVO-SADA 10KS,  
-  údery: 3000 úd./min, spotreba vzduchu:  

177l/min, připojovací závit: 1/4”, váha: 1,6kg

Index IC: 8941171110
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Hrazda
Pre zavesenie motorov a prevodoviek, nosnosť: 500 kg, dva úchyty,
nastaviteľné držiaky 1000-1490 mm,

Index IC: 0XPTPM0002

Index IC: 0XPTPI0017 Index IC: 0XPTPI0019

Index IC: 8940164458

Index IC: 8940166016

Nadstavce 1/2” k uťahovákom
CHICAGO PNEUMATIC 
- 1/2” nástavce (orechy) 14 kusov,
- rozmery: 10,11,12,13,14,15,16, 17,18, 
19,21,22,26,27 mm.

Nadstavce 1” 
k uťahovákom
CHICAGO PNEUMATIC 
 1” nástavce (orech kovaný) rozmerov: 27, 
32, 33, 36 mm.

Index IC: 8940166760

Nadstavce (orechy) úderové, 3ks.
- 1/2”,
- tenkostenné,
- rozmery: 17, 19, 21 mm.

Index IC:  
84603MBC

Sada nadstavcov
- Sada úderových násadIek na ALU 
disky 1/2”. Skladom od cca 20.3.2021.

Index IC: GDAD1002

Sada dlhých úderových nadstavcov
TOPTUL - rozmer 1/2”, veľkosti 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 
22, 24mm, v praktickom kovovom púzdre.

Index IC:  
0XPTPJ0006

Index IC:  
8941083100

Profesionálna žirafa pre motor
PROFITOOL 
- hydraulická, nosnosť 1t.,
- skladacia, 
- rozsah zdvíhania 25-2000 mm.

Profesionálna žirafa pre motor CP83100
CHICAGO PNEUMATIC 
- dvojčerpadlový systém, nosnosť 1t.,
- Zdvižné rameno s 3 predlžovacími 
 polohami a poistkou,
- skladací a kompaktný  
 s 2 kolesami pre rýchlu  
 manipuláciu,
- nízkoprofilové kolieska  
 s veľmi nízkym rámom,
- vysoký dosah až do 1350 mm 
 pri 500 kg, vysoká stabilita,

Nájazdy
- 1 kus., kovové, 
- nosnosť 1 T./kus, váha 5,6 kg, 
- rozmery 800x320x280 mm.

Nájazdy
- 1 kus., plastové, 
- nosnosť 6 T./pár, váha 8,5 kg, 
- rozmery 999x296x220 mm.

Index IC: 0XPTPH0014

Profesionálna jašterka, 2,25t.
PROFITOOL 
- výška práce 85-455 mm, 
- váha 35kg, 
- 640x342x174 mm.

Index IC: 8941181030 Index IC: 8941181020

Profesionálna jašterka CP80030, 3t
Chicago Pneumatic 
- výška práce 95 - 550mm, váha 45kg, 
- pevná zváraná oceľová konštrukcia  
 s posilnenými ráfikmi, 
- 2 čerpadlá a pedál pre rýchly  
 zdvih bez záťaže.  
- pogumovaná rukoväť a gumená  
 podložka na sedle, 
- otočná rukoväť pre jednoduché  
 spúšťanie. 

Verzia CP80020, 2t., 
výška práce: 75-505 mm

Index IC: 0XPTPH0024-2 Index IC: 0XPTPH0015

Profesionálna jašterka, 3t.
PROFITOOL 
- výška práce 145-500 mm, 
- 685 x 346x 180 mm
- s pedálom,
- váha 38 kg.

Profesionálna jašterka, 3t.
PROFITOOL 
- výška práce 100-428 mm, 
- 760x345x170 mm,
- váha 43,3 kg.

Index IC: 0XPTPH0011

Bodový zdvihák 12T
- 12t., výška práce 230 - 385 mm, 
- dodatočná regulácia výšky 80 mm,
- váha 7,4 kg. 

Index IC: 8941085030 Index IC: 8941085050

Pneumaticko hydraulické zdviháky
CP85030
- 30/15 ton, 
- výška práe 150-409 mm, 
- váha 38kg,
- rukoväť 1,3 m s troma polohami  
 pre ľahké ovládanie,
- 2 nadstavce pre vyšší zdvih - 45 a 75 mm.

 
CP85050
- 50/25/15 ton, 
- výška práce 160-472 mm, 
- váha 60kg,
- rukoväť 1,43 m s troma polohami pre ľahké ovládanie,
- 3 úrovne zdvihu.

Index IC: EVERT PM4 Index IC: EVERT PM8

Pneumatický bodový zdvihák Pneumatický mechový zdvihák 8t

EVERT 
Nosnosť 4500kg, 
minimálna výška 
zdvihu 140 mm, 
maximálna výška 
zdvihu 380 mm

PROFITOOL
- výška zdvihu 
140-380 mm
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Hydraulicko-
pneumatický 
lis 20t

Hydraulický ručný lis

Index IC: 0XPTHASP020HA 

NOVINKA

-  11 výšok pracovného 
stola, 

-  150mm vysunutie 
piestu, 

-  zváraná konštrukcia, 
manometer,

-  váha 207 kg,
-  rozmery 

1805 x 795 x 700 mm. 

-  8 výšok pracovného 
stola, 

-  200mm vysunutie 
piestu, 

-  zváraná konštrukcia, 
manometer,

-  ručno - nožná,
-  váha 337 kg, 
-  rozmery 

1920 x 1360 x 1030 mm. 

-> ručno - nožná
-> pneumatická, nožná

Hydraulický lis 30 ton Hydraulický lis 
50 ton

Index IC: 0XPTHASP030HA 
Index IC: 0XPTHASP050H 
Index IC: 0XPTHASP050HA

- 20T., zdvih piestu 186 mm, váha 105 kg:

- 30T., zdvih piestu 160 mm, váha 167 kg:

- 50T., zdvih piestu 200 mm, 
váha 298 kg:

Hydraulické lisy Chicago pneumatic
- Robustná oceľová konštrukcia, 2-stupň. zdvih lisovania,
- rýchlozdvih pre priblíženie, krátky zdvih pre lepšiu  
 kontrolu záťaže, nožný pedál (okrem verzie 20T.).

Index IC: 8941086200 

Index IC: 8941086300 

Index IC: 8941086500 

Index IC: 0XPTPL0010

-  2t., 2 kusy,
-  výška zdvihu 

278-420 mm,
-  váha 5,5kg.

Index IC: 79375Index IC: 0XPTPK0007E

Hydraulický 
stojanový  
zdvihák 
prevodoviek
-  nosnosť 500 kg, 
-  rozsah práce 1135-1950 

mm,
-  voliteľné príslušenstvo: 

držiak na precízne 
polohovanie: 
0XPTPK0006.

Dostupnosť približne 07/2022, predobjednávky prijímame už dnes!

-  9 výšok pracovného 
stola,

-  185 mm vysunutie 
piestu,

-  zváraná konštrukcia,
-  manometer,
-  váha 136 kg,
-  rozmery 

1619x 540 x 730 mm.

Index IC: 8941082030

Index IC: 0XPTPL0011

Montážne podpery 
PROFITOOL 
-  3t., 2 kusy,
-  výška zdvihu 

288-425 mm,
-  váha 7,5kg.

Index IC: 0XPTPL0012

-  6t., 2 kusy,
-  výška zdvihu 

395-605 mm,
-  váha 13,5kg.

Podpera 3T
CHICAGO PNEUMATIC 
Podpera, nosnosť 3 tony, 
max. výška 455mm, min. 
výška 300mm, hmotnosť 
podpery 3kg

-  20 Ton, 10 výšok 
pracovného stola,

-  190mm vysunutie 
piestu,

-  zváraná konštrukcia, 
manometer,

-  váha 120 kg, rozsah 
54-1044mm,

-  rozmery 650 x 700x 
1618 mm.

DIAGNOSTIKA

LAUNCH ročná aktualizácia
LAUNCH - bez ohľadu na predchádzajúce neaktívne obdobie 
získavate pre vaše X-431 ročnú aktualizáciu bez akéhokoľvek 
blokovania po skončení platnosti ročnej licencie. 
(bez Haynes pro modul Elektronics)

PRO verzie: TAB verzie:

LAUNCH VÝMENA
LAUNCH - Vymeňte starú Launch 
diagnostiku za X-431 PRO4. V cene je ročná 
aktualizácia, nové PRO4 a hlavný adaptér. 
Káble zostávajú zo starej diagnostiky. 
Špeciálna cena platná do vypredania 
akciových zásob!

Index IC: X-431 UPDATE Index IC: X-431 UPDATE TAB Index IC: X-431 VYMENA

Index IC: X-431 EURO TAB II

Index IC: X-431 PRO5

LAUNCH X-431 EURO TAB II LAUNCH X-431 EURO TAB III
Najnovšie zariadenie z dielne Launch 
s TOP technológiami v oblasti diagnostiky. 

Diagnostika Launch X-431 PRO 5, HW+SW
-  Identifikácia automobilu naskenovaním VIN kódu a použitím cloudu,
-  preložené ďalšie časti menu a funkcií pomocou Google translate online,
-  inteligentná diagnostika, google vyhľadávanie, SCG,  pass thru J2534,
-  špeciálne funkcie kódovania, programovania a testu akčných prvkov,
-  vzdialená diagnostika medzi autoservismi a zákazníkmi s GOLO,
-  FCA, security gatway (ďalšie vo vývoji). Možnosť dokúpiť licenciu.
-  živé dáta v rôznych zobrazeniach, interaktívna podpora SW online,
-  prehľadná online databáza dostupných funkcií a modelov,  

ročná aktualizácia v cene, VAG navádzané funkcie, Iveco SW, DoiP (CAN)
-  HW: DBSCAR III OBD adaptér a rýchly priemyselný tablet s Android 9.1, 10.1 Touch 

Screen 1920x1200, 7000mAh lithium polymer batéria, 1.8 GHz 8 Cores, „operačná” 
4GB, interná 64GB + microSD 32GB, podpora TF kariet do 128GB. Pracovný rozsah 
10oC - 50oC, kamera 5Mpx, zadná 8MPX, rozmery 264d×210š×30v, wifi 2,4GHz+5GHz.

-  Balené v praktickom kufríku, kde nájdete aj stojan s výrezom na nabíjací kábel.
-  prepojenie s HaynesPRO electronic - ročná licencia v cene. Plná licencia na str. 34.
-  voliteľné: - kalibrácie ADAS, wifi tlačiareň, videoskop, TPMS, možno rozšíriť o truck,.

Okrem funkcií dostupných aj u nižších rád X-431 PRO, 
PRO3, PRO4:
-  dokovacia nabíjacia stanica, ročná aktualizácia v cene,
-  pripojenie HDMI (zobrazenie na monitore/televízore napr. 

v čakárni pre zákazníka)
-  rozšírené možnosti programovania softvéru automobilu,
-  Android 7.1, 10,1” dotykový displej full HD, procesor 2.0 GHz 

8 jadier, operačná pamäť 4GB, interná 64GB, 9360mAh, 2x 
kamera, 320×211×46 mm.,

-  USB vstup pre voliteľné príslušenstvo: osciloskop, videoskop, 
simulátor senzorov (napr. signál lambdy a pod.),

-  voliteľne: kalibrácie ADAS, wifi tlačiareň, videoskop, osciloskop, 
TPMS, možno rozšíriť o truck, spolupracuje aj so špeciállnym 
zariadením pre udržiavacie napätie v systéme, simulátor 
senzorov.

Smartbox 3.0

-  tablet s IP65 - s vyššou odolnosťou  
 voči vode, olejom, nárazom, 

-  automatická identifikácia automobilu 
načítaním VIN čísla,

-  úplne nový diagnostický modul 
SmartBox3, ktorý obsahuje:

-  pass thru J2534, 
-  interaktívna podpora SW online,
-  26 reset funkcií
-  VAG navádzané funkcie, Iveco SW, doiP 

(FULL), online programovanie

-  HD Modul 
pre nákladné 
automobily (nutné 
dokúpiť licenciu), 

-  automatická 
identifikácia 
rýchleho protokolu 
DoiP a dátový 
transfer iba 
cez 16PIN OBD 
zásuvku.

-  Diagnostiky X-431 
majú v cene naviac: 
Ročnú aktualizáciu 
databázy a 
Haynes pro modul 
Elektronics. 

Ku každej X-431 
EURO TAB II 
diagnostike 
darček Outdoorový 
batoh Swiss Peak 
(platí len do vypredania 
zásob)

Hlavné rozdiely oproti X-431 EURO TABII:
- 33 reset funkcií
- Android 9, 13,3” dotykový displej full HD
- Interná pamäť 256GB, operačná pamäť 8GB
- 4-kanálový osciloskov súčasťou balenia
- Podpora TPMS + TPMS TSGUN v balení spolu so 4 snímačmi,
-  Supped remote control diagnostic - funkcia vzdialeného ovládania
- rozmery 353 x 236 x 71 (mm)

NOVINKA
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LAUNCH WIFI PRINTER
Jednoduché párovanie termotlačiarne, 
bežne dostupný papier.

Index IC: X-431 PRINTER

LAUNCH ADAS PRO
Kalibračný systém
Vylepšený a zjednodušený systém pre kalibráciu asistenčných 
systémov automobilov pre diagnostiky Launch - PRO4, PRO5, 
Euro tab a Euro tab II. 
- jednoduchá obsluha navádzaním užívateľa krok po kroku,
- vysoká presnosť kalibrácie senzorov,
- komplexné pokrytie potrebnými funkciami,
- jednoduchá inštalácia,
- malé nároky na skladovanie,
- elektrické nastavenie výšky podľa pokynu SW,
-  stavebnicový systém panelov z hliníku a praktické 

príslušenstvo umožňuje optimálnu konfiguráciu pre váš 
servis, 

-  v cene je kalibračný rám, kalibračný panel (VW goup na 
kamery), 3-bodové svorky s 2x laserovým modulom, zrkadlo 
pre radary a magnetický laser,

- viaceré voliteľné panely, široký rozsah automobilov:

Európske: Mercedes-&Benz, BMW, Audi, VW, Mini, Jaguar, 
Volvo, Fiat, Seat, Skoda, Smart, Renault, Peugeot, Land Rover, 
Opel, Citroen.
Ázia: Toyota, Lexus, Honda, Acura, Kia, Hyundai, Nissan, Infiniti, 
Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu.
Americké: GM, Ford, Chrysler.
Pre optimálnu konfiguárciu pre váš servis volajte vášho 
špecialistu pre vybavenie dielní, kontakty nájdete na 88 strane 
tohto letáku. 

Zaškolenie vo vašom servise je už započítané 
v cene ADAS PRO.

Index IC: X-431 ADAS PRO

DIAGNOSTIKA

Porovnanie vlastností a technických 
parametrov diagnostík Launch v tejto 
akcii + X-431 PRO (skladom v IC SK):

Porovnanie LAUNCH diagnostík 

DIAGNOSTIKA

Index IC: CRP MOT/3

LAUNCH Creader Professional MOT III 

-  jednoduchá verzia diagnostiky vhodná pre 
menšie servisy, bez adaptácií a pokročilých 
nastavení, OBDII, 

-  55 značiek, pre všetky riadiace jednotky 
a 15x najpoužívanejšie špeciálne funkcie, 
ročná aktualizácia,

-  Android 7.0, 1.5 GHz Quad-Core, 7” Color 
Capacitive dotyková obrazovka, 32GB, Wi-Fi, 
BT 4.0, GPS, kamera, 6100 mAh,

-  adaptéry BMW, Mercedes, 16pin, predlžovací 
a nabíjačka.

Index IC: 0 684 400 560

Index IC: 0 684 300 109

Index IC: S P09 000 002 Index IC: 1 688 130 800

Index IC: 0 684 400 512

Index IC: 0 684 400 590

Index IC: 0 684 400 260

Index IC: 0 684 400 460

BOSCH KTS 590
- diagnostika riadiacich jednotiek, 
- 2 kanálový osciloskop/multimeter. 
- Bluetooth, 
- inštalácia do PC zákazníka. 
 Cena za HW. 
- Ku každej BOSCH diagnostike 
 sa objednáva ESI Tronic 2.0 
 vo variante podľa vašich potrieb.

BOSCH KTS 250
- pre všetky druhy autoservisov i pre ich oddelenia príjmu zákaziek,
- ľahké a intuitívne používanie, nové užívateľské rozhranie,
- veľmi rýchly nábeh a rýchla diagnostika,
- online aktualizácia, Android OS, Plug and Play online licencovanie,
- automatická identifikácia automobilu cez rozsiahlu VIN databázu,
- rýchly prehľad riadiacich jednotiek automobilu, 
- príprava do budúcnosti (komunik. rozhrania ako u KTS 350),
- Možnosť OTP licencie - bez možnosti ďalšej aktualizácie, no nevyprší.

- ku KTS 250 da: Sada IXO Full V

BOSCH KTS 460
- profi tablet DCU100PLUS + diagnostika KTS560,
- výkonný 10” dielenský tablet s Windows 10 IoT, 256GB SSD,....

Ku každému HW Bosch  
treba dokúpiť preferovaný  
SW.

BOSCH KTS TRUCK
Diagnostika 
riadiacich 
jednotiek 
nákladných 
automobilov, 
inštalácia do PC 
zákazníka, cena 
za HW.

BOSCH ADAS kalibračný systém
Meranie vzdialenosti a zarovnanie prípravku voči geometrickej jazdnej osy 
vozidla je úplne digitálne. Kamery sú zabudované v držiaku, a tým dokonale 
chránené. Možnosť rozšíriť o terče pre ďalšie automobily a systémy.
-  investícia do budúcnosti - v ďalších fázach vývoja pre tento model sú 

priestorové kamery, systémy radarov, nočné videnie,...
-  sada pre kalibráciu radarov je už súčasťou dodávky,
-  SW pre nastavenie ADAS voči automobilu je súčasťou dodávky a ľahko 

ho nainštalujete do notebooku s Windows 10, alebo dielenský notebook/
tablet DCU vyššie (0 684 400 460) od Bosch.

-  FACELIFT: - nová kontaktná doska a úchyty na kolesá
=  Vaše výhody: Presnejšie a rýchlejšie meranie, pre rovný povrch, ako aj na 

zdviháku, zvýšenie efektivity kalibrácie prednej kamery, nárazník aj kolesá 
sú chránené pred poškriabaním, uloženie a preprava na vozíku ADAS.

Adas BOSCH sada kalibračných terčov 
Standart
pre DAS 3000 - najobľúbenejšia z troch sád terčov: 
Úložný box Mercedes Typ 1 (osobné automobily + Sprinter), 
Univerzálny typ 1.1, Mazda typ 1 + typ 2 (sada), 
Nissan typ 1 (sada) + typ 2 (sada), Toyota typ 1 + typ 3

DOPREDAJ

BOSCH KTS 560
Obdobne ako KTS 590, 
no bez osciloskopu 
s multimetrom, cena 
za HW.

DARČEK k diagnostikám 
BOSCH KT
kúp ktorúkoľvek z diagnostík KTS 
980/960/590/560 a získaj TPMS 
diagnostiku KTS 
HAM-ATE-D079/2 
PROMO+ 
iba za 22 € 
(bežne 207 €)*

*akcia platí len do vypredania zásob)
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DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

Index IC: TEX S12618

TEXA ADAS kalibračný systém RCCS 2
-  Systém kalibrácie radarov a kamier Texa RCCS 2. 
-  Integrácia so sotvérom IDC5 diagnostík Texa. 
-  Po dokúpení požadovaného príslušenstva je možné realizovať kalibrácie 

varovanie pred čelnou zrážkou, vybočenia z jazdného pruhu, asistent jazdných 
pruhov, adaptívny tempomat, parkovací asistent, rozoznávanie dopravných 
značení, sledovanie mŕtveho bodu, Night Vision, 360o náhľad.

-  ADAS od Texy je v súlade s požiadavkami výrobcov automobilov!

Súčasťou TEX 
S12618 nie je 
kalibračný panel 
VAG na obrázku.

HAYNES IC TECHNIKA SW
HAYNESPRO - Online databáza technických a diagnostických  
informácií postavená na báze VIVID - WorkshopData Ultimate,
- možnosť objednať si 30 dňovú skúšobnú licenciu zadarmo,
- ročná online licencia pre 4 PC v dielni, slovenčina.
- viac informácií na www.vybaveniedielni.sk, sekcia SOFTVÉR.

Ročná licencia, osobné automobily 
pre 4 počítače v dielni.

Ročná licencia pre nákladné 
automobily pre 4 počítače 
v dielni.

Index IC: HAYNESPRO CAR U4

Index IC: HAYNESPRO TRUCK U4

Index IC: EXP-AUTODATA-DR

Index IC: EXP-AUTODATA-SM

Autodata online licencia pre 1 PC
AUTODATA - Online prístup v českom jazyku, 
-  možno objednať aj vo verzii pre 2 alebo 5 užívateľov,
-  možnosť demo verzie na 14 dní. 
-  prihlásenie na demo, obsah verzií a ďalšie info 

nájdete na: vybaveniedielni.sk, sekcia SOFTVÉR.

Ročná FULL  
(diagnostic&repair)  
licencia pre 1 užívateľa:

Ročná basic (servis&maintenance) 
licencia pre 1 uživateľa:

Aktualizácia 
Texa CAR
-  ročná aktualizácia 

software pre osobné 
vozidlá, za neaktívne 
obdobie sa účtuje 
poplatok v závislosti 
jeho trvania, 
viď index TEX AKT

Aktualizácia 
Texa TRUCK
-  ročná aktualizácia 

software pre TRUCK, 
za neaktívne obdobie 
sa účtuje poplatok 
v závislosti jeho 
trvania, 
viď index TEX AKT

Obnovovací poplatok 
za neaktuálne obdobie 
TEXPACK
-  1 ks za neaktuálne obdobie 

od 3 do 12 mesiacov = doplatok 50€
-  2 ks za neaktuálne obdobie 

od 12 do 24 mesiacov = doplatok 100€
-  3 ks za neaktuálne obdobie 

viac ako 24 mesiacov = doplatok 150€

Index IC: TEX ABO CAR Index IC: TEX ABO TRUCK Index IC: TEX AKT

Diagnotický set pre osobné 
a nákladné automobily
TEXA (Obsah setu): 

-  TEX D127X1 výkonného 12” tabletu s vysokým rozlíšením, 8GB RAM, 250G SSD 
disk, GPS modul, Wi-Fi antena, 4.2 Bluetooth

-  TEX P13020 softvéru IDC5 PREMIUM TRUCK 
-  TEX D072A1 Navigator TXTs - diagnostický interface pre priame napojenie cez 

OBD zasuvku s podporou PASS THRU
-  TEX P13010 softvéru IDC5 car premium

Diagnotický set pre osobné automobily
TEXA (Set pozostáva z): 
• TEX D127X1 výkonného 12”” tabletu s vysokým rozlíšením, 8GB 

RAM, 250G SSD disk, GPS modul, Wi-Fi antena, 4.2 Bluetooth 
• TEX P13010 softvéru IDC5 car premium
• TEX D08662 Navigatoru Nano S - pokročilý diagnostický interface 

pre vozidla s OBD zásuvkou, vybavený  
bluetooth pripojením a zvukovou signalizáciou  
proti zabudnutiu vo vozidle.

Diagnotický set pre nákladná a stavebne/agro vozidlá
TEXA (Set pozostáva z): 
• TEX D127X1 výkonného 12” tabletu s vysokým  

rozlíšením, 8GB RAM, 250G SSD disk, GPS modul,  
Wi-Fi antena, 4.2 Bluetooth 

• TEX P13020 softvér IDC5 PREMIUM TRUCK
• TEX D072A1 Navigator TXTs - diagnostický interface 
• pre priame napojenie cez OBD zasuvku s podporou PASS THRU
• P130C0 IDC5 PREMIUM OHW Software license

Index IC: TEX NEMO2HUB/SET1

Index IC: 
TEX NEMO2HUB/SET2

Index IC: 
TEX NEMO2HUB/SET3

AXONE NEMO MINI
TEXA
AXONE NEMO MINI je diagnostický nástroj založený na systéme Windows a vybavený 11,6 palcovým displejom FULL 
HD, procesorom Intel® Pentium N4100, 256 GB SSD, 8 GB RAM, pripojením Bluetooth a Wi-Fi. Je doplnený dotykovým 
perom. Sety sa skladajú z diagnostického nástroja Axone Nemo Mini + diganostického softvéru + diagnostický interface. 

DIAGNOSTIKA TEXA ADAS RCCS 3
TEXA
Systém ADAS RCCS 3 S MONITOROM. Multifunkčná jednotka na kalibráciu radarov a kamier 
rôznych automobilových značiek vybavená 75-palcovým 4K monitorom a mini PC pre plne 
automatickú digitálnu projekciu predných panelov kamery.

DIAGNOSTIKA RCCS 3 S PANELMI
TEXA
RCCS 3 S PANELMI*Multifunkčná jednotka na kalibráciu 
radarov a kamier viacerých značiek na použitie s kalibračnými 
tabuľami.

Index IC: 
TEX AXONEMINI/SET CAR  
(AXONE NEMO MINI + IDC5m PLUS CAR + 
Navigator NANO S)

TEX AXONEMINI/SET BIKE  
(AXONE NEMO MINI + IDC5m PLUS BIKE  
+ NAVIGATOR TXB Evolution)

TEX AXONEMINI/SET MARINE  
(AXONE NEMO MINI + IDC5m PLUS 
MARINE + NAVIGATOR TXB Evolution)

NOVINKA

Index IC: TEX S1261D

Index IC: TEX S1261C
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SPVG PRO USB
-  Profesionálna diagnostika pre automobily koncernu VW,
-  čítanie chýb, základné nastavenia, kódovanie, prispôsobenie, 

čítanie bloku hodnôt a mnoho ďalšieho. Rozšírené o expertné 
funkcie:

-  práca s tachometrami, programovanie kľúčov a diaľkových 
ovládačov, čítanie PIN/tajného čísla, čítanie/zápis EEPROM pamäte, 
klonovanie riadiacich jednotiek motora a prístrojových panelov, 
čítanie/zápis FLASH pamäte EEPROM.

-  Aktualizácie, novinky, technická podpora do 31. 12. 2022.

SPVG PRO USB 8
Profesionálny diagnostický nástroj pre vozidlá koncernu VW 
s aktualizáciou pre rok 2022 (čítanie pamäti závad, základné 
nastavenia, kódovánie, prispôsobenie, čítanie blokov hodnôt 
a mnoho dalšieho) rozšířený o dalšie expertné funkcie:
-  práca s tachometrami
-  programovanie kľúčov a diaľkových ovládačov
- čítanie PIN/tajného čísla
-  čítanie/zápis EEPROM pamäti
-  klonovanie riadiacich jednotiek motora a prístrojových panelov
-  čítanie/zápis FLASH pamäti EEPROM
Balíček obsahuje predplatné noviniek a technickej podpory pre rok 
2023 ZDARMA v hodnote 200 EUR a hardware novej generácie 
8 (bluetooth aj USB pripojenie)*.

*Akcia platí od od 1. 5. do 31. 8. 2022

Upgrade na SPVG PRO
- Prechod na vyššiu verziu SPVG PRO
- pre majiteľov Comfort VW s adaptérom 7i/7e a aktívnou aktualizáciou
- Aktualizácie, novinky, technická podpora do 31. 12. 2022.

Restart + Vymena
-  Vhodné pre zákazníkov, ktorí si nezakúpili aktualizáciu dlhšie ako tri 

roky a majú starý typ adaptéru.

Index IC: VAG PROPLUS VW USB

Index IC: VAG PROPLUS VW USB 8

Index IC: VAG PROPLUS UPGRADE

Index IC: VAG RESTART+VYMENA

Index IC: PLHSV10546

Diagnostika Delphi DS150 - HW
- nový modul DS150, samotný hardvér bez licencie
- pre spojenie s vašim PC/notebookom, 
- čítanie a mazanie chybových kódov, reálne dáta, akčné členy 
komponentov, regulácia, kódovanie, mazanie servisného intervalu, 
Bluetooth, SW sa nezablokuje, používate ho aj po uplynutí platnosti 
licencie. Nutné dokúpiť ročnú licenciu PLHSV10516.
Možnosť predvedenia prístroja vo vašom servise! 

Index IC: PLHSV60209

Index IC: PLHSV10516

Ročná aktualizácia Delphi DS150 - SW
- bez nutnosti doplácať neaktuálne uplynulé obdobia,  
 po skončení plastnosti sa nezablokuje. 
- Pre nový HW:

- Len pre obnovu/predĺženie licencie CAR staršieho HW:

Index IC: PLHSV10516 + PLHSV10546EX

Stará za novú Delphi DS150
- vymeňte akúkoľvek originálnu diagnostiku automobilu akejkoľvek 
značky za novú diagnostiku Delphi DS150,
- ku novej DS150 získavate ročnú licenciu,
- prínos nového hardvéru a aktulizácie nájdete na 
www.vybaveniedielni.sk/akcie

Ročná aktualizácia Delphi DS150 - SW TRUCK
- doplnok k osobným, alebo aj samostatne použiteľná, neblokuje sa.

Delphi DS150 + sada truck káblov
- DS150 hardvér + sada truck káblov, bez licencie.

- Nutné dokúpiť ročnú licenciu PLHSV10821,  
 (alebo voliteľne pre osobné aj PLHSV10516.)

- 38 Pin Iveco, 30 Pin Iveco, 14 Pin Mercedes, 8 Pin Volvo,  
 16 Pin DAF/Scania, 12 Pin MAN, 37 Pin MAN, 12 Pin Renault,  
 9 Pin Cummins, 3 Pin Fiat, 16 Pin Mitsubishi Fuso/Canter.

Index IC: PLHSV10821 Index IC: PLHSV11339

DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

Diagnostický tester 
DS180E 
BLUETECH CAR

BLUETECH tablet 
a BLUETECH kit 
komplet diagnostika 
s tabletom bez SW

Nový diagnostický tester DS180E BlueTech 
je 5x rýchlejší ako predchádzajúci VCI 
a všetky tieto hardvérové a softvérové 
vylepšenia vedú k jednej veci... Viac energie 
pre vašu dielňu. Je možné ho použiť pre 
osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, 
nákladné autá, autobusy a autokary, prívesy. 
BlueTech VCI je inovatívny, ľahko použiteľný 
diagnostický nástroj, ktorý poskytuje 
workshopom rozsiahlu sadu diagnostických 
výziev, údaje z reálneho sveta a ďalšie 
možnosti:
-  WIFI a Bluetooth pripojenie
-  PassThru podpora
-  Integrované DoIP
-  CAN FD - 3 kanály
-  Odomknutie bezpečnostnej brány
-  Kompatibilná s diaľkovou diagnostikou
-  Indikátor stavu VCI
-  360° pohľad na viacfarebný LED indikátor
-  Monitor napätia batérie
-  odolné puzdro na prenášanie.

K diagnostike je potrebné dokúpiť  
software s 1, 2 alebo 3 ročnou licenciou.

Index IC: SV60250
Index IC: SV60270  1-ročná licencia
Index IC: SV60271  2-ročná licencia
Index IC: SV60272   3-ročná licencia

Index IC: SV60256

navyše odolný 10,1” tablet s Windows 10

BLUETECH SW ročná licencia pre VCI BLUETECH
- po skončení platnosti sa nezablokuje

Akcia platí do 30. 4. 2022
alebo do vypredania zásob.

NOVINKA

NOVINKA
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REGLOSKOPY, TPMS DIAGNOSTIKA

NOVINKA

NOVINKA

DIAGNOSTIKA A REGLOSKOPY

->  SEG IV-DLLX - širokopásmový laserový 
zameriavač.

->  SEG IV SE - hybridný laser - analogový 
zameriavač, predĺžený stĺpik 1650 mm

Index IC: 8PA 007 732-401 Index IC: 8PA 007 732-321

Index IC: 8PA 007 732-311

Regloskop SEG IV
HELLA-GUTMANN
-  pre halogénové, xenónové 

a LED svetlá,
-  pre svetlá s asistenčnými 

systémami diaľkových svetiel,
-  digitálny luxmeter, fresnelova 

šošovka, otočný stĺp, laserová 
polohovacia pomôcka, 
otočný stĺp,

-  vodováha nastavenia 
náklonu.

Regloskop SEG V
HELLA-GUTMANN 
-  Mechanický regloskop pre 

nastavenie svetiel automobilu 
s vysokou presnosťou, 

-  pre halogénové, xenónové a LED 
svetlá,

-  pre svetlá s asistenčnými 
systémami diaľkových svetiel,

-  identifikácia automobilov 
pomocou funkcie histórie 
automobilu,

-  možnosť rýchlych testov bez 
zadávania údajov,

-  možnost prenosu 
protokolovaných dát 
cez USB,

-  digitálny luxmeter, fresnelova 
šošovka, 

-  hybridný laser-analogový 
zameriavač,

-  automatické vyrovnanie úrovne,
-  dotykový displej 8,4”, otočný stĺp.

Index IC: TECN 2019/K/L1Index IC: TECN 12240/L

Regloskop 2019/K/L1
TECNOLUX 
- Mechanický regloskop pre nastavenie  
 svetiel automobilu s analógovým 
 luxmetrom,
- laserové zameriavanie,
- podvozok na kolieskach, šošovka  
 z polykarbonátovej živice, 2 fotodiódy  
 na úzke a široké spektrum svietenia, 
- vhodný aj pre halogénové  
 a xenónové svetlá.

Regloskop 12240/D/L2/V
TECNOLUX 
- Mechanický regloskop pre nastavenie svetiel 
 automobilu s vysokou presnosťou, 
- digitálny luxmeter, laserové zameriavanie 
 aj centrovacie zrkadlo (voči autu aj svetlám),
- ľahké nastavenie výšky s protizávažím, otočný 
 stĺp, presnosť celkového merania 2cm/10m.,
- vhodný pre všetky typy svetiel, vrátane 
 halogénových, xenónových. S doplnkom 
LED, DLA (Dynamic Light Assist) & Matrix.
- optika 230mm zo skla, a 230 mm, umožňuje 
 kontrolu odklonu 1cm/10 metrov, 
- hliníkový stĺp 60x60mm, výška 170cm,
- lisovaná kovová základňa, robustné telo 3 
 kolieska s nastaviteľnou výškou  
 pre perfektné vyváženie pri meraní.

TPMS diagnostické zariadenie HAMATON D065
ATEQ 
-  Cenovo výhodný model H47 – vyrobený v spolupráci s ATEQ obsahuje 

množstvo funkcií vrátane integrovaného modulu OBDII v kompaktnom,   
ergonomickom dizajne.

-  Poskytuje mnoho jednoduchých metód na konfiguráciu všetkých generácií 
EU-Pro/T-Pro a naprogramovanie hybridných 3.5 senzorov: vytvorte, klonujte, 
manuálne zadajte alebo 
(z ECU vozidla) získajte ID.

-  Číta 100% OE a aftermarket senzorov.
-  Zobrazuje údaje snímača: ID, tlak v pneumatikách, teplotu pneumatík, stav 

batérie a frekvenciu snímača.
-  Poskytuje manuálne, automatické a OBDII postupy opätovného učenia.
-  Vstavaný modul OBDII vykoná reset ECU za menej 

ako 2 minúty.
-  Neustále sa zvyšujúce pokrytie vozidiel vďaka častým aktualizáciám databázy.
-  Užívateľsky prívetivá navigácia, viacjazyčné rozhranie a jasný farebný displej.
-  Dodáva sa s gumenou obuvou odolnou voči nárazom, káblom USB 

a sprievodcom rýchlym spustením.

-  Aktualizácia databázy: 5 rokov v cene 

Index IC: 8PD 015 265-841

MEGA MACS X - DIAGNOSTIKA 
HARDWARE
HELLA-GUTMANN
-  Nová diagnostika z dielne Hella Gutmann
-  Autonómne zariadenie ( bez nutnosti inštalácie do 

počítača )  
prístupné cez webové rozhranie. 

-  Možnosť použitia s akýmkoľvek zariadením ( Apple 
iOS, Android, Windows) – doporučujeme dotykové 
ovládánie a minimálne 10 palcový table s bezdrátovou 
dokovaciou základňou

-  Výkonný hardware pripravený na nejnovšie výzvy 
v automobilovom priemysle.

-  S real-time konceptom (on-line pomocníka pri 
opravách)

-  S všetkými funkciami už známymi z diagnostík 
Hella Gutmann (čítanie a mazanie chybových kódov, 
základné nastavenia a kódovanie so sprievodcami)

-  S HGS dátami pre zobrazenie návodov, schém, 
technických údajov.

-  Samozrejme v češtine a s česky hovoriaci hot-line.

TABLET PRE MEGA MACS X
HELLA-GUTMANN
-  Odolný tablet vhodný k mega macs X
-  S dokovaciou základňou a širokými možnosťami pripojenia
-  10 palcový displej s full HD rozlíšením
-  Batéria 10 800 mAh pre 8 hod. výdrž

SOFTWARE:
Index IC: 8PY 015 267-611

Index IC: 8PZ 015 265-951

LICENCIA (prvý rok za 0€):
Index IC: 8PY 015 268-841

Index IC: HAM-D065/PROMO

TPMS diagnostické zariadenie 
HAMATON D084
ATEQ 
-  aktivácia a čítanie OE a aftermarket senzorov,
-  klonovanie/programovanie: TAK, EU-Pro Hybrid, 

EZ-Sensor, HUF InteliSens, Aligator sens.it, 
ALCAR, Mobiletron, Orange

-  proces učenia, OBD, stav batérie, čítanie DTC, 
odblokovanie ECU, Wi-fi, Bluetooth, systém 
Android

-  Vstavaný mikrofón, reproduktor a kamera
-  8“ farebná LCD obrazovka
-  predplatné databázy: 2 roky

Index IC: HAM-ATE-D084
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TPMS DIAGNOSTIKA A SENZORY TPMS DIAGNOSTIKA A SENZORY

Index IC: S180052024Z

Index IC: VL-TPMS-01

Index IC: VL-TPMS-03

Index IC: VL-TPMS-02

Index IC: VL-TPMS-15

Index IC: VL-TPMS-04

Index IC: VL-TPMS-10

Index IC: VL-TPMS-13

-> QR: príklad overenia  
 kompatibility

Hamaton OE-R Clamp-In Sensor
- naprogramovaný s hliníkovým ventilom, 433 MHz. 

Index IC: HAM-OER-S047  ->  EUROPA, ALPINE; AUDI; BENTLEY; BMW; LAMBORGHINI; 
MCLAREN; MERCEDES; MINI; PORSCHE; SKODA; SSANGYO,

Index IC: HAM-OER-S029  ->  EUROPA, ABARTH; ALFA ROMEO; ASTON MARTIN; CHRYSLER; 
CITROEN; DODGE; FIAT; INFINITI; JEEP; LANCIA;

Index IC: HAM-OER-S075  ->  EUROPA, BMW; MINI

VDO TPMS pre SUZUKI
- naprogramovaný, 433 MHz.

Hliníkový ventil, dĺžka 46,  
Ø hlavy 15mm, typ BERU

- hliníkový ventil, dĺžka 54, 
typ CONTI/VDO TG1C

Hliníkový ventil, dĺžka 52, 
typ CONTI/VDO TG1B

Gumový ventil, VDO TG1D

Gumový ventil, dĺžka 55, šírka 
základne 18mm, typ Schrader 
GEN 4

Hliníkový ventil, dĺžka 56, šírka 
základne 17 mm, typ Schrader 
GEN Gamma

Gumový ventil, dĺžka 52,  
typ CONTI/VDO TG1B

Univerzálne servisné sady pre senzory tlaku

Index IC: 9-591122 Index IC: 9-591124

Alligator - Ventil TPMS, 
hliníkový ventil, univerzálny, 
programovateľný, 433 MHz, 
model SENS.IT RS3, pre osobné 
automobily Európy.

Alligator - Ventil TPMS, 
gumený ventil, univerzálny, 
programovateľný, 433 MHz, 
model SENS.IT RS4, pre osobné 
automobily Európy.

NOVINKA NOVINKA

TPMS diagnostické 
zariadenie 
HAMATON D081
ATEQ 
-  aktivácia a čítanie OE a aftermarket 

senzorov,
-  klonovanie/programovanie: TAK, EU-

Pro Hybrid, EZ-Sensor, HUF InteliSens, 
Aligator sens.it, ALCAR, Mobiletron, 
Orange

-  proces učenia, OBD, stav batérie, 
čítanie DTC, odblokovanie ECU, Wi-fi, 
systém Ateq

-  4,3“ farebná LCD obrazovka
-  predplatné databázy: 3 roky

Index IC: HAM-ATE-D081

Index IC: SCHR2200

Index IC: SCHR1210

-> s hliníkovým ventilomIndex IC: HAM-HTS-A68BM

Index IC: HAM-HTS-A68BA

-> v1,5 s hliníkovým ventilom

-> v3,5 s gumovým ventilom -> s gumovým ventilom

Hamaton Eu-Pro Hybrid 3,5 a 1,5
-  programovateľný senzor s technológiami LOS, 

WAL, PAL, SAL; s gumovým ventilom. Servisná 
sada pre v3,5: VL-TPMS-04.

Schrader EZ-Sensor 2.0
-  Univerzálny programovateľný senzor 

najnovšej generácie s regulovateľným uhlom 
ventila, s hliníkovým ventilom.

-  Index IC servisnej sady: SCHR5033  
(pre gumový) a SCHR5056 (pre hliníkový).
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GEOMETRIA GEOMETRIA

CCD geometria FULL
-  8CCD kamerová geometria kolies so SW v 3D grafike, 
-  intuitívne ovládanie len 5 tlačidlami ku všetkým funkciám, 
-  rýchla navigácia k danému modelu po zadaní VIN čísla,
-  databáza s viac ako 90000 automobilmi, 
-  intuitívna obsluha - krok za krokom celým meraním, 

v CZ jazyku
-  infračervený prenos signálu medzi kamerami, Bluetooth 

prenos medzi prednými meracími hlavami a PC, žiadna 
kabeláž, 

-  v balení s párom toční, aretáciou volantu 
a brzdového pedála, 4x štvorbodové samocentrovacie  
svorky, vozík s výkonným PC, LCD, tlačiarňou, 

-  na stranách vozíka sú držiaky kamier s nabíjaním. 

Možnosť pripojiť fotku automobilu k záverečnej správe.

Možnosť odoslať záverečnú správu na mail zákazníkovi.

Index IC: BUT SPEED6080WS

Index IC: BUT D2.0WIFI

Index IC:
BUT STDA155

Index IC:
BUT STDA156

Index IC:
BUT STDA38

NOVINKA

POUKAZ

100 €
NA NÁKUP 

ĽUBOVOĽNÉHO 
VYBAVENIA 

DIELNÍ. 

STDA38 Ø od 480 (19”) do 910 mm (36”)
pre STDA33EU.
-  Pár rýchloupínacích ramien.
-  Individuálna objednávka

Držiaky na svorky geometrie
BUTLER 
-  vozík na 4 svorky, aretáciu volantu 

a pedálu Butler geometrie, individuálna 
objednávka.

BUTLER 
-  pár tabúl na stenu na 4 svorky Butler 

geometrie. Individuálna objednávka.

CCD geometria 2.0 WIFI
-  nový koncept high tech CCD plnohodnotnej geometrie kolies 

automobilu v priestorovo úspornom vyhotovení,
-  ľahká mobilita, spojenie cez rýchlu Wi-Fi,
-  vynovené meracie hlavy, závesný systém meracieho 

príslušenstva na stenu. 

V cene sady:
-  tablet v ochrannom protišmykovom obale s hákom  

 a magnetickým uchytením o tabuľu/vozík/zdvihák,
-  magnetické uchytenie pre tablet,
-  Wi-fi access point,
-  nástenné panely pre kamery s USB nabíjaním, 

port pre access point, držiak tabletu,
-  8-CCD kamery (4ks hlavíc - 2 kamery na každej) s uchytením, 

enkóder a rýchlonabíjacie zástrčky, 
-  pár toční S110A7/P,
-  aretácia brzdového pedála,
-  aretácia volantu,
-  2 páry štvorbodových svoriek
-  3 mesačná aktualizácia databázy od aktivácie v cene.

TOP PRODUKT

Index IC: BUT STDA110

Vyrovnanie volantu pre presné meranie Vyrovnanie volantu pre presné meranie

Index IC: SEA GA460

SEALEY - Uchytenie a centrovanie pomocou 
pružiny. Bublina  
zobrazuje vodorovnú polohu.
Pre volanty priem. 270 - 340mm.

-  bez nutnosti doplácania 
neaktívnych období,

-  databáza osobných 
automobilov.

3D geometria PREMIUM
-  3D FULL verzia geometrie s extra príslušenstvom 

a vylepšeniami oproti predošlým modelom:
-  22“ Monitor
-  nový kompaktný tvar meracích kamier, kamery chránené 

pogumovaným obalom
-  vylepšené senzory, ktorým neprekážajú nízke športové autá
-  2ks náhradných batérií do kamier,
-  aktualizácia databázy na 2 roky,
-  vodováhy na terčoch,
-  wi-fi pripojenie pre ovládanie mobilom,
-  ADAS predpripravené,
-  myš pre rýchlejšie ovládanie

Index IC: 
BUT SPEED32HPR.3



44 45www.vybaveniedielni.sk

ZDVIHÁKYZDVIHÁKY

NOVINKA

Zdvihák 5.337LWK, v.2 
-  elektro-mechanický bezprejazdový,
-  rozšírené rozostupy stĺpov na 2650mm,
-  možnosť výmeny adaptérov v ramenách,
-  bezprejazdový, nosnosť 3200kg, trojstupňové teleskopické 

asymetrické ramená, v. pätky 95mm, 
-  automatické mazanie matíc z odolného bronzu,
-  výborná manipulácia pri výmene prevodoviek, 
-  vylepšený systém synchronizácie,
-  zadarmo „IC OVERAL” montérky vo vami 

preferovanej veľkosti. 

Dvojstĺpový zdvihák bez prejazdu 
pre elektromobily 3,5 t
Butler - BUT TOREK355EV Univerzálny zdvihák pre budúcnosť. 
Vďaka inovatívnym nízkoprofilovým ramenám o otočným kĺbom 
je zdvihák všestranný a vhodný od bežných mestkých aut cez 
športové až po elektromobily (výborný prístup k batérii). Zdvihák 
elektromechanický, nosnoť 3500kg, vybavený 3 stupňovými 
ramenami s rotáciou, vrchné prepojenie, celková výška 3850mm, 
vzdialenost medzi stĺpmi 2650mm, 2x 2,6kw motor, 400V. 
Individuálna objednávka, doba dodania približne 16 týždňov.

Dvojstĺpový zdvihák bez 
prejazdu, 5,5t
Zdvihák vybavený dvoma dlhými 3 stupňovými 
ramenami a dvoma 4-stupňovými ramenami na 
dvíhanie dodávok a dlhých vozidiel.

2650mm

2650mm
Index IC: BUT TOREK5.337LWK

Index IC:
BUT TOREK35EV

Index IC:
BUT TOREK55ELIKTA

Elektromechanický zdvihák 2.30 SL DT 
NUSSBAUM 
- nosnosť 3 t, - nastaviteľná výška horného prepojenia,
- dvojúrovňové teleskopické ramená, - matica z Nylatronu®,
- elektronicka synchronizácia, - 2st. asymetrické ramená,
- pätky so závitom, 550kg, 400V,
-  zásuvka 220 V a vzduchová  

prípojka v stĺpe, min.  
výška pätky 95mm, max.  
v. zdvihu 1983 mm, zdvih  
40 s, 

- max. v. zdviháku  
   3716-4167 mm,
- šírka medzi stĺpmi  
   2460-2760 mm,
- v modrej, alebo  
   šedej farbe.

Index IC: SL230.8000124D-5001 -> modrá farba Index IC: SL240.2000114D-5001 -> modrá farba
Index IC: SL230.8000124D-7016 -> šedá farba Index IC: SL240.2000114D-7016 -> šedá farba

Elektromechanický zdvihák 2.40 SL UNI
NUSSBAUM 
- nosnosť 4 t, - bezprejazdový,  - elektronicka synchronizácia,
- 2 st. asymetrické ramená, -  zásuvka 220 V a vzduchová
prípojka v stĺpe, min. výška pätky 115 mm, max. v. zdvihu 2060 
mm, zdvih 40 s, 
- max. v. zdviháku 
   3716-4167 mm,
-  šírka medzi stĺpmi  

 2650-2770 mm,
- v modrej alebo  
   šedej farbe

Index IC: SL235.6000124D-5001 -> modrá farba
Index IC: SL235.6000124D-7016 -> šedá farba

Elektromechanický zdvihák 2.35 SL DT
NUSSBAUM 
- nosnosť 3,5 t, - bezprejazdový, - elektronicka synchronizácia,
- 2 st. asymetrické ramená, - pätky so závitom, 550kg, 400V,
-  zásuvka 220 V a vzduchová prípojka v stĺpe, min. výška pätky 

95 mm, max. v. zdvihu 2010 mm, zdvih 40 s, 
- max. v. zdviháku 3716-4167 mm,
- šírka medzi stĺpmi 2650-2770 mm,
- v modrej, alebo šedej farbe.

Zdvihák EVERT 62B35TE
Elektro-hydraulický zdvihák, nosnosť 3,5 t
- automatická elektrom. aretácia, vylepšená EVERT6254E, 6253E,
-  technológia APS - zdvih do presnej polohy, 

spúšťanie bez zdvihu,

Nosnosť 4,2 t
Index IC: EVERT62B-35TE

Index IC: EVERT62B-42TE

Index IC: EVERT62B-42TES

Index IC: EVERT62B-50TE

Index IC: EVERT62C-50TE

-  elektro-hydraulický, montáž do podlahy, nosnosť: 4500kg,
-  dĺžka plošín 4600mm, pneumatické blokovanie,
-  prízdvih v plošinách so zdvihom 500mm,
-  mechanické točne, klzné dosky, hliníková konštrukcia motora proti 

prehriatiu, 24V ovládací systém,
-  max. v. zdvihu 2020mm, zdvih 45 sek., 

400V, 3kW, prízdvih 4000kg

Nožnicový zdvihák pre diagnostiku 4500 kg

Index IC: EVERTGAMMA450/WT46

Nosnosť 4,2t, vhodné pre 
nízke zavesenia autom., 
upnutie od 90mm.

Nosnosť 5t, vhodné pre 
nízke zavesenia autom., 
upnutie od 100 mm.

AKCIA - ZVÝHODNENÝ GRENKE LEASING

V prípade nákupu vybavenia dielní v Inter Cars na leasing v tejto akcii: 

• 0% akontácia
• Odpustený manipulačný poplatok 25€
• Konečná zľava až 18% z úroku

Vzhľadom na komplikovanú situáciu dodávok od výrobcu NUSSBAUM, budú tieto zdviháky dostupné 
najskôr v júni 2022.

INDIVIDUÁLNA 
OBJEDNÁVKA
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ZDVIHÁKY

Index IC: 0XPTPF0003-2

Nožnicový zdvihák TS6600
Hydraulický nožnicový zdvihák, pre menšie servisy,
- nosnosť 3t., 
- je určený pre menšie servisy,
výška zdvihu 1200mm, 
- min. výška 135mm. 

-  pre dvojstĺpové zdviháky 
EVERT, Ø 120 mm., 
výška 25mm.

Index IC: EVERTZL420040250

-  pre dvojstĺpové zdviháky 
EVERT, Ø 140 mm., 
výška 30mm.

Index IC: EVERTZL420130010

-  pre plošinové zdviháky 
DxŠxV: 160x120x38 cm. 
Jeden kus.

Index IC: EVERTZL420190230

-  rozmery 160x120x75mm.

Index IC: EVERTZL430020080

-  pre dvojstĺpové zdviháky 
BUTLER, WERTHER, 
RAVAGLIOLI, Ø 123/110 
mm, výška 25 mm.

Index IC: 046405772

-  pre dvojstĺpové zdviháky 
Butler, RAVAGLIOLI, 
WERTHER, 123 mm. 
Jeden kus.

Index IC: 046405772

FORTELOCK - Rampa, štruktúra Diament, 
rozmery: 510 x 140 mm, čierna a šedá.

Index IC:
FORTELOCK2015
BLACK
Index IC:
FORTELOCK2015
GREY

použitie: zváracia svorka 
MIG 14; MIG 15; TW SGA
Index IC: 103.4136/10

-  Štruktúra Diament Eco 
Recykling, vysoká záťaž, 
rozmery: 510 x 510 x 7 mm.

Index IC: 
FORTELOCK2010 ECOBLACK

-  veľký priezor, 
nastaviteľné stupne 
zatemnenia, solárne 
články a vymeniteľná 
batéria

Index IC: 
APS-510G BLACK

Index IC: JJAX0821
-> dĺžka 80 mm.

Index IC: JJAX0817
-> dĺžka 45 mm.

-  Štruktúra Diament Eco 
Recykling, vysoká záťaž, 
rozmery: 510 x 510 x 7 mm.

Index IC: 
FORTELOCK2010 ECOGREY

-  profesionálny reduktor 
MAX (2 manometre),

-  pre plynovú fľašu 
a zariadenia MIG/MAG 
i TIG, Ø manometrov 
63 mm.

Index IC: 265200

-  pre dvojstĺpové zdviháky 
Nussbaum a AMI, Ø 
125/120 mm, výška 24 mm.

Index IC: 01103031

Náhradná gumová pätka Náhradná gumová pätka Náhradná gumová pätka

Náhradná gumová pätka Náhradná gumová pätka

Náhradná gumová pätka

Zakončovacie diely podlahy

Prúdová koncovka 0,8mm 
M6x25mm, blister 10ks

Podlahová platňa čierna

Prilba na zváranie

Vrták na zvary ø 8mm, dĺžka 80mm

Podlahová platňa šedá

Redukčný ventil plynovej 
fľaše

Náhradná gumová pätka

ZDVIHÁKY

Index IC: EVERT612E

Nožnicové zdviháky EVERT 650x
-  Elektrohydraulické, 

nosnosť 3 t., predĺžené 
plošiny, 2x hydraulické 
piesty pod každou 
plošinou, pneumatický 
bezpeč. systém, zvuk. 
signalizácia 500 mm 
od zeme, robustný 
základný rám, hliníkový 
motor proti priehratiu, 
400V, zdvih 55s.

EVERT6501L: - verzia na podlahu, výška zdvihu 110-1850 mm, šírka 
2200 mm, šírka plošín 650mm, dĺžka pl. 1475-2000 mm, váha 900 kg 

EVERT6503L: - verzia do podlahy, výška zdvihu 0-1800 mm, šírka
1950 mm, šírka plošín 550mm, dĺžka pl. 1550-1950 mm, váha 800 kg.

Index IC: EVERT6501LV2, EVERT6503L

DOSTUPNÝ AŽ V APRÍLI

Zdvihák EVERT 612E
-  Elektrohydraulický, mobilný, 

jednostĺpový, nosnosť 2500kg,
-  ideálny do dielní s malými 

priestormi, elektromagnetické 
blokovanie, 

-  zdvih 130-1800mm, rozmery 
2600mm(v) x 2344mm(š), váha 
910kg. 

-  napájanie 400V, motor 2,2kW 
v hliníkovom púzdre proti 
priehriatiu,

-  nastaviteľné ramená a výška 
pätiek,

-  24V ovládanie, bezpečnostný 
systém spustenia.

Index IC: EVERTMR30E

Nožnicový zdvihák EVERT MR30
Hydraulický nožnicový profi zdvihák, nosnosť 3 t., výška zdvihu  
1000 mm, min. výška 105 mm,  protisklzový systém plošiny,  
predĺžené plošiny, - elektrický blokovací systém. 
- sada pre mobilItu zdviháku.

Zdvihák EVERT 6435B
Nosnosť 5t., elektrohydraulický, vhodný aj pre geometriu, 
- traverzný prízdvih 2 t., klzné dosky, otočné platne v plošinách,
- certifikovaná výroba ISO, CE certifikát, 
- 24V ovládanie. Hydraulický ventil preťaženia, chladenie motora, 
-  nosníky 5200 mm, v. zdvihu 1850 mm, prízdv. 450 mm, v. stĺpu 

2338 mm.
Verzia s nožnicovým prízdvihom v plošine 4 t., EVERT6435BWF 52

Nožnicový zdvihák pre diagnostiku 6603B
- elektro-hydraulický, montáž do podlahy, nosnosť: 5000kg,
- dĺžka plošín 5100mm, pneumatické blokovanie,
- prízdvih v plošinách so zdvihom 450mm, 
-  mechanické točne, klzné dosky, hliníková konštrukcia motora  

proti prehriatiu, 24V ovládací systém,
- max. v. zdvihu 1800mm, zdvih 50 sek., 400V, prízdvih 2000kg.

Index IC: EVERT6603B 51L 50TIndex IC: EVERT6435B 52

Zdvihák EVERT F9M
2-stĺpový asymetrický zdvihák, nosnost 3500kg, elektro-hy-
draulický pohon, napätie 400V, celková výška: 2825mm, váha 
620kg, robustná konštrukcia ramien, farba tmavošedá, výška 
zdvihu 1900mm, čas zdvihu cca 55 sekúnd ,výkon motora 2,2 kW 
, manuálne 
odisťovanie 
západiek, 
ochrana 
dverí auta, 
ochrana nôh 
obsluhy

Index IC: EVERTF9M

NOVINKA

Zdvihák EVERT ALPHA 35M
Nosnosť 3,5t., elektrohydraulický, manuálne uvolnenie západiek na 1.strane,
- dodanie začiatkom mája,
-  ochrana dverí, podlahy, adaptér, 3-úrovňové ramená, extra ochranné prvky,
-  24V ovládanie. Hydraulický ventil preťaženia, chladenie motora, 
-  výšky zdvihu 2045 mm, v. stĺpu 2840 mm, doba zdvihu 40 sek.

Index IC: EVERTALPHA35M
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NOVINKA

DOPREDAJ

ZVÁRANIE

Index IC: KMIX175

Index IC: DHI15

Index IC: IND1.5-FLEXI800Index IC: IND1.5-075

Indukčný ohrev KMI 

HEATERX175 
KM - 230 V, 8A, 1,7 kW,
- vyrobený na Slovensku, 
- v sade cievky flexi, PAD, 8, 12.

Indukčný ohrev DHI15
DAWELL - uvolnenie skrutiek, matíc, spojov, opalovanie starého 
náteru, atď.
- Ohrev na teploty 800°C  
 do 15 sekúnd, 
- dĺžka kábla 0,7 m, výkon 1,5 kW, 
 napájanie 230V, váha 4,5 kg,
- v balení 2x priama cievka M8
 a M10, PAD plochá cievka, 
 flexi cievka 800 mm. 

Index IC: PMIG200V2

Zvárací poloautomat PRAKTIK MIG 200 IGBT
IDEAL 
- 230V, zvárací prúd 30-200A, priemer zváracieho drôtu 0,6-0,8mm, 
 2 kotúčový podávač drôtu, kotúč max. 5kg,  
 zabezpečenie el. siete 20A,
- Mig/Mag, FLUX, MMA
- plynulá regulácia prúdu, výkon 5,2kW.

Indukčný ohrev DHI44
DAWELL - uvolnenie skrutiek, matíc, spojov,  
opalovanie starého náteru, atď.,
- regulácia výkonu 10-100%, časovač, vodné chladenie,
- kábel 2 m, výkon 3,7 kW, napájanie 230 V, hmotnosť: 11,5 kg. 
- v balení fokusačná  
 bočná cievka, chladiaca  
 kvapalina 2,5L.

DAWELL 
-  priama biela 

indukčná  
cievka dĺžky 
75cm, možno 
ju prispôsobiť 
podobne ako 
flexibilnú.

DAWELL 
-  flexibilná biela  

indukčná 
cievk 
dĺžky 80cm.

Indukčná cievka priama Indukčná cievka flexi

NOVINKA

Index IC: TMIG205LCD

Zvárací poloautomat TECNOMIG 205 LCD 
IDEAL 
-  zvárací poloautomat pre široký rozsah prác nielen na automobiloch
- MIG, TIG, MMA Synergic
- ideálny pre karosárske a servisné práce,
-  vďaka vysokej flexibilite môže zvárať mnoho typov materiálov - oceľ, 

nehrdzavejúca oceľ, hliník, spájkovanie karosérií, pozink a vysoko-
odolné ocele.

-  rýchla synergická regulácia 
parametrov zvárania, displej LCD,

-  230V, zvárací prúd 35 A - 200 
A (MIG), kruh na zvárací drô 
5 kg. priemer zváracieho drôtu 
0,6-1,0mm, 2 rolkový podávač 
drôtu, zabezpečenie el. siete 
20,3 A, 16kg,

- výkon 6,4 kW. krytie IP 23S

Zvárací poloautomat TMIG250/2V2
IDEAL 
-  zvárací poloautomat pre zváranie MIG-MAG, FLUX, MMA,
-  minimálny prúd zvárania: 30A, max. prúd zvárania: 250A, výkon: 

5,9kW, napájací prúd: 230/400V, 
- pre priemer drôtu 0,6-1mm, 2-kotúčový, Max. kotúč 15kg,
-  vynikajúca na zváranie tenkých materiálov zo zeleza 

a nehrdzavejúceho železa, je určený aj na zváranie hliníka a jeho 
prvkov,

- jednofázové napájanie,
-  plynulá regulácia prúdu a napätia 

zvárania,
- EURO zásuvka pre zvárací úchyt,
- chladený ventilátorom,
- zabezpečený voči preťaženiu,
-  v cene je zvárací úchyt MIG 15/3m 

s vidlicou EURO, hlavným káblom 
2m, elektródovým káblom.

Index IC: TMIG250/2V2

Index IC: DHI44

Index IC: 0XAT7024

LED tester napätia
PROFITOOL 
- 6, 12, 13, 24V, 5 LED diód,
- meria vysokonapäťový prúd pri štarte.

Index IC: JJDC0148

Tester el. prepätia
TOPTUL 
- rozsah 3-48V DC,
- 90cm vedenie.

-  separačný sprej pre zváranie,
-  chráni zváracie trysky, 

obrobky proti privarovaniu 
okovín, kvalitné esterové 
oleje, rýchloschnúci,

-  bez silikónu, biologicky 
odbúrateľný.

Index IC: CRC EASY WELD IND 500ML

CRC Easy Weld 500ml

ZVÁRANIE

 INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA
Index IC: 823350

Školenie základ:
Spojazdnenie Inverspotter, ukážka 
ovládania a nastavení.
Cena: 100 €

Školenie komplet:
Spojazdnenie Inverspotter a reálna oprava  
vo Vašej dielni na vozidle, napr. výmena  
blatníka - celodenné.
Cena: 400 €

Vodné rameno CA4, L=550 mm
Index IC: 803172 

Rameno s balancerom
Index IC: 802650 

Vodné rameno CA5, L=42 mm 
Index IC: 803181 

360o kruhový držiak k ramenu  
Index IC: 802866 

Sada náhradných čiapočiek 
na elektródy CMK AQU
povinné príslušenstvo
Index IC: 802767

Rameno CA3, L=300 mm
Index IC: 803171 

Vodné rameno CA6, L=430 mm
Index IC: 803187 

Rameno CA2, L=95 mm
Index IC: 803170

Chladiaca kvapalina.
povinné príslušenstvo
Index IC: 802976 

Ochranná plachta.
Index IC: 804073 

INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA
• Bodová zváračka s invertorovou technológiou, menič je priamo v kliešťach,
• vhodná pre použitie v karosárskych dielňach a v priemyselných výrobách,
• automatické riadenie tlaku čeľustí, menu v českom jazyku, 
• bodovanie vysoko legovaných ocelí (HSS) / bóru a pozinkovaných plechov,
• automatické rozpoznanie materiálov a hrúbky materiálu - sama nastavuje parametre,
• predhrievanie a dodatočný ohrev pre zváranie HSS ocelí a pozinkovaných plechov,
• automatické rozpoznanie vloženého ramena a nástroja, sieťový monitor napätia
• automatické ovládanie chladenia, svoriek a káblov stroja,
• nastavenie doby nábehu, dobehu a zváracieho prúdu, pulzné nastavenie,
• automatické / manuálne nastavenie prítlaku elektród,
• 128 nastavených továrenských programov parametrov zvárania,
• možnosť nastavenia ďalších 400 osobných nastavení parametrov bodovania,
• certifikované pre autorizované servisy Mercedes-Benz, Volvo, Ford, GM, Fiat, Iveco, a ďalšie, 
• spĺňa aj požiadavky pre parametre práce skupiny VAG! 
• spĺňa požiadavky na CMO (Certifikované miesto opravy) pre karosárske dielne.
• Napájanie 3x400V, maximálny zvárací prúd 15000A,
• sila prítlaku elektród 580daN, zaťažovateľ 2%,
• max. hrúbka zváraných plechov 3+3+3mm,
• Napätie na prázdno 13V, Príkon 68kW, frekv. 8000Hz, IP20, 100kg,
• Nevyhnutné zakúpiť aj 802767 a 2x 802976.

Index IC: TSPOT8

TECNO SPOTTER 8000 
DIGITAL
IDEAL 
-  vyťahovanie preliačin plechov, ich 

jednostranný ohrev, letovanie a ohrev 
uhlíkovou elektrótdou, 

-  ovládané mikroprocesorom, 
automatická voľba parametrov 
ohrevu, digitálny ovládací panel, 

-  v cene aj vozík a skrinka s vybavením,
-  max. prúd ohrevu 5400A. 400V.

Povinné vybavenie pre servisy 
schválené ako Certifikované miesto 
opravy

Urobte si s vašim OZ, alebo špecialistom vybavenia 
dielní audit povinnej výbavy vášho servisu  
pre splnenie CMO certifikácie!

Kontakty na špecialistov 
vybavenia dielní Inter cars 
nájdete na poslednej strane.
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Index IC: 0XAT1269

Index IC: 0XAT1672

Index IC: 0XAT1538

Index IC: 0XAT0029A

Index IC: 0XAT1265

Index IC: 54351-5M

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre RENAULT 1.4/1.6/ 1.8/2.0 16V po 
roku 1998.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre benzínové motory 1.2, 1.4 8V- remeň, Fiat; 
500 07-08, Idea 04-08, Linea 07-08, Grande Pun-
to 07-08, Doblo 05-08, Panda EVO2 05-08.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre benzínové motory VAG 1.4 & 1.6 FSI; 
Audi A3, Škoda Octavia a VW Polo, Golf/Plus, 
Touran, kódy AXU, BAG i BLF.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre AUDI; SEAT; SKODA; VW, 
1.4D/1.6D/2.0D, rozvodový remeň,

Aretácia rozvodov Opel
HANS TOOLS  
- pre Opel 1.0/1.2/1.4 Agila (00-08), Astra-G 
(98-06), Astra-H (04-08), Combo (97-07), 
Corsa-B (97-00), Corsa-C (00-07), Corsa-D 
(07-08), Meriva...

Kľúče pre lambda sondu
HANS TOOLS  
- sada 5 ks.

Nadstavce na bezpečnostné 
skrutky kolies
PROFITOOL 
- 1/2” - pre automobily VAG, 23kusov.

Aretácia rozvodov
SEALEY 
 Ford Duratec 1.25 do 2.0 16v remeň a reťaz, 
a niektoré motory Mazda.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre BMW Diesel, 2.0/3.0 M47, M57, 
LandRover TD4/TD6, Rover M47R, Opel 
Omega B Y25DT.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre VAG 1.2, 1.6, 2.0 Tdi v Audi A4/A6, Škoda; 
Octavia 11, VW Golf, Golf Plus, Jetta, Touran; 
č.310 085/T10050, T10100, 3359/T20102,...

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre 3 valcové motory VAG 1.2 6V/12V 
s kódmi AWY, BMD/AZQ, BME

Index IC: 0XAT6051B

Index IC: SEA VSE5515

Index IC: 0XAT1515

Index IC: 0XAT1068

Index IC: 0XAT1391

Index IC: HP904 013 00

Index IC: 0XAT1266Index IC: 0XAT1357

Aretácia rozvodového hriadeľa
HP ZUP 
- sada pre aretáciu rozv. hriadeľa,  
zotrvačníka, stabilizačný hrot pnutia  
remeňa pre Opel/Alfa Romeo/Fiat 1.6/1.8.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- pre motory Renault/Nissan, Opel/Vaux-
hall 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi/Di/Dti/CDTi remeň

Aretácia rozvodov Opel
PROFITOOL 
- pre motory OPEL/FIAT 1.3 CDTI / MULTI-
JET COMMON RAIL (Opel motor Z13DT)

INDUKCIA, TEST ALTERNÁTOROV, ELEKTRIKA

www.vybaveniedielni.sk

ŠPECIÁLNE NÁRADIE, ROZVODY

Index IC: 4637/776/51 115161

Index IC:  
SEA TST22

Termospojka
DRESSELHAUS 
- balenie 100ks, 
- lepená, červená 0,5 - 1,0 mm2, 

- balenie 100ks, 
- lepená, modrá 1,5 - 2,5 mm2, 

- balenie 25ks, 
- lepená, červená 0,5 - 1,0 mm2, 

- balenie 25ks,, 
- lepená, modrá 1,5 - 2,5 mm2. 

Sada pre spojky alternátora
PROFITOOL 
- 13ks pre Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Citroen, Fiat, Mercedes, Mitsubishi, 
Renault, Seat, Skoda, GM, Volvo, VW.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- BMW; LAND ROVER; VAUXHALL/OPEL,MINI, 
1.6D/2.0D/3.0D, reťaz,
- OE čísla: 11.2.300, 11.3.340.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- VAG 1.2 / 1.4 TFSi 1.4 / 1.6 FSi - reťaz.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL - FORD, 2.2TDCi, reťaz.
-OE: 303-698, 303-732.

Prepäťová ochrana
IDEAL 
- pre 12/24V. Chráni počas zvárania, 
pájkovania a rezaní plazmou.

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- NISSAN; OPEL; RENAULT; VAUXHALL, 
2.0/2.3/CDTI/DCi, reťaz.
- OE: EN-48330, EN-48334, EN-48831
KM-6130, EN-48332

Aretácia rozvodov
PROFITOOL 
- AUDI; VW, 2.7/3.0/4.0/4.2/TDi, reťaz.
- OE: T40049, T40060, T40062, 
T40246, 3242, 3359, T40245 a ďalšie.

Elektrický tester zásuviek
SEALEY 
- 12V pre kontrolu el. zásuviek, 
- 13->7pin (EURO) adaptér  
 pre kontrolu starších systémov, 
- kontroluje aj 12V stále/zapaľovacie 
 prívody a spätné svetlomety,
- 4,9m. kábel pre prácu sediac v automobile,
- napájaný 12V akumulátorom automobilu,
- autotest samotného testera.

Index IC: 4637/772/51 115162

Index IC: 4660/776/17 139231

Index IC: 4660/772/17 139232

Index IC: 0XAT1219

Index IC: 0XAT0309

Index IC: 0XAT1538B

Index IC: 0XAT0503

Index IC: CP12/24V

Index IC: 0XAT1563

Index IC: 0XAT1621

Digitálny multimeter s 8 funkciami
- LCD displej, pamäťová funkcia, senzor teploty, test 
diódy, s vedeniami a sondami, napätie AC/DC, prúd DC, 
odpor, zvukový signál, overenie diódy/tranzistorov.

Index IC: SEA MM20

Mierka na remene
CONTITECH - pre klínové remene VP10, 
AVX10, AVP13, AVX13 a viacdrážkové remene. 
Rozsah merania 360-2520 mm.

Index IC: 6779009000

Index IC: 090108

Ochrana kontaktov
- objem 500 ml., konzervuje elektrické 
kontakty, 
- odpudzuje vodu, vlhkosť, odolný voči 
vode, soli a slabým kyselinám.
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Index IC: JJAZ0135

Index IC: 0XAT4089

Index IC: SEA VS70095

Index IC: 0XPTJB0055

Ručná odsávačka
TOPTUL 
- dĺžka 445 mm, s flexibilnou hadicou 27,5cm 
a pevnou koncovkou 23cm.

Sada pre distribúciu oleja
PROFITOOL 
- motorového a prevodovkového. 7L (plnička)

Sada pre distribúciu oleja
SEALEY 
- prevodovkového,
- manuálna - max. tlak 1,4bar,
- nádoba 3L so sadou adaptérov pre 
prevodovky.

Ručná maznica
PROFITOOL 
- objem nádoby: 400cm3, prispôsobená 
pre 400g mazacie kartuše.

ATF PLNIČKY

Ručná pumpa na olej
PROFITOOL 
- vyrobené v EU, univerzálna na sudy 50-200l, 
- výdatnosť 300ml/pohyb.

Univerzálny kľúč na olejové filtre
TOPTUL 
- obľúbený kľúč pre olejové filtre, 
rozsah 30-160mm.

Index IC: 0XPTJC0070

Index IC: JJAH0902

Odsávačka 30L
- mobilná, sada sond, ukazovateľ hladiny 
vypusteného oleja, vyprázdňovanie 
samospádom, 
- nádoba 30L, výkon odsávania 1,5-2 l/min, 
- vytváranie podtlaku: 60-90 s, prevádzk. tlak: 
7-8 bar.

Index IC: 0XPTJA0003

Zlievačko odsávačka  
90L + 8L+18L
- hl. nádoba 90L, kontrolná 8L, lievik 18L, 
- odkladacia miska na náradie, sada sond,
- ukazovateľ hladiny vypúš. oleja, 
- pneumatické vyprázdňovanie.

Index IC: 0XPTJA0011

objem 30 L: 
Index IC: 1305-01-0039E

objem 60 L: 
Index IC: 1305-01-0045E

Absorbčný prostriedok
- pre absorpciu ropných látok, 
farieb, emulzií, kyselín, alkálií 
a iných kvapalných znečistení. 
Vysokosavý, protišmykový.

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

Index IC: 004098

Lak na brzdové strmene
MOTIP - 400ml, červený, lesklý sprej,
- rýchloschnúci, vysoká priľnavosť 
a odolnosť,
- k dispozícii sú aj ďalšie farby.

Sada pre distribúciu oleja 
- mobilná sada pre nádoby/sudy 180-220 l; 
- pneumatická pumpa na olej s výkonom 3:1, 
- pištoľ s prietokomerom, vozík pre nádobu,
- olejová hadica o dĺžke 4 m.

Index IC: 0XPTJC0002

NOVINKA

ZAŠKOLENIE A ODOVZDANIE 
V CENE ZARIADENIA!

Online databáza ATF
SPIN - ročný online prístup s údajmi o objeme 
a mieste pripojenia pre výmenu oleja va 
automatických prevodovkách,
- v cene každej ATF od Inter Cars,
- info o potrebnom Spin adaptéry,
- schémy, návody kontroly oleja,
- hľadanie automobilu, al. podľa kódu prevodovky. 
Len k ATF plničkám od Spin,
- individ. objednávka, dodanie cca 3 dni.

Plnička oleja ATF MARCO
-  5” farebný display
-  automatické nastavenie váhy nového oleja
-  integrovaný systém inverzie prietoku oleja
-  2 nové filtre s magnetom na opätovné použitie
-  automatické zahrievanie
-  mnoho štandardného a voliteľného 

príslušenstva,
-  manuál, ročný prístup on-line údaje cez 4000 

modelov áut (EU/Ázia).
-  DSG adaptér, AISIN adaptér, sada 2 olejových 

mierok pre Mercedesy,
-  sada pre BMW s 8 prevodovkami, sada pre 

Nissan/Renault/Jeep/
-  Mitsubishi, preplachovacie aditíva (10x350ml),
-  viacjazyčný software, možnosť aktualizácie cez 

USB

Index IC: SPIN 02.022.110

Index IC: SPIN ATF MARCO

1 32
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Index IC: 0XCM1002

Mierka hrúbky brzdového kotúča
PROFITOOL 
- bez nutnosti demontáže kolesa,
- rozsah 200-400mm.

Sada na čistenie nábojov
ATE 
- čistenie dosadacej plochy pod brzdové kotúče, 
- 1x NR 1 (160 mm) hrot pre uchytenie,
- 3x kotúče.

Sada na čistenie nábojov
PROFITOOL 
- priemer kotúča 40mm,
- čistí piesty, disky, bubny,
- 11 častí.

Index IC: 03.9314-1330.4

Index IC: 0XAT2061

Plnenie a odvzdušnenie bŕzd FB 5EV
ATE 
- pracuje s variabilným tlakom 0,4 - 3,5bar,
- kontrola tlaku pomocou manometra,
-  pracuje s 5L balením kvapaliny, ktoré je  

 možné pevne pripojiť k zariadeniu,
- dodávané s odvzdušňovacím adaptérom,
- 230V, 24L/h. pri 2 bar, 5m.kábel, 3,5m. hadica.

Index IC: 03.9302-1502.4

Výmena brzdovej kvapaliny
PROFITOOL
- 2,5 litrová nádoba

Index IC: 0XAT2050

Výmena brzdovej kvapaliny
-  preplach a odvzdušnenie všetkých  

typov brzdových a spojkových 
systémov (ABS, EDS, ESP, SBC  
a klasických), 

- prevádzkový tlak 0,4 - 4 bar, 
- zásobník na 5L kvapaliny. 

Index IC: YCB350

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

Výmena brzdovej kvapaliny
SPIN
-  kompletné zariadenie na preplach a odvzdušnenie všetkých typov 

brzdových a spojkových  systémov (ABS, EDS, ESP, SBC  
a klasických),

-  vybavený 2 čerpadlami (na starú a novú kvapalinu, kapacita 1l/min)
- prevádzkový tlak 0,4 - 4 bar,
- zásobník na 5L kvapaliny
- váha 35 kg
- dĺžka hadíc 7,5m
- rozmery: 670x540x900mm

Súčasťou príslušenstva  
je sada adaptérov  
a elektronický tester  
stavu brzdovej kvapaliny.

Index IC: SPIN PIER

Výmena brzdovej kvapaliny
SEALEY
- plast, objem 2,5 l

Index IC: SEA VS820

BRZDOVÝ SYSTÉMBRZDOVÝ SYSTÉM

NOVINKA

Brzdová stolica Beissbarth BD 640
- Vhodná pre autoservisy osobných automobilov,  
 úžitkových automobilov. Po kúpe sady aj motocyklov,
- pozinkovaná valcová sada, krycie plechy, analógový ukazovateľ, 
- automatické rozpoznanie pohonu 4x4, diaľkové ovládanie,
- vhodné aj pre skúšanie elektricky ovládanej parkovacej brzdy,
- možnost dovybavenia o príslušenstvo ako napr. pripojenie k PC, 
 alebo test podvozku, či smerovej odchýlky, 
- max. testovacie zaťaženie 2,5 t, max. prejazdné zaťaženie 4 t, výkon 
 pohonu 2x3,7 kW, merací rozsah 0-6 kN, skúšobná rýchlosť 5,2 
km/h, 
 priemer valcov 205 mm, dĺžka valcov 700 mm., elektromag. brzda,
- rozmery 2360x660x250 mm, napájanie 400 V 3f.,
- elektronika, stykače, rozhrania v jednej externej rozvodnej skrini, 
- doba dodania približne 4-5 týždňov.

Zásuvné krycie 
plechy

Vhodné aj pre pohon 
všetkých kolies

Podlahová jednotka upravená 
žiarovým zinkovaním

Výkyvný nástenný 
držiak + DO

Index IC: 1 691 600 414

Index IC Doplnkové príslušenstvo ku BSA 4231:

1 691 700 103 Rozhranie na pripojenie k PC.

1 691 601 401 BPF200 bezdrôtový senzor pedálu.

935604179 Skriňa pre osadenie valcov do podlahy.

935604008 Ochrana rohov pre valce do podlahy.

935602151 Merač váhy nápravy (je zahrnutý aj v 1 691 620 307 nižšie).

1 691 620 307 Tester tlmičkov SA 640 s meračom váhy náprav.

935604170 Vaňa pre tester tlmičov (aj pre valce ak sú s test. tlmičov)

Brzdová stolica Beissbarth SL 640
- Skladá sa z BD 640 (vyššie) + testeru tlmičov SA 640 s meračom 
 váhy náprav a testu zbiehavosti kolies ST 600, elektromagnetická 
 brzda, PC s vozíkom, diaľkové ovládanie,
- vhodná pre autoservisy osobných automobilov,  
 úžitkových automobilov. Po kúpe sady aj motocyklov.
- V cene je aj mobilná jednotka s PC a 19” monitorom,
- pozinkovaná valcová sada, krycie plechy, analógový ukazovateľ, 
- automatické rozpoznanie pohonu 4x4, 
- vhodné aj pre skúšanie elektricky ovládanej parkovacej brzdy,
- možnost dovybavenia o ďalšie príslušenstvo, príklady sú nižšie, 
- max. testovacie zaťaženie 2,5 t, max. prejazdné zaťaženie 4 t, výkon 
pohonu 2x3,7 kW, merací rozsah 0-7,5 kN, skúšobná rýchlosť 2,7 
km/h, priemer valcov 205 mm, dĺžka valcov 700 mm.
- rozmery 2360x660x250 mm, napájanie 400 V 3f.,
- elektronika, stykače, rozhrania v jednej externej rozvodnej skrini, 
- doba dodania približne 4-5 týždňov.

Zásuvné krycie 
plechy (voliteľné)

Vhodné aj pre pohon 
všetkých kolies

Podlahová jednotka upravená 
žiarovým zinkovaním

PC s vozíkom, dialk. ovl.

Index IC: BBPLSL640SKP

Index IC Doplnkové príslušenstvo ku SL 640:

935604170 Vaňa pre osadenie valcov a testeru tlmičov do podlahy.

935623012 Montážna sada pre uchytenie testeru tlmičov do betónu.

935694001 Ochrana rohov pre valce do podlahy (dokúpiť 
k 935623012).

935603307 Zásuvné kryty na valce
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Test + kódovanie vstrekovačov common rail CRU.2RX
- test a kódovanie s jednou pozíciou vstrekovačov Bosch, Delphi a Denso,
-  max. prevádzkový tlak pre CRDi 2800 bar,
- osvedčený, intuitívny, užívateľsky príjemný dizajn, špičková technológia,
- generovanie nových kódov pre Bosch vstrekovače,
-  testovanie vstrekovačov elektromagnetických a piezo Bosch, Delphi, Denso, 

Siemens/VDO/kontinentálnych a dvojcievkových,
- ochrana proti skratu vstrekovača,
- označenie kódmi C2i a C3i pre vstrekovače Delphi a IMA kódy, ISA pre Bosch,
- generovanie kódov pre vstrekovače Denso (piezo a cievka) - voliteľne zdvih,
- vnútorné čistenie vstrekovača,
- možnosť upravovať testovacie plány,
- aktualizácie databázy updatom cez internet,
- operácie v automatickom režime,
- tablet 12 “Android.

Index IC: 7935104440 

Test čerpadiel a test + kódovanie vstrekovačov common rail MTBR
-  testovanie a kódovanie 4x vstrekovačov CRDi, Crp čerpadiel,vstrekovače paliva  

 a EUI/spotrebiče a HEUI, všetkých typov a výrobcov,
- jednoduchá inštalácia a prístup k testovaným prvkom, intuitívny SW.
- max. prevádzkový tlak pre CRDi 2500 bar,
- Elektronické otváranie ochranného krytu,
-  kódovanie vstrekovačov Delphi (C2i/C3i), Bosch (IMA/ISA),  

Denso (QR kódy voliteľné) - aktualizácie do budúcnosti zaistené,
- dynamické meranie (BK) pre CRDi, HEUI, EUI/EUP,
- presnosť 0.2%FS, opakovateľne 0.05%,
- plne automatizovaný rýchly testovací cyklus,
- dotykový displej 15”.
- možnosť predvedenia v MM showroom,
- individuálna objednávka – doba dodania približne 3 týždne.

Index IC: 7935104370

Test benzínových vstrekovačov GS4.20
-  pracovný tlak 0-10 bar, plne automatický režim, konfigurovateľný, 

krátka doba testu, test naraz 4 vstrekovačov, simulácia záťaže, reverzný preplach 
po vyčistení, ultrazvuková čistička, testovacia aj preplachová kvapalina, sada 
adaptérov – pokrýva všetky bežné nízkotlaké vstrekovače,

-  vhodný pri náraste emisií, zníženom výkone motora, zvýšenej spotrebe, nerovno-
mernom chode a zhasínaní motora, problémovom štartovaní a pod., 

- individuálna objednávka – doba dodania približne 3 týždne.

Test common rail vstrekovačov EPS 205
- Tester vstrekovačov CR a trysiek starších typov vstrekovačov. 
-  Zariadenie pre skúšanie piezoelektrických vstrekovačov CRI (Bosch a ostatné), 

CRI ovládaných elektromagnetom (Bosch a ostatné), CRIN 
ovládaných elektromagnetom (Bosch), vstrekovačov DHK (Bosch a ostatné) 
a trysiek UI. Napájanie 400 V, kompletný test do 1800bar, čiastočný nad 1800 
bar.

-  Tester je možné dodať v rôznych konfiguráciách, podľa vašich špecifických 
potrieb. Kontaktujte prosím vášho Obchodno-technického zástupcu pre spra-
covanie ponuky šitej na mieru. Kontakty nájdete na poslednej strane.

- možnosť predvedenia, možnosť viacerých variánt,

Index IC: 7935104620 

Index IC: 0 683 803 205 

individuálne

BRZDOVÝ SYSTÉM, MERANIE EMISIÍ TEST VSTREKOVAČOV

Index IC: 0XCT8020

Lisovanie brzdových piestov
SONIC
-  sada na vtláčanie a zaskrutkovanie 

brzdových piestov,
- ľavý aj pravý závit.

Index IC: 801018

Pertlovanie koncoviek brzdových hadíc 
- vhodné pre medené, niklovo-medené  
a železné hadice Ø 4,75 mm,  
6,00 mm 6,35 mm.

Index IC: WP-5-FTD-414

Sada náradia pre stlačenie 
brzdového piestika
v brzdových strmeňoch, 18 dielna. V sade 
sú skrutky s pravo aj ľavo-točivým závitom. 
Použitie u automobilov Ford, Citroen, 
Renault.

Index IC: SEA VS0282

Index IC: JGAI1002

Pertlovanie koncoviek brzdových hadíc
TOPTUL 
- výroba koncoviek brzdových hadíc 3/16”, 
1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”.

Pertlovanie koncoviek 
brzdových tubiek
 - sada 10 ks náradia

Index IC: 0 986 613 900 Index IC: 0 986 610 930

Testovanie úpravy výfukových plynov BOSCH Denoxtronic
- bez nutnosti demontáže, identifikácia chybného dielu, 
- kontroly tesností okruhu, meranie dávky a výkonu čerpadla,
- vhodné pre každý autoservis, jednoduchá aplikácia,  
   rozsiahle možnosti testovania

- pre majiteľov v. 3.1 -> Rozširujúca sada Denoxtronic PC/LD na v. 5.x.- komplet testovacia sada Denoxtronic PC/LD v. 3.1 a 5.x. 

Sada náradia na ukončenie 
brzdových hadíc
 .

Index IC: SEA AK5063

Test spalín TEXA OPABOX Autopower
- OPABOX Autopower Opacimeter na kontrolu výfukových plynov 
vozidiel poháňaných naftou. Je vybavený vzorkovacou sondou pre 
ľahké vozidlá, vozíčkom a softvérom na 
správu ETS. Je dodávaný s vnútornými 
olovenými batériami.

Index IC: TEX Z00951

Test spalín TEXA GASBOX Autopower
Analyzátor výfukových plynov TEXA na meranie hodnôt CO, CO2, O2, 
HC v benzínových a plynových motorových vozidlách. Je vybav-
ený vzorkovacou sondou pre ľahké vozidlá, vozíčkom a softvérom 
na správu ETS. Je dodávaný s 
vnútornými olovenými batériami.

Index IC: TEX Z00813

individuálne individuálne
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Index IC: 65 403 779

Rezný kotúč na oceľ - nerez
- rovný,
- ø kotúča 125 mm, 
- hrúbka 6 mm, 
- ø upínacieho otvoru 22,2 mm,
- do vypredania akciových zásob.

Index IC: 10X150

Index IC: SEA SDB01 Index IC: SEA SDB02 Index IC: 6.30 554.00 0Index IC: 6.26 815.00 0

Brúsny kotúč
- na odstraňovanie hrdze,
- 150 x13 x13mm.

Fréza
– cilindrická, do kovu,  
- dĺžka 65mm,
- ø uchytenia 6 mm, 
- ø hlavy 10x20 mm.

– cilindrická, do kovu,  
- dĺžka 65mm,
- ø uchytenia 6 mm, 
- ø hlavy 10x20 mm.

-> 2 607 017 319

-> 2 608 255 994 -> 2 608 551 029

- akciová cena garantovaná do vypredania 
akciových zásob.

-> 2 608 577 352

Drôtený kartáč  
pre brúsky

Drôtený kartáč pre 
vŕtačky a brúsky, hrot 
6mm

- pletený, 125 mm

Spotrebný materiál BOSCH

Index IC Vlastnosti

2 608 606 922 10ks brúsny kotúč Best for Metal, zrn. 40, ø125 mm, otvor ø 22,2 mm

2 608 600 223 10ks brúsny kotúč Expert for Metal, ø125 mm/ 6mm, otvor ø 22,2 mm

2 608 577 352 25-dielna sada vrtákov do kovu HSS PoinTeQ, ø1; 1,5....13 mm

2 607 017 319 32-dielna sada skrutk. hrotov s farebným označením + držiak

2 608 595 077 5-dielna sada vrtákov do kovu HSS-G Standard 135 ‘10,0/87mm

2 608 255 994 12ks sada skrutkovacích hrotov PH1-3/PZ1-3/T15,20,25,S0,6x4,5, 0,8x5,5

2 608 551 029 7ks sada skrutkov. nadstavcov 1/2”, 13,17,19,21,24, SW13,17,19,21,24; 40mm

-> zrnitosť 60
Index IC: 10XLM60

-> zrnitosť 60
Index IC:  
M.FLA29.125.60/B

-> zrnitosť 80 
Index IC: 10XLM80

-> zrnitosť 80 
Index IC:  
M.FLA29.125.80/B

-> zrnitosť 40 
Index IC: 10XLM40

-> zrnitosť 40 
Index IC:  
M.FLA29.125.40/B

Brúsny kotúč lamelový
APP - na brúsenie železa, rozmer 
125 mm, otvor 22,2 mm

dopredaj

Brúsne kotúče 125mm 
10 ks v balení, PA40, L29

Rezné kotúče 125 mm, 
25 ks
125mm x 1mm, A60T6BF
125mm x 1mm, A60R6BF

Index IC: M.CM41.A60TBF.125.1/B
Index IC: M.CI41.A60RBF.125.1/B

ELEKTRONÁRADIE ELEKTRONÁRADIE

- nepletený,  
25X0,3 mm

Index IC: 65 404 344

Elektrická úhlová brúska EBU 125-6
- štíhla, kompaktná, ľahká manipulácia, optimalizované vedenie vzduchu pre dokonalé chladenie,
- spínač s aretáciou stáleho chodu, ochrana proti opätovnému zapnutiu po prerušení prívodu prúdu,
- aretácia vretena pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča, polohovateľná bočná rukoväť, 
- príkon 680 W, max. ø kotúča: 125 mm, 11000 ot/min, závit na vretene: M14, 230 V, 1,7 kg.
- do vypredania akciových zásob.

Index IC: 0 601 9J8 522 Index IC: 0 601 9J8 500

AKU rázový uťahovák GDS 18V-1050 H
- 3/4“ rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom s bezuhlíkovou technológiou BITURBO,
- max. krútiaci moment 1050 Nm, povoľovací až 1700 Nm, skrutky,  
 Ø M 10 – M 24, hmotnosť bez akumulátora 2.9 kg,
- 2× akumulátor GBA 18V 5.0Ah, rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136,
- čas nabíjania 70 min [5,0 Ah], 18V,
- 3 rýchlosti krútiaceho momentu,
- 3 úrovne frekvencie príklepu, max. 0-2.600 min-1
- pre profesionálne použitie,
- po online zaregistrovaní 3 roky záruka.

varianta s uťahovákom bez nabíjačky,  
bez akumulátora, bez kufríka

Index IC: 0 601 9H5 000

Aku vŕtací skrutkovač GSR 18V-50
-  Inteligentný bezuhlíkový motor, robustné sľučovadlo, výborný aj pri ťažkých úlohách, 

Flexible Power System, elektronická ochrana článkov batérie,
- 2x akumulátor GBA 18V 2.0 Ah, nabíjačka L-Case.
- Krútiaci moment max. 50 Nm, akumulátor Li-Ion,
- upínací rozsah skľučovadla, min. 1,5 mm, max 13 mm,
- hmotnosť bez akumulátora 1 kg, stupne krútiaceho momentu 20+1,
- Max. Ø vrtov do hliníka 13 mm, do dreva 35 mm, do ocele 13 mm.

Akumulátorový rázový uťahovák  
bez akumulátora a nabíjačky 

-  Hmotnosť bez akumulátora: 1,25 kg
-  Max. krútiaci moment: 400 Nm
-  Voľnobežné otáčky: 0-2.500 ot/min
-  Frekvencia príklepu: 0-3.700 min-1
-  Držiak nástrojov: 1/2” štvorhran
-  Záberový moment, max.: 600 Nm

Index IC: 0 601 9K0 021

Akumulátorový rázový uťahovák s 2 akumu-
látormi a nabíjačkou 

-  Hmotnosť bez akumulátora: 1,25 kg
-  Max. krútiaci moment: 400 Nm
-  Voľnobežné otáčky: 0-2.500 ot/min
-  Frekvencia príklepu: 0-3.700 min-1
-  Držiak nástrojov: 1/2” štvorhran
-  Záberový moment, max.: 600 Nm
-  2x aku GBA 18V/5,0 Ah + rýchlonabí-

jačka GAL 18V-40

Index IC: 0 601 9K0 020

dopredaj

Predlžovací kábel s navijakom, 18m

- Napätie 230V
- kábel: 3G 1.5 
- max. zaťaženie 800W

Index IC: 4822401
Index IC: 6.27 156.00 0

Sada vrtákov do kovu
METABO
- balenie 19 kusov HSS-CO vrtákov rozmerov 
1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 
7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm, v plastovom obale.

-> verzia HSS-G
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Index IC: 0XREK0260/XL veľkosť 10
Index IC: 0XREK0260/L  veľkosť 9
Index IC: 0XREK0260/M  veľkosť 8

Index IC: 0XREK021/M rozmer 8/M
Index IC: 0XREK021/L rozmer 9/L
Index IC: 0XREK021/XL rozmer 10/XL

Index IC: 0XREK0235/M rozmer 8/M
Index IC: 0XREK0235/L rozmer 9/L
Index IC: 0XREK0235/XL rozmer 10/XL

Balenie 12 párov rukavíc Blue light
- nylon / polyuretán, 2121; EN 388; EN 420,
-  ultra ľahké, vysoká citlivosť, sťahovací  

lem pod zápästím.

Balenie 12 párov rukavíc RABBIT
- latex / polyester, 
- výdrž-norma: 3131; EN 388; EN 420.

Index IC: 0XREK1033/XL veľkosť 10
Index IC: 0XREK1033/L veľkosť 9

Index IC: 0XREK022/XL veľkosť 10
Index IC: 0XREK022/L veľkosť 9
Index IC: 0XREK022/M veľkosť 8

Balenie 12 párov rukavíc Active grip
- pre ľahké práce vyžadujúce vysokú oteruodolnosť a dobrý úchyt.
- latex / polyester, 2016; 3131X; EN 388, 
- neobsahujú silikón.

Balenie 12 párov rukavíc ULTRA 
BLACK
- nylon / polyuretán, výdrž-norma: 4131; EN 388; EN 420; 
- Kategória II.

Index IC: 0XREK0207/XL veľkosť 10
Index IC: 0XREK0207/L veľkosť 9
Index IC: 0XREK0207/M veľkosť 8

Balenie 10 párov rukavíc
- veľkosť 10, bavlnené, pogumované.

Index IC: 06SO0236

Pracovné topánky
- kožené, s bezpečnostnou ochrannou vložkou, vodeodolné,
- vysoká elasticita, podrážka z polyuretánu, 
- certifikát CE, S1P SRC-EN  
 ISO 20345:2011, veľkosti 40-47.

Index IC: BE7241B

Index IC: BE7246BK

Ochranné okuliare Ultravision
- číre sklo, typ “nad okuliare”
- protizahmlievací povrch, UV 380.

Ochranné okuliare X-Trend
- číre sklo,
- protizahmlievací povrch NCH

Ochranné okuliare X-fit
-  číre sklo, UV 400, ochrana proti 

zahmlievaniu a proti poškriabaniu.

Ochranné okuliare 2720
- číre sklo,
-  UV filter, nezahmlievajúce úprava, 

úprava proti poškriabaniu, polykarbonát

Index IC: 
9301.714Index IC: 9177.285

Index IC: 
9199.265Index IC: 3M2720

Pracovné topánky BASIC
- s oceľovou špičkou,
- certifikát CE, S1P SRC-EN ISO 20345:2011
- materiál: semiš, - farba: šedá,
- veľkosť 40-47

Umývanie silne znečistených povrchov
- pre všetky typy podláh, 
-  odstraňuje všetky mastné 

olejové nečistoty a mazadlá, 
- vysoká účinnosť.

Aktívna pena 5 KG
- profesionálny koncentrát pre vysokotlakové umývačky, 
- vynikajúce čistiace, odmastňovacie, antikorózne vlastnosti,
- nepoškodzuje tesnenia a lak,
- odporúčané riedenie s vodou 1:20 - 1:10,
- pre nákladné automobily 1305-01-0025E

Objem 5 L:
Index IC: 1305-01-0022E
Objem 20 L:
Index IC: 1305-01-0030E

Index IC: 1305-01-0024E

Pre osobné automobily

Pasta na umývanie rúk - polokvapalná

-  Má všetky vlastnosti klasickej pasty uvedenej vľavo,  
no je v polokvapalnom stave čo uľahčuje jej používanie, 

- vhodná pre dávkovače rôzneho typu.
- dávkovač pre 1305-01-0005E: 1305-01-0008E. €

Pasta na umývanie rúk - hustá

- čistí tuky, mazivá, oleje, prach, hrdzu, laky, polygrafické farby, lepy,
-  obsahuje prvky kokosového oleja ako aj lanolíny osviežujúce  

kožu rúk pred vysychaním a podráždením, 
- má prirodzenú úroveň pH, neupcháva kanalizáciu, 
- dermatologicky skontrolovaná, neškodí životnému prostrediu.

Index IC: 1305-01-0001E objem 0,5 L

Index IC: 1305-01-0002E objem 5 L

Index IC: 1305-01-0003E objem 10 L

Index IC: 1305-01-0004E objem 0,5 L

Index IC: 1305-01-0005E objem 4 L

Index IC: 1305-01-0006E objem 5 L

Index IC: 1305-01-0007E

Index IC:  
MYDLO 5L

Index IC: 1305-01-0008E 

Držiak na umývaciu pastu
- vhotné pre 1305-01-0005E (vyššie)

Antibakteriálne mydlo 5L
- PROFI PLUS, 
- v plastovom kanistri.

Dávkovač na umývaciu pastu
- vhodný pre 1305-01-0005E (vyššie)

Pasta na umývanie rúk s mikrogranulami
- broskyňová vôňa, objem 10L,
- odmastňuje, čistí a osviežuje kožu,
- neupcháva kanalizáciu.

Index IC: 0RS908

Index IC: LOC TEROSON VR 320 300G

Pasta na umývanie rúk 300G
LOCTITE - s kokosovým extraktom. Odstraňuje 
nečistoty, oleje a tuk, Neobsahuje agresívne 
rozpúšťadlá. Jemná, neobsahuje piesok 
a rozpúšťadlá, biologicky odbúrateľná.

Index IC: 0XREK0236

Ochranné rukavice WAMPIRKI 10párov
Bavlna / Guma, 10 párov, 
farba: bielomodrá,  
pevnosť: EN 388; EN 420;  
Kategória I

Index IC: BE7243BK

Pracovné topánky BASIC
- certifikát CE, S1P SRC-EN ISO 20345:2011
- materiál: Koža, - farba: čierna,
- veľkosť 38-47

Ochranné okuliare UVEX Pheos
-  bezfarebné sklá , povrchová úprava  

proti zahmlievaniu HC-AF
 - rám: čierna a zelená

Index: 9192,225

Kokpit sprej, 600ml
S vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami,
chránia a skrášľujú palubnú dosku a ostatné  
plastové časti vozidla. Ošetrený povrch je antistatický, 
lesklý a znižuje priľnavosť nečistôt.

Kokpit sprej vysoký lesk: Index IC: 000703
Kokpit sprej pomaranč: Index IC: 000781D
Kokpit sprej vanilka: Index IC: 000782D
Kokpit sprej jablko: Index IC: 000784D 

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA UMÝVANIE A ČISTENIE
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Univerzálne utierky na stojan

Stojan na utierky

Index IC: 5220110

Index IC: 0XFL019

Index IC: 0XPTCZ0001

100 % celulózové utierky, 
250mb, 264x250mm, 
1000 útržkov, 2 vrstvy, 2 
rolky.

- 100 % celulózové utierky, 
- 200mb, výška 250mm, 
- 2 vrstvy, 2 rolky.

Kovový stojan na podlahu 
840 x 710 x 430mm, 2,8 kg.

Univerzálne bavlnené 
utierky 
Farebné, rezané, balené v zlisovanej 
kocke 10 Kg.

Univerzálne bavlnené 
utierky
Bavlna, biele, rezané, balené  
v zlisovanej kocke, 10 kg.

Index IC: 0XC030

Index IC: 0XC020

Index IC: QS172*-B

Ochranná fólia 
na sedadlá
- 100 kusov v rolke.

Ochranná fólia na cievke
PAK-HURT - ochranná jednorazová 
stretch fólia na cievke, dĺžka 150 m, 
univerzálne použitie (volant, 
riadiaca páka,... )

Index IC: QS169*

Index IC: 0XOZONE20G Index IC: SPIN 01.000.224

akciová cena do vypredania zásob

TURBO OZON 20G
Generátor ozónu pre dezinfekciu 
interiéru vozidiel, interiéru budov a sys-
tému klimatizácie. Odstraňuje zápach, 
baktérie a plesne bez chémie,
- časovač do 1 hodíny, napájanie 230V, 
- výkon ventilátora je 180m3/h.,
- ultra vysoký v praxi overený sku-
točný výkon 20g/hod! 

SPIN OZON BUS
-  generátor ozónu s napájaním   

230V,100W,
- vhodný pre väčšie miestnosti, 
 autobusy,
- veľmi veľký výkon 7 g/h.! 

Index IC: CART00226 
Objem 400ml.

Čistenie DPF filtra
Bez nutnosti demontáže filtra.
Účinne rozpúšťa nánosy a popoly  
uviaznuté vo filtry. 

Index IC:  
CRC PRECISION CL. PRO 250

Index IC:  
CRC CARB & EGR PRO 500ML

Čistenie elektrických prvkov 
250ml rýchloschnúci prípravok na čistenie elektrických 
spojov a komponentov elektroniky. Nezanecháva 
usadeniny, zamedzuje poruchám na el. vedení.

Čistenie karborátora a EGR
500ml zmes silných rozpúšťadiel pre odstraňovanie 
nánosov, karbónu a iných prvkov v karborátoroch, EGR 
ventiloch a sytičov v spaľovacích motoroch. 
Čistenie bez demontáže, znižuje spotrebu paliva, hladší 
chod motora.

Index IC:  
CRC MOTOR CLEAN 500ML

Index IC:  
CRC RADIATOR CLEAN 200ML

Čistenie povrchu motora
Veľmi silný čistiaci prostiedok pre motory,  
odstraňuje olej, mazivo, decht, cestnú soľ  
z vonkajšieho povrchu motora.
Čistí a zároveň odmastňuje.

Čistenie chladiaceho systému
200ml prípravok odstraňujúci kameň a iné 
usadeniny, ako aj olejové nečistoty.
Bezpečný pre väčšinu gúm, gumových hadíc 
a pre všetky kovy. 

Index IC:  
CRC OXIDE CLEAN PRO 250ML

Čistenie elektrických spojov
250ml prípravok na čistenie a ošetrenie elektrických 
spojov od nečistôt a hrdze. Vhodný pre všetky 
elektrické spoje, alebo zásuvky. Predlžuje životnosť 
zariadení, chráni pred koróziou a zanechá jemný 
ochranný film.

Index IC:  
090505

Index IC: 090515

Čistič kontaktov
500ml prostriedok so silne rozpúšťacími 
vlastnosťami. Antikorózny. Nezanecháva 
žiadne zvyšky. Nevodivý.

Čistič filtrov pevných častíc
500ml špeciálny prostriedok určený na čistenie filtra 
pevných častíc (DPF) pri naftových motoroch bez 
demontáže.

Index IC:  
LOC 7085 400ML

Index IC: 0XFK-04

Penový čistič textílií
LOCTITE - 400ml., na odstraňovanie zašlej špiny 
v interiéroch automobilov. 
- tepovanie sedačiek a kobercov, ako aj na 
exteriér automobilov a na každý druh textílie.

Čistič DPF filtrov 5L
-  vysoko koncentrovaný,  

 nezanecháva povlaky,
-  vhodný pre DPF/FAP čistiace  

zariadenia, ako aj pre čistenie  
ponorením.

Index IC:  
1305-01-0055E

Index IC: 1.378-610.0

Index IC: 1.378-600.0

Mokrosuchý vysávač NT 22/1 Ap Te
- jednomotorový mokrosuchý vysávač  
 s poloautomatickým oklepom filtra, 
- podtlak 255 mbar, prietok 71 L/s., váha 61,1kg,
- objem nádoby 22 L, max. príkon 1300 W. 

Mokrosuchý vysávač NT 22/1 Ap 

- ako vysávač vyššie bez zásuvky  
   na elektronáradie.

Priemyselný vysávač 20L
PROM - filter HEPA,
- vrecko pre vysávanie na sucho,
- 63L pre vysávanie na mokro,
- 4m hadica, plastová rúra, univerzálny široký 
nasávač, ďalšie nasávače rôznych tvarov,
- max. výkon 1800W, sanie 17-19KPa, 
- napätie 230V, váha 7,6kg.

Filtre pre vysávače
0XFK-01 = KM 70/30, NT 25/1, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1, NT 611,
0XFK-02 = SE 4001, SE 4002, WD 2.200, WD 2.250, WD 3.200, 
WD 3.200 AF *EU-II, WD 3.300 M, WD 3.500 P,
0XFK-04 = NT 65/2, NT 75/2.

Index IC: PPV-1200/20R

Index IC: 0XFK-01
Index IC: 0XFK-02

Index IC: 000711

Lesk na pneumatiky
- objem 600ml,
-  ideálny na ošetrenie pneumatík pred 

uskladnením (leto/zima). Po aplikácii má 
hodvábny lesk a pneumatiky vyzerajú ako nové.

UMÝVANIE A ČISTENIE UMÝVANIE A ČISTENIE
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Index IC: SPIN 02.009.13

Index IC: MS M

Index IC:  
MS PURGASOL25

Index IC:  
MS PURGASOL50

Index IC:  
MS PURGASOL200

Index IC: 1.520-930.0

Index IC: SPIN 02.000.43Index IC: MS WAS20.100

Index IC:  6.295-557.0

Index IC:  
0XPTCD0008

Ultrazvuková umývačka SPIN CK3 - 3L
- Vnútorné rozmery vane 240x140x100 mm, 
- výkon 120Weff, ohrev 100W do 80°C,
- mechanický časovač, pracovná frekv. 40kHz, 
- veko a kôš v balení.
- umývacia kvapalina 1L v cene!

Ultrazvuková umývačka SPIN CK 27 - 27L
- Vnútorné rozmery vane 500x300x200mm, 
- výkon 600Weff, ohrev 500W do 80°C,
- časovač, pracovná frekv. 40kHz, 
- veko a kôš v balení.
- umývacia kvapalina 1L v cene!

Vysokotlakový čistič HD 5/15 C 
Rovnaký ako HD 5/15 C PLUS, ale:  s gumeným popruhom pre upevnenie hadice,
- hadica 10m  •   bez rotačnej trysky a plošného čističa, FR Classic.

5L umývacia kvapalina pre  
ultrazvukové umývačky
- Penivý, vodou riediteľný odmastňovač a čistič, 
- na hliník, oceľ, plasty, textil,
- riedenie 10% (90% voda) pre 40-60°C.

5L umývacia kvapalina  
pre ultrazvukové umývačky
- koncentrát 3-5% pre úsporné dávkovanie,
- kompatibilný s hliníkom,
- teplota čistenia do 40 °C

Aktívny čistič RM81 20L
- Čistiaci koncentrát pre vysoko-
 tlakové čistenie,
- na silne znečistené podlahy, 
 znečistené plochy ako povrchy 
 strojov, automobilov, plachiet, dielov,
- účinne si poradí s olejom, mastnotou 
 alebo minerálmi, ktorý aktívne čistí 
 a chráni materiál. 
- Ekologický, bez škodlivých NTA.

Umývací stôl M
- pracovní plocha 
 660x1135 mm,
- nosnosť 250 kg,
- náplň 200 L.

Umývacia kvapalina
- Pre čistenie dielov od oleja a mastných nečistôt.
- Rýchle a rovnomerné odparovanie bez korózie kovu.
- Vhodná pre všetky dielne a servisy.

Umývačka dielov, elektrická
PROFITOOL 
- stacionárna, 
- váha 45kg, 
- objem 150L.

Priemyselný čistič podlahy
- RM69, 20L, nízka tvorba peny, príjemná vôňa, 
rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia,
- na silné nečistoty, rýchly účinok, vysoká 
výdatnosť.

Umývacia kvapalina 20L
EVERT - bezzápachová, odmastňujúca, 
antikorózna, rozpúšťajúca univerzálna 
kvapalina,
- vysokoúčinná zmes uhlovodíkov,
- k dispozícii sú aj balenia 60L, 205L.

Univerzálny čistiaci prostriedok
IBS - 500ML, Penový čistič, mnohostranne použiteľný a vysoko účinný čistiaci prípravok, 
rýchlo a šetrne odstráni nečistoty, na mnohé povrchy ako napr. interiér automobilu, 
ovocná vôňa.

RM750, 10L, PressurePRO, čistiaci prostriedok na 
základné čistenie - zvyšky tukov, oleja, hrdze, krvi 
a bielkovín. Nízko penivý. Do stroja aj vedra.

Index IC: SPIN 02.009.25

Index IC: 6.296-050.0

Index IC:  
EVERTCLEAN MULTI PRO 20L

Index IC:  
MS EASYCLEAN

Index IC: 6.295-539.0

Index IC: EVERT-1.4 Index IC: EVERT5000

Samostatný odťah spalín 
EVERT 
- pre automobily do 3,5t.,
- kompletná sada,
- Ø hadice 4“, dĺžka 5m, nasávač, 
- ventilátor 0,37 kW, napájanie 3 x400V.

Samostatný mobilný odťah spalín 
EVERT 
- pre automobily do 3,5t.,
- nastaviteľná výška nasávača 250-750 mm,
- nasávač Ø 140 mm, výkon 420 m3/h,
- odvodová hadica 6m, odolnosť +150 °C,
- ventilátor 0,55 kW, napájanie 230V.

Index IC: 07535

Index IC: 07533

24 €

Profesionálne plašiče hlodavcov
STOP&GO
- verzia plašiča so spojením na 12V
- 85dB, kolísavá frekvencia
- ľahká montáž

STOP&GO
- nemecké produkty vysokej kvality a účinnosti 
- verzia plašiča s 2 batériami 3 V CR 2477,  
 približná výdrž 24 mesiacov,
- 110dB, kolísavá frekvencia,
- IP65,
- ľahká montáž

Index IC: 07503

Index IC: 090103

Neutralizácia pachu
STOP&GO - špeciálny prípravok (0,3L) 1ks,
- odstraňuje pach kuny označujúci  
 jej teritórium,
- nevyhnutné aplikovať pred inštaláciou 
 plašiča hlodavcov pre dosiahnutie  
 plnej účinnosti.
- pre použitie v automobiloch,  
 aj budovách,

Repelent proti hlodavcom
MOTIP - špeciálny prípravok (0,5L) 
- transparentný, vysoká priľnavosť, aj na pohyblivé 
časti, vedenia, účinne odstrašuje kuny,
- bez zápachu, dlhotrvajúci účinok.
- odolný atmosférickým vplyvom a slabým 
kyselinám.

Index IC: 1.520-931.0

Vysokotlakový čistič KÄRCHER HD 5/15 C Plus
Ručná striekacia pištoľ, EASY!Force
VT hadica, 10 m • Pracovný nadstavec, 840 mm  •  Tryska s tromi možnosťami  
prestavenia (0°/25°/40°), ručne  •  Rotačná tryska  •  Vypínanie tlaku  •  Druh prúdu (Ph) 1 - 230 - 50
Prietok (l/h) 500  •  Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15  •  Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20  •  Príkon (kW) 2,8
Pripájací kábel 5m  •  Hmotnosť: 25,2 kg  •  Rozmery (d x š x v): 380 x 360 x 930 mm

UMÝVANIE A ČISTENIE UMÝVANIE A ČISTENIE
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Profesionálne čistenie DPF filtrov osobných a nákladných automobilov
- vyrobené v EU, vhodné pre PKW, LKW vrátane EURO6 po dokúpení adaptéra WASHER DPF VACU LKW EURO6, 
poľnohospodárske stroje, zaškolenie v cene,
- technológia čistenia voda+chémia s účinnosťou do 99% bez ničenia štruktúry filtra (ako pri vypalovaní),
- vhodné pre čistenie od pevných častíc filtrov DPF, FAP a katalizátorov všetkých značiek
- množstvo adaptérov v cene pre aplikáciu filtrov osobných a nákladných automobilov, 
- 1 komora je na test a vysušenie a druhá na umývanie = možno pracovať na dvoch DPF naraz,
- tlač záverečného protokolu, automatická vstupná online diagnostika,
- robustná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele,
- doba schnutia 20-40 min. osobné a 75 min. nákladné automobily,
- bez otvárania, modifikácie, alebo zvárania filtra,
- ekologické čistenie, individuálna objednávka,
- neustála vizuálna kontrola počas celého procesu,
- výrazne nižšia spotreba energie oproti vypaľovaniu,
- množstvo príslušenstva a chémia v cene.

Technické parametre:
Celková plocha 2300 x 1400 x 2450 mm, váha 750 kg,
nosnosť dosky 350 kg, nádoba 400 L, 
napájanie 3f x 400 V, spotreba 8,5 kW + 1,5 kW +(2 x 4 kW),
prívod vzduchu 8 bar, 380 L/min,
nehrdzavejúca ocel 304 L,
dotykový displej, tlačiareň, 
sušenie horúcim vzduchom, LED osvetlenie,
zabezpečenie C40A.

Vhodné aj ako služba pre autoservisy v regióne.

Index IC: WASHER DPF VACU LKW EURO6

Index IC: WASHER DPF DUO PREMIUM

50ks štítkov pre 
zákazníkov

Účinná dekarbonizácia každého spaľovacieho motora
- 100% francúzsky vývoj a výroba. Čistenie systémom HHO. Brownov plyn (zmes vodíka a kyslíka). Nie je potrebné dokupovať žiadnu  
 chémiu a adaptéry. Spôsobuje objemové zapálenie usadenín a výrazne sa zlepšuje a optimalizuje spaľovanie paliva.
- Čistenie sa realizuje bez náročného zásahu. Účinne odstraňuje vrstvy uhlíka v turbodúchadle, ventiloch motora, v piestnych 
krúžkoch, DPF alebo FAP filtry, katalyzátore, výfukovom systéme. Čistenie touto technológiou má výrazný vplyv na zvýšenie  
výkonnosti motora, znižuje hluk motora, pomalšie opotrebovanie motora, vyšší krútiaci moment, čistý DPF alebo katalyzátor.  
Výrazné zníženie emisie a dymu z výfuku, vyššia akcelerácia pri nízkych otáčkach, možné zníženie spotreby paliva. Vysoká odolnosť 
a dlhá výdrž zariadenia. Vyrobené z kvalitného nerezu INOX 316L (veľmi dôležité je použitie aj vo vnútri, kde prebieha elektrolýza). 
Napájanie z akumulátora. Výkon 850L./h. 12V.
- verzia easy oproti full nemá displej, ktorý zobrazuje napätie, USB výstupy, núdzový vypínač.

ZAŠKOLENIE, ODOVZDANIE A REKLAMNÁ TABUĽA V CENE ZARIADENIA!

Verzia EASYVerzia FULL

Index IC: GRR HPS 12V Easy Index IC: GRR STITOKIndex IC: GRR HPS 12V

UŠETRITE SVOJE PENIAZE    
Za 1 hodinu zrevitalizujte motor Vášho auta 

AUTORIZOVANÉ  STREDISKO DEKARBONIZÁCIE  N°1
Vyhnite sa opakovanej technickej kontrole ...  

 VYROBENÉ VO FRANCÚZSKU   Vodíkom odstráňte usadeniny vo Vašom aute
 

WASHER DPF 
VACU LKW 

EURO6

Index IC: SPIN 05.073.26

Dielenská lampa na kapotu
- výkonné 3xCOB LED 5W, 1000 lumenov, - biele svetlo 6000K, 60o rozptyl svetla,
- regulácia intenzity (350,675,1000 lumenov), - nastaviteľné ramená 1,2-1,75m,
- robustný korpus z polykarbonátu s ABS, - nastaviteľný smer LED svetiel,
- 10400mAh(!), 1LED=15h., 3LED=6h. svietenia, dobitie za 6,5h., indikátor stavu akumulátora.

Akumulátor Li-Ion 3.7V 
10400mAh

USB výstup 5V 
2000mA

Index IC: SG03.5400

Index IC: SG03.5612

Index IC: SG03.5407

Index IC: SG03.5426

Dielenská lampa MAG
Multifunkčná obľúbená lampa s 3x 
magnetom, 2x hákmi pre uchytenie, 180° 
otočenie voči základni.

Dielenská lampa SLIM
- „Švajčiarsky nožík“ medzi lampami,
- ultra úzka s COB LED, inšpekčné, 
pracovné svetlo, blikanie, magnet 
a hák.

Dielenská lampa UNIFORM
Pevná inšpekčná lampa s výkonnými COB 
LED, bodové svietenie, dobíjacia základňa, 
silný magnet, hák, indikátor dobitia.

Čelovka ZONE
Patentovaná čelovka so širokým 
svetelným poľom, ľahká, dobíjanie  
cez kábel USB v balení, bez nabíjačky.

DIELNESKÉ LAMPYUMÝVANIE A ČISTENIE
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Index IC: 0XLT3013

Sada dielenských lámp
PROFITOOL - Sada vyššie uvedených lámp 0XLT3011 
a 0XLT3012 s 2x bezdrôtovými nabíjačkami.

Sada na renováciu svetlometov
- Leštiaca pasta, brúsne papiere, hubka,  
 disk na suchý zips s hrotom  
 na uchytenie, vosk,
- video na internete.

Index IC:  
CAREX01

Index IC: 0 687 000 115

Tester akumulátora BAT 115
- digitálny tester s tlačiarňou pre 6V a 12V akumulátory (40-
2000 podľa CCA), olovené, EFB, gélové, vliesové, AGM,
- test nabíjacieho systému 12V,24V,
- stav nabíjania a % nabitia, 
- vymeniteľné svorky, ind. objednávka,dodanie cca týždeň,
- test celého nabíjacieho systému,
- v praktickom kufríku s papierom a 6xbatériami.

Univerzálny lievik s mierkou 2L
- mierka po 0,5L,
- univerálne použitie 

Index IC: JJAM0495

Inšpekčné teleskopické zrkadlo s LED, 
TOPTUL - Ø 55mm, 262-950mm.

Index IC: 007950006900

MAGNETI MARELLI tester akumulátora 
- digitálny tester s tlačiarňou pre 12V,
- test dobíjania a hodnoty úbytku  
 napätia, meria aktuálne napätie,  
 štartovací prúd, grafické a %  
 zhrnutie stavu akumulátora,  
 český jazyk,
- meria aj vnútorný odpor,
- odporučania (dobrý/dobiť/zlý).

LAUNCH tester akumulátora 
- pre 6V, 12V, 24V, test od 3 sekúnd,
- odporúčania (dobrý/vymeniť),
- meranie vnútorného odporu akum.,
- pri meraní započíta aktuálnu teplotu,
- pevné uchytenie rolky papiera.

Index IC: BST860

Index IC: 8941090500

Index IC: 8941090600

Štartovací CP90500 a CP90600
- kondenzátorová technológia,
- extrémne vysoký prúd, špička 9000A,

- dvojitá ochrana proti prepólovaniu,
- rýchle nabíjanie, pre 12V systémy,
- 1,6m/50mm2 medené káble,
- milión cyklov kondenzátorov,
• 5 ROKOV ZÁRUKA!

- vlastnosti ako booster vyššie, naviac:
 špička 16000A/8000A, 
- rýchle nabíjanie, pre 12V/24V,
- 1,9 m / 50mm2 med. káble.

Index IC: I-SPRINT 400

Index IC: PCHARGE4

Index IC: 0XPTJB0054

Nabíjačka s funkciou rozbehu
- SPRINT 400, napájanie 230V,
• napätie nabíjania 12/24V, 
• prúd nabíjania 30A, 
• štartovací prúd 300A,
•  kapacita akumulátora 20/500 

Ah.

Nabíjačka PRAKTIK CHARGER 4 LCD
IDEAL 
- inteligentné nabíjanie 6V a 12V akumulátorov,
- pre kyselinové, gélové, AGM, MF, EFB akumulátory,
- LCD displej, funkcia nabíjania “zamrznutých”
akumulátorov a nabíjania pri nízkych teplotách,
- napájanie 230V, prúd nabíjania 1A/4A.h.

Solárna lampa COB LED so senzorom
- výkonný lítiový akumulátor 3.7V / 1800mAh
- 2 nastaviteľné intenzity svetla do 450 lumenov,
- vhodná do vonkajšieho prostredia – IP65
- rýchle dobíjanie – panel 5.5V/0.6W
- detekcia pohybu 3-6m.

Dielenská lampa COB LED
PROFITOOL - bezdrôtové indukčné dobíjanie,
-  300lm, COB LED, výkon 1+3 W, akumulátor Li-Ion, 2200mAh, doba 

svietenia: 3 hodiny, regulovaná svietivosť 0-100%,
- statív 180° so silným magnetom,
- otočný vešiak a silný magnet zo zadu,
- ochrana vybitia, prebitia, dobíjanie 4h.,
- ukazovateľ nabitia 25,50,75,100(%),
 

Index IC: SPIN 05.073.28

Index IC: 0XLT3012

Index IC: LENA 270109

Index IC: 0XLT3011

Dielenská lampa EFFECT LED SMD
- kábel 5m. 2x0,75mm2, 
- výkon 4W, 230V, váha 0,5 kg,
- obal z polypropylénu, 
- otočný vešiak. 

Dielenská lampa COB LED
PROFITOOL - bezdrôtové indukčné dobíjanie,
-  250lm, COB LED, výkon 1+3 W, akumulátor Li-Ion, 1800mAh,  

 doba svietenia: 3 hodiny, regulovaná svietivosť 0-100%,
- statív 180° so silným magnetom,
- otočný vešiak a silný magnet zo zadu,
- ochrana vybitia, prebitia, dobíjanie 4h.,
- ukazovateľ nabitia 25,50,75,100(%),
 

Tester chladiacej kvapaliny
SEALEY 
- glykomer, 
- telo z kompozitu,  
 gumený nasávač.

Elektrická sada na distribúciu
- pre chladiacu kvapalinu, vody do ostrekovačov,  benzínu, nafty, Ad blue,
- manuálny nalievač, napájanie 2 x LR20, 
- výdajnosť 9 L/min, hadica 1m.

Index IC:  
SEA AK409

Index IC:  
0XPTBC0020

CRANE COB LED
LENA
- 5W+1W COB, 450lm, aku. 2600mA, IP40, 
- kryt s kĺbom, zabudovaným magnetom,
- indikátor dobitia.

Index IC: LENA 334764

Index IC: BST360

Bluetooth tester akumulátorov
LAUNCH 
• kompatibilný s X-431 seriou 
• môže byť použitý s Android aplikáciou
• 6V, 12V (olovené, GEL a AGM akumulátory)
• detekcia vlnenia, test akumulátora,  

test el. prúdu, test štartovania, test  
nabíjacieho systému, test napätia

Štartovací BOOSTER 1000A
- pre vozidlá s napätím 12V
- váha 0,75 kg
- dĺžka káblov 0,345 m

Index IC: GB40

Štartovací BOOSTER 2500A
- pre vozidlá s napätím 12V
- váha 1,71 kg
- dĺžka káblov 0,44 m

Index IC: GB75

DIELENSKÉ LAMPY, OSVETLENIE OBSLUHA AKUMULÁTOROV
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Index IC: 87 41 250

Index IC: 41 04 250

Index IC: 00 19 56 V01

Index IC: 97 22 240

Index IC: 87 01 180 180 mm
Index IC: 87 01 250 250 mm
Index IC: 87 01 300 300 mm

SIKO kliešte COBRA 180-560 mm
- Nastavenie stlačením tlačítka priamo na obrube.
- Jemné nastavenie.
- Samosvorné na rúrach a maticiach.
- Bez sklzov,
- Špeciálne kalené zuby.

Samosvorné kleště - 250 mm
- Pevne uchopí materiály kruhových prierezov,  
 profilované a ploché,
- s nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou,
- vysoký upínací tlak vďaka prevodu 
 lomenou pákou,
- vysoko zaťažiteľné. 

Sada klieští na poistné krúžky
- 1x vnútorné pre Ø 12-25 mm,
- 1x vnútorné pre Ø 19-60 mm, 
- 1x vonkajšie pre Ø 10-25 mm, 
- 1x vonkajšie pre Ø 19-60 mm.

Krimpovacie kliešte
- zo špeciálnej pevnej ocele na rezanie 
 káblov, odstránenie izolácie vodičov 
 a krimpovanie konektorov, 
- so závitovými otvormi pre orezávanie 
 medených, alebo mosadzných skrutiek 
 M 2.6/3.0/3.5/4.0 a 5.0 mm,
- leštená hlava a plastové úchyty.

Kliešte na skrutky RAPTOR - 250 mm
- Nastavenie stlačením tlačítka priamo na obrube, 
- jemné nastavenie, 
- pre metrické, palcové matice a skrutky veľkostí  
 10-32mm, 
- samosvorné v rozsahu od 17 mm,
- bez sklzov,
- ideálne pre práce na brzdovej sústave automobilov,
- nahradzuje sadu kľúčov, ideálne pre kontrovanie.

Index IC: 0XPTWB0003

Dielenské lehátko
- 6-koliesok, 
- priehradka na náradie, 
- váha: 4.8 kg

Dielenská taburetka
- dielenská taburetka,
- s kontajnerom na náradie, 
- rozmery 380x380x440, váha: 5,7kg.

Navíjací meter
- dĺžka 5m.

Posuvné meradlo
- dĺžka 150mm.

Posuvné meradlo elektronické
- dĺžka 150mm.

Index IC: 0XPTWB0002
Index IC: 47013

Index IC: 47003 Index IC: SEA AK962EV

Index IC: E-9208-00716

Označenie kľúčov zákazníkov 100ks - biele
- plastové kľúčenky s popisnou  
  plochou pre označenie kľúčov  
  automobilov po prijatí do servisu,
- 190 x 25 mm, ľahké pripnutie  
  a rozpojenie.

Index IC: E-9208-00647-B

Označenie kľúčov zákazníkov 100ks - modré
- plastové kľúčenky s popisnou  
  plochou pre označenie kľúčov  
  automobilov po prijatí do servisu,
- 190 x 25 mm, ľahké pripnutie,
  a rozpojenie,
- 100ks.

Index IC: E-9208-00635-B

Označenie kľúčov zákazníkov 100ks - červené
- plastové kľúčenky s popisnou  
  plochou pre označenie kľúčov  
  automobilov po prijatí do servisu,
- 190 x 25 mm, ľahké pripnutie,
  a rozpojenie,
- 100ks.

Index IC: LOC HY 4070 CR11G

Ultrarýchle hybridné lepidlo
Dvojzložkové hybridné lepidlo, ktoré sa 
vyznačuje rýchlou fixáciou pri izbovej teplote 
v lepených medzerách do 5 mm. Vynikajúce 
charakteristiky lepenia na rôznych 
podkladoch vrátane niektorých 
druhov plastov, gumy a kovov. 
Manipulačná pevnosť 
6min. 

Index IC: LOC 518 50ML

Index IC: 03 02 180Index IC: 70 02 160

Štípacie bočné šikmé kliešte 160 mm
- ideálne pre presné preseknutie jemných 
 (do Ø 4,0 mm.) a tvrdých drôtov (do Ø 2,0 mm.),
- čistý rez na koncovkách  
 aj u medených drôtov,
- indukčne tvrdené rezáky,  
 tvrdosť približne 62 HRC,
- leštená hlava a plastové úchyty.

Kombinované kliešte 180 mm 
- úchytné zóny na plochý a guľatý materál,
- univerzálne, preseknutie stredne tvrdých 
 (do Ø 3,4 mm.) a tvrdých drôtov (do Ø 2,2 mm.),
- indukčne tvrdené rezáky, tvrdosť približne 
 60 HRC,
- špeciálna kalená nástrojárská oceľ, kalená v oleji.

Tesniace lepidlo na kovové povrchy
LOCTITE 518 je jednozložkový, strednepe-
vnostný, anaeróbny tesniaci produkt, ktorý 
vytvrdzuje v škáre medzi dvoma kovovými 
povrchmi.

KLIEŠTE KNIPEX KLIEŠTE KNIPEX, OSTATNÉ

Ručná pumpa na kvapaliny
PROFITOOL 
- pre vodu do ostrekovačov, chladičov, Ad blue, mydla, 
 poľnohospodárska chémia, herbicídy, pesticídy, 
- hadica 2m pre prácu so sudmi 50-205L.

Index IC: 0XPTBC0018
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Lepiace pásky
3M - obojstranná, akryl, červená, 9mm20m:

NTS - 6ks v balení, krycia, papierová, žltá, 
24mm/40m, teplotná odolnosť 80°C:

K2 - 19 mm/20 m, čierna, izolačná.

Index IC:  
65 404 065DOPREDAJ

Sada nadstavcov 
INDUSTRIAL 
CrV 127 ks

Index IC:  CJBG1627

Račňa 1/2”,
TOPTUL - 36zubov, 270 mm

Index IC: EVERTMS10

Index IC: 0XPTTP0002

Index IC: EVERTMS12M

Hydraulická zdvíhacia plošina 300kg 
- nožný pedál pre ľahký zdvih,
- ručná páka pre spúšťanie,
- robustné kolieska s brzdou, 
- nosnosť 300 kg,
- dĺžka plošiny 900 mm,
- šírka plošiny 500 mm,
- výška zdvihu 270-760 mm,
- váha 58 kg.

Hydraulická zdvíhacia plošina

Tento mobilný zdvíhací stôl, 
ktorý je poháňaný hydraulicky 
s mechanickou bezpečnost-
nou blokovacou ochranou, 
je určený na demontáž a 
upevnenie batérií elektric-
kých vozidiel, ako aj motora, 
prevodovky, hnacej nápravy, 
palivovej nádrže, zavesenia, 
konzoly a komponentov 
podvozku tradičných vozi-
diel. Mobilná a kompaktná 
konštrukcia uľahčuje vstup 
do servisného priestoru. S 
maximálnou nosnosťou 1 200 
kg a vyhradenými otvormi (100 mm x 100 mm) na pracovnom stole 
na umiestnenie a upevnenie komponentov pomocou špecializo-
vaných prípravkov. Závesná plošina sa môže nakloniť do výšky 30 
mm. Nosnosť: 1200 kg, dĺžka plošiny 1741mm (+325), šírka 900mm, 
výkon 1,3 kW, hydraulický tlak 16 MPa.

Pneumaticko - hydraulická    
zdvíhacia plošina 1000kg
- pre montáž a demontáž batérií elektro a hybridných vozidiel, 
 motorov, prevodoviek a iných podvozkových komponentov,
- pracovný stôl s otvormi pre upevnenie a polohovanie dielov,
- nožný ovládací pedál, robustné 
kolesá 
 s brzdou,
- nosnosť 1000 kg
- dĺžka plošiny:  
 1305-1480 mm, šírka 790 mm,
- výška zdvihu 570-1780 mm, 
 doba zdvihu 110 s,
- pracovný tlak 6-8 bar, váha: 410 kg.

Hliníková skladaná plošina
- ryhovaná, dvojstupňová,
- Max. záťaž 200 kg., 
- rozmery:1020x385 mm.

Index IC: 0XPTPI0022

Index IC:  
4731/000/17 25X50

Index IC: 400202P

Index IC: K2 B330

Index IC:  
4731/000/17 40X110

Index IC: 3M80319

Perforovaná páska
- balenie 10ks, A2, malá 25x50 a veľká 40x110.

TOP dielenský vozík IC - 877 ks náradia

- najvyššia rada vozíka S12XD s rozsiahlym náradím 877ks,
- 7 plytkých a 1 hlboká zásuvka,
-  obsahuje exkluzívne prémiové náradie NEXT  

 (račňe a očkoploché vidlicové kľúče),
-  odolný voči nárazom, perforované vonkajšie panely  

pre zavesenie rôzneho náradia, elektrostaticky práškovaná farba  
RAL7011, vrch z nehrdzavejúcej ocele, 

- blokovanie zásuviek proti prevráteniu vozíka, 
- 100% vysunutie zásuviek na trvácnych ložiskách, 
- nosnosť vozíka 400 kg, zásuvky 40kg,
- uzamknutie koliesok,
- centrálne uzamknutie,
- perforované boky pre odloženie náradia, 
- kôš, držiak na rolku,
- kompatibilné s S,M,L,XL Sonic Foam System (SFS).

Dostupné od júna.

Index IC: 787770

7 602010 8 306901604402 306402

1054MM

VÝŠKA

1027MM

ŠÍRKA

123KG

VÁHA

668MM

HĹBKA
EXTRA

1X 745 X 570MM

XL

2 601807 1167011 605004 3 221802

4 312101 5 607202 6 603403

V BALENÍ
KOMBINOVANÝ KĽÚČ
S RAČŇOU

ZADARMO 
DRŽIAK NOTEBOOKU

877

S12XD ICON

L I M I T E D  E D I T I O N

877 KUSOV NÁRADIA

Index IC: 7120901

Račňa 1/4”
počet zubov: 45, dĺžka 140 mm (s brzdou)

RUČNÉ NÁRADIE, PLOŠINY, PÁSKY DIELENSKÉ VOZÍKY
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Index IC: 748529

Dielenský vozík S12 
+ 485 ks náradia
- mix najpoužívanejších náradí s vozíkom typu S12, 
- 8 zásuviek, jedna extra hlboká (740 x 435 x 145mm), 
- 7 plne vybavených zásuviek s vložkami s prelismi na náradie, 
- odolný voči nárazom, perforované vonkajšie panely  
 pre zavesenie rôzneho náradia, prášková farba, vrch  
 z nehrdzavejúcej ocele, 
- blokovanie zásuviek proti prevráteniu, 
- 100% vysunutie zásuviek, 
- centrálne uzamknutie, 
- kôš, držiak na rolku.

2 221201

1 603202

5 602204

3 308401

6 604202

4 605301

7 604001

DIELENSKÉ VOZÍKY DIELENSKÉ VOZÍKY

Dielenský vozík - 227ks náradia
- 7-zásuvkový vozík 
 (š/h/v) 687 x 459 x 995 mm,  
 centrálny zámok, váha 95 kg, 
- max. zaťaženie zásuvky 38kg,

Index IC: GCAJ0001

GCAT0801 GCAT7202

GAAT0702 GAAT1802 GAAT1205 AAT0802 GBAT0303 GBAT0402 GBAT0401 GAAT0805

GCAT0701 GAAT1603 GAAT1202 GCAT2402

GCAT1101

GBAT0501 GAAT0811

Index IC: GCAJ0006

Dielenský vozík - 157 ks náradia
-  5-zásuvkový vozík 

(š/h/v) 687 x 459 x 857/1015 mm, 
centrálny zámok, váha 72 kg,

- max. zaťaženie zásuvky 38kg
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DIELENSKÉ VOZÍKYDIELENSKÉ VOZÍKY

Dielenský vozík - 322 ks náradia
- náradie PRO-PLUS,
  8 zásuviek s náradím, chrómová úprava  
  náradia v nových odolných EPE penových sadách, 
- rozmery 462x746x805 mm.

    GEA0909                     GEA0410                      GEA0811    GEA0306                     GEA0407                  GEA0408

                  GEB2501             GEB2902

    GEA1001                         GEA110                     GEA0703GED2813

       GEA5004                                    GEC3901         GEC6102                              GEA3005

Index IC: GE-32203

Dielenský vozík + 261 ks
TOPTUL
- 7 zásuviek s centrálnym zámkom a zaistením  
   proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky, 
- kvalitná séria PRO PLUS CARBON,
- 7 zásuviek s 261ks obľúbených náradí pre osobné automobily,
- guličkové ložiská zásuviek,
- nosnosť 45kg/zásuvku, celkovo vozík 6480kg,
- 2 pevné, 2 otočné kolieska s brzdou,
- bočná priehradka na chémiu,
- nárazom odolný ABS vrch vozíka,
- náradie v penových  modulárnych výliskoch,

-> čierny

-> zelený

Index IC: GE-26109

Index IC: GE-26105

GED2813

       GEA5004                                GEC3901                 GEC6102                                  GEA3005

             GEB2501                                      GEB1203      GEA0811                GEA0407                  GEA0408

GE-26105 GE-26109

1 114602

3 311801

5 606901

7 602803

2 216401

4 605301

6 602605

8 604001

1050MM 635MM

M
M0501

1 114602

3 311801

5 606901

7 602803

2 216401

4 605301

6 602605

8 604001

Dielenský vozík - 644 ks náradia
- 8-zásuviek, vozík S11, čierne a šedé prevedenie

čierna farba: Index IC: 764411
šedá farba: Index IC: 764429
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TECHNICKÁ CHÉMIADIELENSKÉ VOZÍKY, TECHNICKÁ CHÉMIA

Index IC:  
CRC GASKET REM PRO 400ML

Odstraňovač tesnení
- 400ml, účinne odstraňuje staré tesnenia, silikón, lepy,
- silné rozpúšťadlá, penetračné vlastnosti, bez kyselín,
- bez škriabancov, poškodení čistených povrchov.

Index IC: LOC ABSORBENT 2X50G

Pohlcovač vlhkosti 2x
Pohlčovač vlhkosti, pôsobí proti zahmlie- 
vaniu a zamŕzaniu zvnútra, absorbuje 
nadbytočnú vlhkosť, jednoduché použitie,  
v balení 2ks x 50g

Miešací nadstavec Henkel
LOCTITE - Miešací nadstavec pre Loctite 
3090 / HYBRID LT 4070 HY

Index IC: LOC STATICKY MIXER 3090

Dielenský vozík - 360 ks náradia
- 8-zásuvkový vozík Jumbo, (š/h/v) 862x498x 857 mm, 
séria štandard, centrálny zámok, zelená farba.

Index IC: GT-36001

Špeciálna chémia

Index IC: CART00201 K12PCS   12kusov x 500ml.
Index IC: CART00200 K6PCS   6 kusov x 750ml.
Index IC: CART00203   Kanister, objem 20L.
Index IC: CART00202   Kanister, objem 5L

 Čističe bŕzd
Rýchloschnúci prostriedok pre odmastnenie brzdových a spojkových 
diskov, ako aj iných kovových častí. Účinne odstraňuje mazivo,  
olej, brzdovú kvapalinu, ako aj iné znečistenia z kovových povrchov. Rýchlo 
sa odparuje a nie je agresívny voči gume, plastom a laku.

Index IC: CRC BRAKLEEN PRO K12PCS
12kusov x 500ml. 

Index IC: CRC BRAKE 20 K12PCS
12kusov x 500ml 

Index IC: CRC BRAKE 20 20L 
Objem 20L

Index IC: CRC PUMPSPRAYER 1L
Rozprašovač 1L pre čističe.

Index IC: CRC BRAKLEEN PRO 5L
Objem 5L. 

Index IC: CRC BRAKLEEN PRO 20L
Objem 20L

PRO má naviac oproti 20 príjemnú 
citrusovú arómu, mnoho aktívnych zložiek, 
vyčistí až 40 diskov, ventil s technológiou  
360°.

Index IC: 090514
Objem 750ml.

Index IC: ZE TECH2
12kusov x 500ml.

Index IC: V60563
60L sud

Čističe bŕzd MOTIP
- so silne rozpúšťacími vlastnosťami. Antikorózny.  
Nezanecháva žiadne zvyšky. Nevodivý. Na povrchy  
brzdových systémov, spojok a kovových častí. 

Index IC: MOTIP SET1

Index IC: MOTIP SET3

Index IC: MOTIP SET2

Zvýhodné štartovacie balíky MOTIP
- cenovo zvýhodnené balíky pre vyskúšanie si produktov Motip:

SET 1 - 5x 600 ml autokozmetiky:
- čistič plastových prvkov  
   kabíny 000702,
- čistič skla 000706,
- lesk na pneumatiky  
   000711,
- čistič diskov 000713,
- odmrazovač 000797.

SET 3  
- 3x 600ml a 2x 500ml technickej chémie:
- kokpit sprej polomat 000701 600 ml
- ochrana plastov a gúm 000709 600 ml
- čistič diskov kolies 000713 600 ml
- tekuté stierače 000734 500 ml
- leštidlo a vosk 000740 500 ml

SET 2 - 5x 500ml technickej chémie:
- silikónový sprej 090107,
- biele mazivo 090204,
- multi olej 090206,
- rozmrazovač 090305,
- čistič bŕzd 090563.
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TECHNICKÁ CHÉMIA TECHNICKÁ CHÉMIA

Index IC: CART00208   Objem 300ml.

Mazivo s vysokou priľnavosťou
Extrémna výdrž pri stláčaní, odolné voči 
vymývaniu vodou, ochrana pred koróziou,
- univerzálne mazivá do pántov, vodiacich 
líšt, reťazí, zarážok dverí a iných pohyblivých 
častí.

Silikónový prípravok - sprej
Silikón na tesnenia, vhodný pre gumové časti 
automobilu. Ochrana proti oteru, nespôsobuje 
zamastenie. Antistatický. Oživenie materiálu. Prinavráti 
“nový”  vzhľad. Vonkajšie aj vnútorné použitie. Proti 
tvrdnutiu gumy. Ochrana namrznutia tesnení dverí.

Index IC: CART00212   
Objem 400ml.

Index IC: 090206

Index IC: WD 40 01-400  400 ml
Index IC: WD 40 5L  5l

Multifunkčný sprej
- objem 500ml,
- univerzálny olej je určený  
  na lubrikáciu a ochranu plastových  
  a kovových častí. 

Univerzálne mazivo WD-40
400 ml a 5l

Index IC: 090203

Index IC: WD 40 03-101

Index IC: WD 40 03-104 400ML

PTFE Olej
500ml Univerzálne mazivo na kovové  
a plastové mechanické časti. Vynikajúca 
mechanická a tepelná stálosť. Nízky  
koeficient trenia. Výborná priľnavosť. 
Zabraňuje opotrebeniu a zadretiu.

Silikónový sprej WD-40
400ml

PTFE mazivo WD-40  
SPECIALIST, 400 ml
400ml

Index IC:  
090107

Index IC:  
WD 40 FLEXIBLE  
400ML

Silikónový sprej
- objem 500 ml., na premazanie a ochranu 
plastových a gumových častí, mechanická a tepelná 
stálosť,
- zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu, zamrznutiu a 
zlepeniu, odpudzuje vodu. 

Univerzálne mazivo s flexi aplikátorom
- 400 ml., maže, chráni proti korózii, vytesňuje vodu,  
  čistí, uvoľňuje, najznámejšie mazivo na svete,
- praktický kovový flexibilný aplikátor dĺžky 18cm výrazne 
  uľahčuje aplikáciu na ťažko dostupných miestach.

Index IC:  
CRC 5-56 PRO K12PCS

Univerzálne mazivo
500ml , 12 kusov,
- mnohofunkčné mazivo dokonale čistí, odstraňuje 
vodu, maže, odstraňuje pískanie a vŕzganie, chráni pred 
koróziou a špinou, uvoľnuje zavarené časti.  
Uvoľnuje závitové spoje.

Univerzálne mazivá

Index IC: 090302

Vazelína v spreji
Zabraňuje opotrebovaniu a
zadretiu. Odpudzuje vodu. Odolný voči vode, soli a
slabým kyselinám a zásadám. Neutrálne pH.

Index IC: CRC EXHAUST PASTE 150GIndex IC: CRC SILICONE PRO 500ML 

Pasta pre výfukový systém
150ml pasta uľahčuje montáž a demontáž dielov 
systému spalín automobilu. 
Odolná voči vysokým teplotám.

Silikónový sprej pre plast a gumu
400ml silikón na tesnenia, vhodný pre gumové 
časti automobilu. Ochrana proti oteru, oživuje. 
Nespôsobuje zamastenie. Široký rozsah použitia 
a aplikácie až do +200oC. Proti tvrdnutiu gumy. 
Ochrana namrznutia tesnení dverí.

Index IC: CRC 
COPPER PASTE 
PRO 100

Index IC: CRC 
COPPER PASTE 
PRO 250

Vysokoteplotné mazivo
Medené mazivo, 250ml (sprej), alebo 100ml 
(tuba) redukuje trenie kovových častí, 
zabraňuje zadieraniu, chráni pred koróziou. 
Pracovná teplota -30oC do 1100oC. Vysoká 
priľnavosť a vodeodolnosť.

Index IC: CRC MULTILUBE PRO 500ML

Mazivo vysokej priľnavosti
500ml mazivo vhodné pre návesy, prívesy, 
vodiace lišty, zarážok dverí a iných pohyblivých 
častí. Pracovná teplota do +200°C.
Vytvára dlhodobú ochrannú vrstvu. Nesteká, je 
priehľadný, odolný voči vode a záťaži

Index IC: 090301

Medené mazivo
500ml sprej s vysokým obsahom medi na 
mazanie skrutkových spojov, ktoré sú vystavené 
veľmi vysokým teplotám do 1100°C. Vysoká 
tepelná stálosť. Zabraňuje opotrebovaniu a 
zadretiu. 

Index IC: 090204

PTFE biely tuk
500ml mazací sprej pre mazanie kovových  
alebo plastových mechanických častí.  
Zabraňuje opotrebeniu a zadretiu. Vynikajúca 
mechanická a tepelná stálosť. Odpudzuje  
vodu. Účinný pri teplotách - 30°C do + 160°C.

Index IC: CART00206

Objem 300ml.

Univerzálne mazivo v spreji
300ml, biele mazivo s teflónom  
(PTFE) v spreji, 
Vhodný pre aplikácie do +250°C.

Index IC: CART00211

Keramické mazivo 
v spreji
400ml, biele, vysoká 
teplotná odolnosť 1450 °C .

Index IC: CART00214   Objem 400g.

Univerzálne lítiové mazivo NLGI2
Vhodné pre mazanie kovových častí, vodiacich líšt, 
pántov, klzných a otočných ložísk, pri vysokej záťaži, 
pri nízkych aj vysokých otáčkach. Vytvára trvácnu, 
rovnomernú mazaciu plochu. Teplota práce –30oC  
až + 120oC, ľahké použitie, nanášanie, netvorí hrudky.

Stredno a vysokoteplotné mazivá, tuky a pasty
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TECHNICKÁ CHÉMIA TECHNICKÁ CHÉMIA

Index IC: 090201

PTFE suché mazivo
500ml Mazivo na suché povrchy kovových a 
plastových mechanických častí, kde nesmú zostať 
žiadne zvyšky oleja alebo tuku (suchý film). 
- Nízky koeficient trenia. 

Index IC: 090205

Mazivo na strojné reťaze
500ml sprej na mazanie reťazových prevodov. 
Zabraňuje opotrebovaniu a zadreniu. Olej s vlast- 
nosťami maziva. Rozťahovateľný. Vynikajúca 
mechanická a tepelná stálosť. Odpudzuje vodu. 

Index IC: CRC RADIATOR SEAL 200ML

Tesnenie chladiaceho systému 
200ml prípravok tesní menšie úniky (do 1mm)  
bloku motora a systému chladenia. Bezpečný  
pre hadice gumové, hliníkové, ako aj z iných kovov.  
Naviac chráni pred koróziou a odstraňuje usadeniny. 
Nevhodné pre systémy chladenia s filtrom. 

Index IC: CART00213 Index IC: CRC ECO LEAK FIND FPS 500

Prípravok na lokalizáciu  
netesností - sprej
400 ml. Prípravok na zisťovanie plynových únikov. 
Vhodný pre kontrolu systémov so stlačenými plynmi, 
LPG a klimatizácie. Neodparuje sa na horúcich 
povrchoch a je elektricky nevodivý.

Prípravok na lokalizáciu  
netesností - sprej
500ml, Prípravok na zisťovanie plynových únikov. 
Vhodný pre kontrolu systémov so stlačenými plynmi, 
LPG a klimatizácie. Na vodnej báze, detekuje aj malé 
úniky, lepšie ako penové detekcie. Ekologický.

Index IC: LOCTITE SI 5910 RC100ML 

Silikónové tesnenie
LOCTITE - 100ml, bez zápachu na tesnenie pružných 
prírub vrátane kovových, liatych a plastových. Veľmi 
dobrá odolnosť voči vibráciam, oleju, chladiacim a hydr. 
kvapalinám. Pre medzery do 1 mm, vytvrdzovací objem 
(za 24 h) 2,75 mm

Index IC: LOC 3450 25ML

Tekutý kov - lep na kov
LOCTITE - 25ml. Čas použiteľnosti namiešanej zmesi  
4 min, Pre trhliny a škáry do 3 mm. Vysoká pevnosť.
Lepí povrchy a  súčastí z kovov, keramiky, tuhých  
plastov alebo dreva.

Index IC: LOC 55 50M

Index IC: LOC SI 5980 RC100ML

Tesniaca niť
LOCTITE - 50m. ,  okamžité utesnenie s 
plným tlakom. Umožňuje spoľahlivú fixáciu 
do požadovanej polohy. Vhodné pre kovové 
potrubia, armatúry a iné valcovité kovové zostavy.

Tekuté tesnenie na príruby - čierne
LOCTITE - Tesnenie prírub s vynikajúcou  
pevnosťou. Ideálne na utesnenie veľkých  
medzier. Bez výstražných symbolov.  
Vynikajúca odolnosť voči olejom.

Netesnosti - hľadanie a utesnenie

Špeciálne mazivá

Index IC: LOC SI 5910 BK CR300ML

Silikón v kartuši, čierny
LOCTITE SI 5910 je tesniaci produkt s nízkou 
pevnosťou pre flexibilné príruby, ktorý má 
dobrú odolnosť voči oleju a pohybu spojov. 
Typické aplikácie kryty časovania, olejové vane.

Index IC: 090405

Rýchly štart
- objem 500ml,
- pri problémoch so štartovaním spaľovacích 
   motorov. Rýchly účinok. Na báze éteru,
- ľahká aplikácia spreja do vzduchového filtra.

Index IC: CRC MOTOR FLUSH 200ML

Prísada do motorového oleja
200ml prísada pre čistenie motora, nalievaná  
do starého oleja. 
Účinne odstraňuje karbón, kaly, sadze a vodu 
z mazacieho systému motora.

Štartovanie a čistenie motora

Index IC: 090506 Index IC: 090510

Index IC: 090516

Čistič motora
So silnými rozpúšťacími schopnosťami. 
Nezanecháva žiadne zbytky a je nevodivý.  
Obsah: 500ml

Čistič karburátorov
Čistiaci prostriedok na karburátory. Silne 
rozpúšťacie schopnosti. Nezanecháva žiadne 
zvyšky. Antikorózny.

Čistič turba a EGR ventilu
500ml, slúži k uvoľneniu nánosu vo
ventile EGR, systému nasávania vzduchu, rozvádzacom ventile a vstupnom ventile. Slúži k obnoveniu 
prívodu vzduchu do motora, zlepšeniu hnacej sily a akcelerácie a zníženiu emisií vo výfukových 
plynoch.

Index IC: CRC SOFT LOCK 50ML Index IC: CRC EXTRA LOCK 50ML

Lepenie závitových spojov
50ml odstrániteľný lep pre zabezpečenie 
kovových závitových spojov, modrá farba.
Anaeróbny lep blokuje a tesní skrutky M5-M16.
Dobrá lepivosť pre vyplnenie štrbín, rozsah práce 
-55oC až +150oC. 

Lepidlo na závitové spoje
Trvalé zaistenie kovových závitových spojov a 
montážnych ložísk.

Zabezpečenie skrutiek
LOCTITE - 10ml, lepidlo na zaisťovanie závitov 
- stredná pevnosť. Na kovové spoje s jemnými 
závitmi, aké sa používajú v hydraulických, 
pneumatických a všeobecných armatúrach. 
Rýchle vytvrdzovanie.

Index IC: LOC 542 10ML Index IC: LOC 243 10ML

Zabezpečenie skrutiek
LOCTITE - do 10 minút zabezpečí a tesní 
závitové spoje, demon- tované bežným 
ručným náradím. Vytvrdzuje bez prístupu 
vzduchu v špáre medzi lepenými kovovými 
povrchmi a zabraňuje uvoľneniu  
a presakovaniu spojov vplyvom  
vibrácií a nárazov.

Povolenie a zaistenie skrutiek a spojov
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Index IC: 0RS208-5L

Ochrana laku karosérie - sprej

• objem 500ml 
• na karosériu, čierna farba

Bezfarebný lak
• 2:1 HS, objem 5L,  

bez vytvrdzovača
• index vytvrdzovača 0RS304-2.5L

Index IC: 0RS705-0.5L

Index IC: 0RS707-1L  šedá (707)
Index IC: 0RS706-1L  biela (706)
Index IC: 0RS708-1L  čierna (708)

Index IC: 0RS209-0.4L   matný (209)
Index IC: 0RS220-0.4L   lesklý (220)

UBS Ochrana laku karosérie 1L
• pre aplikáciu pištoľou

Akrylový lak čierny 
- sprej 400 ml

Index IC: 0RS601-310ML - biely.
Index IC: 0RS602-310ML - šedý.
Index IC: 0RS603-310ML - čierny.

Univerzálna stierka
• žltá

Tesniaci tmel
• polyuretánový, kartuša 

do pištole, 310ml
• karoséria, spoje zvaru

Index IC: 0RS001-1.8KG

Index IC: 0RS001-1KG

Index IC: 0RS001-0.5KG

Bezfarebný lak  
s vytvrdzovačom
• 2:1 HS rýchly, objem 1.5L,
• sada s vytvrdzovačom.

Index IC:  
0RS210-1.5L

Potreby pre lakovačov
Od roku 2012 nájdete v ponuke Inter Cars značku ProfiRS, pod ktorou vám ponúkame kvalitné spotrebné materiály pre lakovacie práce. 
Použitie najnovších technológií vo výrobkoch ProfiRS umožňuje skrátenie a uľahčenie technologického procesu lakovania v dielni.

Index IC: 0RS224-0.4L

Lak 400ml čierny, 
žiaruvzdorný, matný

Zmrazovač -50’C
MOTIP - 500 ml, na uvolnenie zapečených 
a zadretých skrutiek a spojov,
- nehorľavý, suchý,
- smerová tryska

Zmrazovač -30’C
MOTIP - Krátko zníži teplotu
na -30°C, skrutkové spojenie je možné
uvoľniť vďaka prudkému zníženiu teploty
a mazacím vlastnostiam prípravku.

Index IC: 090306 Index IC: 090305

Index IC: 0RS205-1.5L

Index IC: 0RS-00013-X10

Index IC: 004120

Bezfarebný lak s 
vytvrdzovačom
• 2:1 HS, objem 1.5L,
• sada s vytvrdzovačom.

Vytvrdzovač  
pre bezfarebný lak
• 2:1 HS, štandardný,
• objem 2.5 Litra.

Bezfarebný lak  
s vytvrdzovačom
• 2:1 MS rýchly, objem 1,5L,
• sada s vytvrdzovačom.

Základ
• štandardný epoxidový  základ, 

1L s vytvrdzovačom,
• potrebné dokúpiť riedidlo 

0RS-WR400-X05

Základ
• štandardný epoxidový  základ, 
• 500 ML protikorózny,
• sprej, šedý,
• vytvára rovnomerný povrch, izoluje od vlhkosti,
• možno aplikovať “mokré na morké”.

Index IC: 0RS207-1.5L

Index IC: 0RS304-2.5L

Index IC: 0RS007-1.8KG

Riedidlo 5L
• na bezfarebné laky,

Tmel so skleným vláknom
•  1,8kg, zelená farba,
• použitie: hliník,oceľ,zinok, 

Index IC: 0RS403-5L

Index IC: 0RS101-1.25L

Akrylový základ
• 4:1, vypĺňajúci základ, , 

objem 1,25L,
• sada s vytvrdzovačom. 

šedá, štandardná.

Index IC: 0RS501-5L

Silikónový čistič  
s objemom 5 litrov
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Index IC: 004120

Základ
• štandardný epoxidový  základ, 
• 500 ML protikorózny,
• sprej, šedý,
• vytvára rovnomerný povrch, izoluje od vlhkosti,
• možno aplikovať “mokré na morké”.

Transparentný lak Rallye
Povrchová úprava pre všetky farby v spreji na 
akrylovom alebo nitrokombinačnom základe.
Číry matný, 500ml 

Index IC: 45191-1.4Index IC: 004054

Index IC: 004001 Index IC: 004031

Striekacia pištoľ
Striekacia pištoľ HP, tryska 1.4 so 
zásobníkom 600 ml Pracovný 
tlak 3 bary Spotreba vzduchu 
90-140 lt / min

Základný náter
Ideálny základný náter ako 
plnivo a adhezívum medzi
podkladom a krycím lakom pre 
profesionálny
náter, 500ml

Rallye sprej
Čierny pololesk. Dobrá krycia 
schopnosť. Rýchlo schnúci 
náter pre trvanlivé kontrastné 
nátery, 500ml

Žiaruvzdorný sprej
čierny (do 800°C),  
400ml

Index IC: 04000IG   Číry matný, 500ml

Index IC: 04009   Číry lesklý, 500ml

Index IC: TEROSON VR 625

Odhrdzovač
Prípravok na premenu korózie v spreji na báze 
rozpúšťadiel. Organické zložky premenia hrdzu 
na stabilnú komplexnú hmotu. Vyschnutý 
povlak je prelakovateľný priemyselnými alebo 
autoopravárenskými farbami. (primer nie je potrebný)

Index IC: CRC GALVA SHINE IND 500ML

Antikorózny pozink farba v spreji
500ml maskujúca farba pre lesk pozinku. Ideálna pre 
pozinkované povrchy. Ochranný povrch s výnimočným 
leskom striebra. Po aplikácii kovové časti vyzerajú  trvalo 
ako čerstvo pozinkované. Vrstva je vysoko - odolná 
a trvalá dlhý čas. 

Hrdza a antikorózne ochrany

Index IC:  
CRC ZINC IND 500ML

Antikorózna zinková ochrana
- 500ml, katódová ochrana poškodených 
povrchov (aj galvanických), vysoký obsah zinku 
(98% čistoty),
- výborná priľnavosť na kovové povrchy, slúži ako 
výborný podklad, “samo náprava” pri poškrabaní

Index IC: 0RS406-0.4L

Prípravok na odstraňovanie  
starých náterov, objem 400 ml

Index IC: CRC ROST FLASH PRO 500ML

Odstraňovač hrdze
Odstráni hrdzu s efektom zamrazenia - 
studeného šoku. 
Uľahčuje demontáž skorodovaných, alebo 
zablokovaných mechanických častí a spojov.

Index IC: 004007

Akrylový lak na disky kolies
- objem 500ml, rýchloschnúci, strieborný,
- pre trvalé, vysoko pigmentové nátery oceľových 
diskov a diskov z ľahkých kovov. Na surový kov, al. 
na základný náter chrániaci proti hrdzi.

Index IC: M000007
 sprej 500ml. 

Index IC: M000033
 kartuša 1000ml. 

Ochrana spodnej časti automobilu
Húževnato-pružné a trvalé uzatvorenie/
zakonzervovanie. Spodok vozidla je chránený voči 
mechanickému a chemickému zaťaženiu ako sú 
nárazy kamienkov, posypová soľ, voda, hrdza a 
poveternostné vplyvy. Čierna farba.

Rýchloschnúci akrylový lak
500 ml., poloprofesionálne a domáce 
použitie, - dobrá krycia schopnosť, rýchlo 
schnúce, pre trvanlivé kontrastné nátery 
a čiastočné nátery, odolný voči UV, vonk. 
vplyvom, škrabancom, leštiteľný. Na kovy, 
drevo, vybrané plasty.

Index IC: 004004  biely lesklý
Index IC: 004005  čierny lesklý
Index IC: 004006  čierny matný

Index IC: CART00210 K12PCS   

Penetračný olej -  
povoľovač korózie MOS2
Prípravok maže a zároveň zbavuje korózie. 
S prísadou MoS2 (sirouhlík molibdén) - uvoľňuje 
a odstraňuje hrdzu, maže a zabraňuje vzniku 
ďalšej korózie.
Objem 12 x 300 ml.

Index IC: CART00205   Objem 400ml.

Penetračný olej so zamrazovaním
Pre uvolenie zablokovaných, hrdzavých, alebo 
zoxidovaných spojov. Bezpečné pre tesnenia 
a gumové časti.  Rýchly prienik do vnútra 
zamrazeného skorodovaného povrchu. 
Dávkovač pre rovnomerný rozptyl.

Index IC: M000001
 sprej 500ml. 

Index IC: M000011
 kartuša 1000ml. 

UBS - prelakovateľná ochrana
500ml ochrana proti kamienkom a korózii 
spodnej časti auta a viditeľných dielov vozidla. 
Vytvára elastickú ochrannú vrstvu proti 
kamienkom. Vhodný tiež ako protivibračný 
prostriedok pre podbehy a podvozok.

Index IC: 090303

Penetračný olej
500ml účinná pomôcka pri uvoľňovaní hrdzavých 
dielov. Dobrá penetračná schopnosť. Obsahuje 
grafit a MoS2. Odpudzuje vlhkosť. Ochrana proti 
korózii. Použiteľný v rôznych polohách.

Zinkové spreje MOTIP

Zinkový sprej 500ml
Index IC: 090105

Hliníkovo-zinkový sprej 
(aluzink) s vysokým 
podielom zinku pre 

vynikajúce vlastnosti 
pre ochranu pred 

hrdzou, 400ml
Index IC: 004059

Zinkový sprej,  
striebornometalický 
400ml
Index IC: 004061

Index IC: 000046EG
 sprej 500ml. 

Index IC: 000034EG
 kartuša 1000ml. 

Konzervovanie dutých  
priestorov na báze vosku
Konzervovanie má vynikajúci, vodu  
odpudzujúci a penetračný účinok. 
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Index IC:  
TER PU 8519 P BO10ML

Lepidlo na sklo
TEROSON Lepidlo na sklo so základným 
náterom / aktivátorom, objem 10 ml. 
Len pre profesionálne použitie.  

Sada dvoch prísaviek na sklo
- na prenos a montáž skiel, 
- montážny pás, nosnosť 60kg, 
- priemer prísavky 115mm.

Sada prípravkov pre demontáž skiel 
- drôt z nehrdzavejúcej ocele, 
2 úchyty pre drôt, náradie pre odstránenie skla, 
uvoľnenie lišty, podávač drôtu.

Index IC: 0XAT5093Index IC: 0XAT5046

Práca so sklom

Špeciál pre nákladné automobily

Doba tvrdnutia: 60 min.
Index IC: TER BOND60 310ML

Doba tvrdnutia: 2/6 hod.
Index IC: TER BOND120 310ML

Balenie 25ml:  Index IC:  TER BOND AIO PRIMER 25ML
Balenie 10ml:  Index IC:  TER BOND AIO PRIMER 10ML

Doba tvrdnutia: 4/8 hod.
Index IC:  TER BOND480 310ML

Lepidlo na sklo - základ
TEROSON - základný náter a aktivátor s UV ochranou.
Zámena za TER PU 8519 P BO25ML.  Primárne lepidlo 
vhodné pre použitie s Teroson 8596, 8597 HMLC, 8599 
HMLC, 8630 2-K HMLC, a  Teroson PUR lepidlami.

Lepidlo pre lepenie čelných skiel
TEROSON - Lepidlo na montáž skla do automobilov 
(okná), náplň 310 ml. Schválené pre OEM, 1-zložkové, 
polyuretánové.

Index IC: TER PU 8596 SET EGFD

Lep na sklo - sada
TEROSON - čierne nestekajúce 
polyuretánové lepidlo na priame 
zasklievanie. Primer, aplikátor, 
červená narezaná tryska DGX, rezací 
drôt, čistiaca handrička, brúsny pad, 
dištančné vložky, návod.

Index IC: TER ZEPK02 81039

Drôt na vyrezávanie skla
TEROSON - dĺžka 22,5m, pozlátený.

Lep na sklá PRIMER 207 
- SIKA
- základ/aktivátor, objem 10ml + aplikátor, 
iba na profesionálne použitie, aplikovať s  
rukavicami v dobre vetranej miestnosti.

Index IC: 551812

Demontáž skla automobilu
- SEALEY
- rezací drôt pletený o dĺžke 22,5m. 
Nehrdzavejúca oceľ,
- rýchle a ľahké rezanie. 

Index IC: SEA WK0513Index IC: SEA WK0514

Čistič skiel

Čistič skiel 600ml:   
Index IC: 000706

Čistič skiel 500ml:   
Index IC: 000731

Index IC: 45199

Úchyty na rezací drôt
- PROFITOOL
- 2 kusy v sade.

Index IC: 0XAT5050A

Pištol na ochranné 
nástreky
AIRPRESS 
- pre kartuše 1L,
- regulátor výkonu,
- pripojovací závit 1/4”,
- tryska 6 mm.
- vhodná pre UBS  
  antikorózne 
  konzervačné  
  nástreky.

Demontáž skla automobilu
- SEALEY
- rezací drôt štvorcového prierezu  
   (4 rezacie hrany) o dĺžke 22,5m.
   Nehrdzavejúca oceľ,
- rýchle a ľahké rezanie. 

Vyzúvačka BP590 pre LKW
- pre nákladné automobily, poľnoh. stroje. Prémiová rada - vyšší výkon, prášková farba, extra príslušenstvo, 
- hlučnosť <75db, váha 987kg, výkon pumpy 1,5kW, 400V, motor 2,4kW, 
- pracovný tlak 130-150bar, vstupný tlak 8-10bar, 
- výkonný el. motor a hydraulický systém pre silný ťah a držanie kolesa, 
- samocentrujúci úchyt, krytky pre ALU disky.
- zosilené guličkové ložiská a elektromotor s plynule 
   regulovateľnými otáčkami pre otáčanie kolesa,
- dostupné od približne 1.2.2019.

3 x 400 V  4,2 - 8,5 1/min  14”-56”                    -                   1100 mm

22
00
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m

Index IC: EVERTBP590
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Vyzúvačka LKW NAVIGATOR 41.11N
BUTLER - Elektrohydraulická vyzúvačka pre poľnohospodárske a stavebné stroje,
- minimálna výška čeľustí od základu 300mm,
- ideálna tiež pre rôzne 19” -22,5” kolesá nákladných automobilov,
- upnutie čeľusťami už od interného priemeru kolesa 90 mm bez potreby
   extra príslušenstva. Individuálna objednávka, dodanie cca 4-6 týždňov.

- Dvojrýchlostná pracovná čeľusť. 
- Motor 1– 1,3 kW, hydraulická jednotka 2,2 kW, 
- s voliteľnou sadou BUT G108A12 rozšírenie pre ráfiky Ø 11” – 56”, 
- váha vyzúvačky 1700 kg, , max. váha kolesa 1700 kg. ,
- krútiaci moment 26000N, Max. vyzúvacia sila 4000 Nm. 

3 x 400 V   4 - 8 1/min          11”-43”                    -              1100 mm
                 (11”-56”)

23
00

 m
m

Vyvažovačka CB460 pre LKW
EVERT 
- pre prácu s pneumatikami nákladných automobilov, autobusov, 
  traktorov a iných vozidiel vyžadujúcich si vysokú precíznosť vyváženia, 
- veľký monitor s výbornou viditeľnosťou, 
- vhodná pre ťažké pneumatiky s požiadavkou vysokej presnosti, 
- možnosť použitia aj pre osobné automobily, presnosť vyváženia 5g,
- 3 varianty ALU a program statického vyvažovania, brzda.

100/200 1/min          200 kg          500 mm                    1,5”-20”

12
00

 m
m
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Index IC: EVERTCB460

Index IC: BUT NAV41.11N

TOP PRODUKT

Priamo vo vašom servise naším Inter Cars špecialistom, alebo Jaltest špecialistom. 
Kontaktujte Vášho OTZ (telefónne číslo na zadnej strane). 

Predvedenie / zaškolenie / podpora

Index IC: 0XAT6021 Index IC: 0XAT6021

POSILOVAČ MOMENTU 1”
- 5800 Nm, 65:1, 
- hlavice 32 a 33 mm

KRYT NA HUSTENIE PNEUMATÍK
Vnútorné rozmery: 540/1160/1280
Vonkajšie rozmery: 655/1300/1300
Hmotnosť: 180 kg
Maximálne rozmery  
pneumatík a ráfikov:  
385/85 R 22,5”
Pracovná teplota:  
-10 až 35 °C
Skladovacia teplota:  
-20 až 45 °C

Dekarbonizácia pre  
nákladne/stavebné vozidlá
- Dekarbonizácia pre vozidla s 24V systémom. 100% francúzsky 
vývoj a výroba. Čistenie systémom HHO (zmes vodíka a kyslíka). 
Nie je potrebné dokupovať 
žiadnu chémiu a adaptéry. 
Čistenie bez náročného 
zásahu. Účinne odstraňuje 
vrstvy uhlíka z motora a jeho 
súčastí, filtrov a pod. Má 
výrazný vplyv na zvýšenie 
výkonnosti motora, znižuje 
hluk motora, zníženie emisií, 
pomalšie opotrebovanie 
motora. ZAŠKOLENIE  
V CENE ZARIADENIA!

Fréza na prehĺbenie  
dezénu pneumatík (TRUCK)
UNITROL:  
- Napájanie: 220V
- Výkon: 400 W
- Štvorstupňová regulácia teploty vykurovania

Index IC: GRR HPS 24V Index IC: GRR HPS 24V

NOVINKA

UŠETRITE SVOJE PENIAZE    
Za 1 hodinu zrevitalizujte motor Vášho auta 

AUTORIZOVANÉ  STREDISKO DEKARBONIZÁCIE  N°1
Vyhnite sa opakovanej technickej kontrole ...  

 VYROBENÉ VO FRANCÚZSKU   Vodíkom odstráňte usadeniny vo Vašom aute
 

Vyzúvačka EVERTBP585
EVERT 
- Vyzúvačka pre nákladné vozidlá a stroje rada EVERT BLACK PREMIUM. 
- Pracovný tlak 130bar, výkon 3kw
- priemer ráfiku : 17,5” - 22,5” 
- maximálny priemer kolesa 1300m
- max. širka kolesa: 460mm
- váha stroja : 500kg
- napätie: 400V

100/200 1/min   500 kg     460 mm            17,5”-22,5”

13
00

 m
m

Index IC:  
EVERTBP585

NOVINKA
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NOVINKA

Aktualizácia Texa TRUCK
- ročná aktualizácia bez nutnosti doplácať 
neaktívne obdobia. Platí do vypredania 
akciových licencií.

JALTEST TRUCK - profesionálna diagnostika pre nákladné automobily
- najkomplexnejšia Truck diagnostika na trhu,
- príkladová obľúbená sada. Konzultujte s vašim OZ
- v cene je odovzdanie, inštalácia a zaškolenie obsluhy,
- možno objednať bez PC (repasovaný HP 840 G1/G2, záruka 24M)
- SW na autobusy, návesy, dodávky, agri, alebo komplet,
- príkladová sada: základný HW 29365,  SW, repasovaný notebook,
- aktualizácie SW 3x do roka ( Február / Jún / Október),

JALTEST TRUCK + TRAILER
- diagnostika ako vyššie + Trailer - pre všetky elektronické systémy v 
návesoch a prívesoch -> elektronický modul, zavesenie, ABS, EBS,
- zdarma 2 ks EOBD káblov + 1 ks adaptér pre trailery.

Index IC: 29365

Index IC: 29365JPM Index IC: TEX ABO TRUCK

Sada káblov TRUCK Standard
- sada 13 káblov pre väčšinu nákladných 
automobilov na našich cestách

Káble pre TRUCK
Hlavný napájací kábel  
pre Texa truck. 

Index IC: TEX S04929

Index IC: TEX 3905031

Index IC: TEX 3910874

Index IC: TEX 3910874

TXT MULTIHUB TRUCK
- diagnostika vo vašom PC/notebooku pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy,  
   návesy/prívesy a agro/stavebné stroje . Kúpou želanej varianty si vyberáte SW dodaný s TXT MULTI-
HUB, následne si môžete SW rozširovať o ďalšie SW varianty vrátane prechodu z LIGHT na IDC5 PLUS,

- univerzálny modul, operačný systém linux pre inteligentné automatické  
   pripájanie, obsluha protokolov CAN FD, DoIP, Pass-Through
- robustný pogumovaný obal s IP53 prispôsobený do náročných  
  podmienok autoservisov, spĺňa nárazovú odolnosť podľa  
  armádnej normy MIL-STD 810G,
- displej zobrazuje napätie akumulátora, typ komunikácie, stav diagnostiky  
  (bežná, DoIP Wi-Fi, DoIP Ethernet, Pass-Through),
- funkcia SMART pre automatickú najlepšiu voľbu komunikácie  
   pre rýchly a bezproblémový prenos,
- V balení nájdete: - modul TXT MULTIHUB, DVD so zvoleným SW,  
   modul Wi-Fi/Bluetooth, diagnostický kábel EOBD, kábel USB do PC,  
  bezpečnostný kľúč USB HASP, praktický kufrík. 

-> verzia so SW pre nákladné automobily IDC5 
TRUCK PLUS. Možno rozšíriť o SW pre osobné 
automobily: TEX P1291B

-> verzia pre Navigator

-> verzia pre Multihub

-> sada 8 káblov iveco, renault, 
náves, príves a napájací kábel 
pre Multihub

Index IC: TEX D15520

Zdvihák  MOBI 22 ton (16 ton)
- Elektromechanický mobilný zdvihák vo verzii so 4 stĺpmi, nosnosť 5,5T/stĺp (alternatívne  
  sú dostupné aj verzie s 6 a 8 stĺpmi).  Individuálna objednávka, dodanie cca 4-6 týždňov.
- Elektronika zabezpečuje synchronizáciu všetkých stlpov. Hlavný  
   stĺp s ovládacou jednotkou so všetkými funkciami, vedlajšie stĺpy  
   s funkciou zdvihu/spúštania a núdzového vypnutia.

Na hlavnom stĺpe možnost zvoliť mód práce:
- Spoločný pohyb na všetkých stĺpoch.
- Spoločný pohyb páru/viacerých párov stĺpov
- Samostatný zdvih každého stĺpa.
- Široká a robustná základňa pre maximálnu stabilitu stĺpu pod nákladom.
- Závitová tyč z valcovanej ocele s bronzovou hlavnou a bezpečnostnou maticou.
- MOBI 30 – 40 – 55 -> skrutky s automatickým mazaním pocas zdvihu/spúštania. 
- Kanály vyrobené z Ertalonu s nízkym trecím koeficientom a výbornou
odolnostou pre bezpečné zdvíhanie. Maximálne 4 stlpy.

Zdvihák 22 ton:
Index IC: BUT MOBI55.4

Zvihák MOBI 16 ton (4 x 4000 kg)
Index IC: BUT MOBI40.4

Príklad 
zdvihu s 
rozdielnou 
výškou. 

Index IC: ESK/DKH16

Index IC: DHI120E

Kanálový zdvihák Eskapol DKH16
ESKAPOL - hydraulický, do jamy, nosnosť 16T, hydraulické vysunutie piestu 600mm,
- vhodný pre diagnostické a nastavovacie práce podvozku,
- dvojčinné čerpadlo umožnuje viacnásobné zrýchlenie
pohybu stojaceho piestu. Ručný pohon posilovača. 
- Vyrábaný na mieru do rozmerov vašej jamy, dodanie okolo 2 mesiacov.  

Indukčný ohrev DHI120E
DAWELL - rýchly, účinný, rovnomerný a bezpečný ohrev,
- pre uvolnenie skrutiek, matíc, spojov,
- ohýbanie a rovnanie rámov, trubiek a pod.
- regulácia výkonu s 8 úrovňami, po 1,25 kW,
- časovač, vodné chladenie,
- kábel 6 m, výkon 10 kW / 12 kVA, napájanie 400V, váha 58kg,
- v balení fokusačná kruhová cievka a chladiaca kvapalina 10L.

Aktívna pena 5 KG
- profesionálny koncentrát pre vysokotlakové umývačky, 
- vynikajúce čistiace, odmastňovacie, antikorózne vlastnosti,
- nepoškodzuje tesnenia a lak,
- odporúčané riedenie s vodou 1:20 - 1:10.

Index IC: 1305-01-0024E

Index IC: 1305-01-0025E

-> Pre nákladné automobily.

-> Pre osobné automobily.

Index IC: 8941090600

Štartovací  CP90600
- kondenzátorová technológia,
  špička 16000A/8000A, 
- rýchle nabíjanie, pre 12V/24V,
- 1,9 m / 50mm2 med. káble,
- dvojitá ochrana proti  
   prepólovaniu,
- rýchle nabíjanie, pre 12V systémy,
- 1,6m/50mm2 medené káble,
- milión cyklov kondenzátorov,
• 5 ROKOV ZÁRUKA!

INDIVIDUÁLNA OBJEDNÁVKA

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Nastaviteľné vidlice  na kolesá  
priemeru 500 -1200 mm (k MOBI 55)
Index: BUT VAR230/F
Nastaviteľné vidlice  na kolesá  
priemeru 500 -1200 mm (k MOBI 40)
Index IC: BUT VAR210-220/F
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Dielenský vozík TRUCK GTT450 - 450 ks
- 8 zásuviek s centrálnym zámkom a zaistením  
   proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky, 
- 450ks najpoužívanejších náradí pre dodávkové  
   a nákladné automobily,
- guličkové ložiská zásuviek,
- 2 pevné, 2 otočné kolieska s brzdou,
- bočná priehradka na chémiu,
- obsah náradia všetkých vozíkov na www.vybaveniedielni.sk

Index IC: 9918HQ-GTT450

Dielenský vozík TRUCK - 448 ks
TOPTUL
- 8 zásuviek s centrálnym zámkom a zaistením  
   proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky, 
- kvalitná séria pre profesionálov PRO LINE,
- 448ks obľúbených náradí pre dodávkové a nákladné automobily,
- guličkové ložiská zásuviek,
- nosnosť 45kg/zásuvku, celkovo vozík 6480kg,
- 2 pevné, 2 otočné kolieska s brzdou,
- bočná priehradka na chémiu,
- náradie v penových  modulárnych výliskoch,
- dodanie na sklad začiatkom apríla,
- obsah náradia všetkých vozíkov na  
  www.vybaveniedielni.sk

Index IC: GE-44803

GEDB431

GED3426 GED3108

GED7528GED2332

GED3025 GED3730

GEDA429

Dielenský vozík TRUCK GTT520 - 520 ks
- 8 zásuviek s centrálnym zámkom a zaistením  
   proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky, 
- 520ks najpoužívanejších náradí pre dodávkové a nákladné automobily,
- guličkové ložiská zásuviek,
- 2 pevné, 2 otočné kolieska s brzdou,
- bočná priehradka na chémiu,
- obsah náradia všetkých vozíkov na www.vybaveniedielni.sk .

Index IC: 9918HQ-GTT520



KATALÓGY A SLUŽBY

Inštalácie, revízie, opravy
INTER CARS SLOVENSKO 
- Inštalácia, servis zdvihákov, pneuservisných strojov, geometrií, 
brzdových stolíc, revízie pre zdvíhacie alebo elektrické zariadenia,
- revízie zdvíhacích zariadení - Automobilový zdvihák - všetky typy,
- revízie elektrických zariadení - elektrické zariadenia – všetky typy,
- nastavovania, kalibrácie, údržby, aktualizácie, opravy a ďalšie 
servisné práce po dohode, počítané na normohodinu.

UPOZORNENIE: 
- Revizia zdvihacieho zariadenia je platná 1 rok! 
- Revízia elektrickeho zariadenia je platná 5 rokov!

Inštalácie, revízie, servis za VIP body!
- všetky naše servisné služby môžete uhradiť nákupom 
  z vašich VIP bodov,
- v momente objednania oznámte vášmu OZ, predajcovi, 
  špecialistovi vybavenia dielní že na službu využijete vaše 
  VIP body.
- ak máte menší počet bodov, ako je cena služby,  
   zvyšok doplatíte bežnou faktúrou. 
- dohodnutú službu si objednáte na www.vippremia.sk  
  po uskutočnení služby na pokyn IC.

Kompletná ponuka  
vybavenia dielní
- na www.vybaveniedielni.sk,  
   a vo vašom IC Katalógu.
- ďalšie akciové ponuky,
- novinky vo vybavení dielní,
- vyhľadávač prípravkov,
- ponuka servisných služieb,
- produktové katalógy výrobcov,
- rozsiahle informácie o softvéri.
- na www.intercars.sk nájdete vyššie  
   uvedené okrem produktového katalógu.

 

Objednanie, ceny, časová dostupnosť 
technikov: 

0907 872 435
servisne.stredisko@intercars.eu

Ďalšie akcie na webe:

- Výpredaj tovarov za likvidačné ceny
- Celoročné akcie
- Sezónne akcie
- Sortimentové akcie
- Uvádzacie akcie

SERVISNÉ 
STREDISKO 
NA SLOVENSKU!3x

Špecialisti pre vybavenie dielní:

Západné Slovensko + PD + ZA Jozef Kostolník 0907 983 842
Stredné Slovensko  Adrián Pavelek 0905 998 720
Východné Slovensko  Peter Medveď 0903  991 901

www.vybaveniedielni.sk

Ponuka platná pre registrovaných zákazníkov spoločnosti Inter Cars. Ceny sú bez DPH vrátane dodania. Platnosť 15.3.2022-31.8.2022, alebo  
do vypredania akciových zásob.  Obrázky sú ilustračné. Právo na zmenu vyhradené. Plná ponuka vybavenia dielní na www.vybaveniedielni.sk  
a v IC katalógu. * Leasing je kvartálny, uvedená je cena za mesiac s poistením bez DPH, splácanie 36 mesiacov, jednorázový poplatok je v rámci 
tejto akcie 0€. V cene nie je zahrnutý odkup. 

NOVINKA

Nový showroom
v Dunajskej Strede

Navštívte nový showroom vybavenia 
dielní Inter Cars v Dunajskej Strede! 
Pre termín návštevy volajte vášmu 

špecialistovi vybavenia dielní.


