
Výkonnostný horský bicykel XTC Advanced 3

Pokia¾ trať Svetového pohára vyžaduje naj¾ahší, 100% efektívny stroj,
jazdci ako Adam Craig alebo Jan Škarnitzl siahnu po XTC Advanced.
Top model XTC Advanced SL 0 využíva rovnaké technológie a rovnaký
materiál (karbón T-800), ako cestný rám TCR Advanced SL stajne
Rabobank. Maximálna tuhosť, minimálna váha a ostrá pretekárska geometria.

Postavený na spo¾ahlivom ALUXX ráme s nízkou
hmotnosťou a 700c kolesami, dychtivý po dlhých
vzdialenostiach. S odpruženou vidlicou, ktorá vám
zjemní rozbité cesty. Táto kombinácia vám bude
oporou na dlhých vychádzkach.

Cestný bicykel GIANT Seek 1

Bicykel takmer ako horský, ale s obrovskou mestskou dušou. Seek ponúka 
perfektnú jazdu mestom a zachováva si svoj štýl, nech ste kdeko¾vek. 
Ponúka ¾ahký ALUXX hliníkový rám, ktorý z neho robí rýchly mestský bike 
pôsobiaci drsne. Úèinné diskové brzdy, rýchlo sa valiace plášte, dokonalá 
ochrana rámu a reflexné prvky vás nechávajú vidite¾ného, keï sa valíte 
krížom cez celé mesto.

Detský bicykel GIANT XTC JR.1 24”

¼ahký hliníkový rám, dizajnovo založený na dospeláckom
horskom bicykli. Verzia s menšími kolesami pre hravé
dobrodružstvá a zdolávanie hravých trialov.
Je pripravený vyraziť!

Crossový bicykel GIANT Roam XR 0

CENA
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Február - Marec - Apríl

Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Postaráme sa o Vaše športové popoludnie!

Ak rozmýš¾ate nad tým, že pekný slneèný víkend nepresedíte 
pri 3D telke, pripravili sme pre Vás alternatívu!
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Elektro-hydraulický dvojståpový 
zdvihák znaèky EVERT, nosnosť 3t.

- vïaka základni je ideálny pre nízke dielne
- ovládanie na jednej strane
- výška zdvihu: 1900 mm
- èas zdvihu: 55 s
- sila motoru: 2.2KW
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk

- pneumatické vychýlenie ramena do zadu
- pneumatické blokovanie
- pomocné rameno výrazne urých¾uje 
  a u¾ahèuje prácu
- vhodné pre väèšie profi servisy
- výkon motoru 0.75/1.1kw

- pneumatické vychýlenie ramena do zadu
- pneumatické blokovanie
- výkon motoru 0.75/1.1kw
- pracovný tlak 8-10bar
- vnútorné uchytenie 12" -23”
- vonkajšie uchytenie 10" - 20"
- šírka disku 41”
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk

3 funkcie ALU, ako aj program statického vyváženia -
samokalibrácia -

samodiagnostika -
mikroprocesorový systém je dopåòaný integrovaným  -

  programom s vysokou presnosťou vyvažovania -
displej LED -

pracuje aj s hliníkovými diskami -

- pneumatické vychýlenie ramena do zadu
- pneumatické blokovanie
- pomocné rameno výrazne urých¾uje 
  a u¾ahèuje prácu
- vhodné pre väèšie profi servisy
- výkon motoru 0.75/1.1kw

Vyzúvaèka s ramenom EVERT 885IT + Pl338 - automatická

Vyzúvaèka EVERT 885IT

Vyvažovaèka EVERT CB900B

CENA
è.4

Vyzúvaèka s ramenom EVERT 885IT + Pl338 - automatická

CENA
è.1

Február - Marec - Apríl

Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Urèite ste už objavili našu ponuku dielenského vybavenia
na www.vybaveniedielni.sk! V prípade, že Vás zaujal výrobca
EVERT, táto èasť kampane je pre Vás!

Postaráme sa o Váš servis!

CENA
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- pracovný tlak 8-10bar
- vnútorné uchytenie 12" -23”
- vonkajšie uchytenie 10" - 20"
- šírka disku 41”
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk
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Samsung UE40C7000 (3D LCD LED Televízor)

Kávovar DéLonghi ESAM 4200

Plnoautomatický kávovar so zabudovaným mlynèekom.
Tento kávovar je stvorený pre ¾udí, ktorí vedia, èo je to kvalitná káva.
- automatické espresso s tlakom 15 barov
- zabudovaný mlynèek na kávu
- nastavite¾ná hrúbka mletia

CENA
è.4

Február - Marec - Apríl

Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Postaráme sa o Váš relax doma!

Nechoïte na 3D už len do kina. My Vám prinesieme tretí 
rozmer do Vašej obývaèky! Èo tak si dať pri dobrom filme 
aj dobrú kávu z kvalitného espreso stroja?

CENA
è.2Nový model A700 All-in-One je ultra tenký poèítaè s dynamicky zaobleným telom

a moderným dizajnom. Prináša novú SAW technológiu, prvýkrát použitú v
spotrebite¾skom PC, ktorá zabezpeèuje zvýšenú presnosť, citlivosť, spo¾ahlivosť
a univerzálne dotykové vlastnosti. Model obsahuje výkonný procesor Intel Core i7,
pamäť DDR3 a 1TB pevný disk. A700 podporuje funkcie pre Windows 7.
Jeho displej podporuje plné rozlíšenie 1080p HD s 23 palcami a 16:9 širokouhlým
displejom. Model podporuje Dolby Home Theater, JBL reproduktory a 7.1 kanálový
digitálny zvuk. Zdie¾ané HD video s HDMI in/out port, TV-tuner a AV-in. Integrovaná
Lenovo Webcam, YouCam interaktívny softvér, a RAMBOBD combo
optická mechanika poskytuje pohodlie a zábavu.

LENOVO IdeaCentre A700 Black

Pokia¾ nie ste v kine, môžete trojrozmerný obraz zažiť len jediným spôsobom – a tým je
Samsung 3D LED TV. Obsah je oslobodený z plochého zovretia televízora a premení sa
v záplavu obrazov, ktoré vás pohltia a prinesú vám ten najlepší možný zážitok zo sledovania.
Z výsledku sa vám zatají dych – vaša vlastná obývaèka sa zaplní vysoko reálnym obrazom 
v kvalite konkurujúcej kinosále, ktorý obohatí váš život. Vïaka inováciám spoloènosti Samsung
je možné previesť vaše ob¾úbené 2D filmy do 3D. Pretože Samsung 3D LED TV si vyžaduje vašu
pozornosť bez oh¾adu na to, èo sa práve vysiela.

CENA
è.3

CENA
è.1

Samsung UE46C8000 (3D LCD LED Televízor 200 Hz)

Koneène je tu televízor, ktorého obraz je tak ohromujúci, že vyzerá skutoènejší než realita. 
Je to Samsung LED C8000. Vïaka svojim neuverite¾ným 3D schopnostiam a podmanivej 
technológii HyperReal Engine vám ukáže svet tak, ako ste ho doteraz ešte nevideli. 
LED obrazovka dáva obrazom takú silu, až je ťažké uveriť, že vychádzajú z ultra tenkého 
televízora. Kombinácia sýtejších farieb, hladšieho pohybu a mega kontrastu poskytuje 
bezkonkurenèný zážitok zo sledovania. Takže, èi už sledujete svoj ob¾úbený televízny program, 
webový obsah alebo video, ktoré ste sami natoèili, s týmto televízorom neprestanete 
vychádzať z údivu.
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V-Line – Zapaľovacie sviečky NGK
Rad sviečok V-Line je v súčasnosti vlajkovou loďou programu 
zapaľovacích sviečok spoločnosti NGK. Tento rad bol zavedený 
v roku 1991 a ich popularita začala okamžite narastať. Vo febru-
ári 2005 dosiahol predaj 100 miliónov sviečok a ich obľúbenosť 
pokračuje dodnes, kedy sa ich predalo už viac ako 200 miliónov. 

V súčasnosti je možné sviečky V-Line použiť vo viac ako 4 000 ty-
poch áut, čím pokrývajú 90 % súčasného vozového parku. Už dlhé 
roky NGK spolupracuje na vývoji so všetkými hlavnými svetovými 
automobilovými výrobcami a ich skúsenosti sú zhodnotené práve 
v rade sviečok V-Line. Všetky sviečky V-Line tak zaisťujú bezproblé-
mové štartovanie a efektívne spaľovanie za prakticky akýchkoľvek 
podmienok. V sortimente V-Line nájdete rozličné typy od bežných 
sviečok až po platinové sviečky s laserom zváranými elektródami. 
Zapaľovacie sviečky radu V-Line, samozrejme, nájdete v ponuke 
spoločnosti Inter Cars. 

Aktívne číslo Cena

V-LINE NR1 5,18

V-LINE NR2 2,60

V-LINE NR3 3,19

V-LINE NR4 2,94

V-LINE NR5 2,49

V-LINE NR6 3,56

V-LINE NR7 3,35

V-LINE NR8 2,49

V-LINE NR9 3,72

V-LINE NR10 3,68

V-LINE NR11 3,71

V-LINE NR12 2,89

V-LINE NR13 3,07

V-LINE NR14 3,23

V-LINE NR15 3,27

V-LINE NR16 2,51

V-LINE NR17 2,23

V-LINE NR18 2,23

V-LINE NR19 2,99

V-LINE NR20 5,30

V-LINE NR21 6,31

V-LINE NR22 5,44

V-LINE NR23 5,11

V-LINE NR24 5,60

V-LINE NR25 9,48

V-LINE NR26 5,78

V-LINE NR27 5,85

V-LINE NR28 3,30

V-LINE NR29 11,60

V-LINE NR30 14,20

V-LINE NR31 10,30

V-LINE NR32 3,05

V-LINE NR33 3,62

V-LINE NR34 13,70

V-LINE NR35 3,62

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Jiří Hron
Produktový manažer



Akumulátory pre motocykle
Ponuka motocyklových akumulátorov Magneti Marelli obsahuje celkom 48 referencií. Obsa-
huje 6 aj 12 voltové batérie pre všetky druhy motocyklov, od skútrov až po veľké cruisery. Je 
možné ich použiť aj vo vodných a snežných skútroch a štvorkolkách.  Ponuku v súčasnosti 
tvoria dva rady – Štandard a rad využívajúci technológiu AGM. Ten druhý je kompletne bez-
údržbový a vďaka technológii AGM aj veľmi odolný proti negatívnym mechanickým vplyvom. 
V priloženej tabuľke nájdete porovnanie cien s akumulátormi obľúbeného výrobcu 4RIDE.

Objednávacie číslo Druh Kód batérie Cena Zámena 4 Ride Cena

068501419010 Standard B14L-A2 34,90 CB14L-A2 4RIDE 37,80

068501216510 Standard B12AL-A 29,10 CB12AL-A 4RIDE 33,30

068500405610 Standard B4L-B 13,00 CB4L-B 4RIDE 12,70

068501220020 AGM TX14-BS 46,20 YTX14-BS 4RIDE 43,30

068501018020 AGM TX12-BS 41,30 YTX12-BS 4RIDE 37,10

068500609020 AGM TX7A-BS 30,40 YTX7A-BS 4RIDE 29,60

068500812020 AGM TX9-BS 30,90 YTX9-BS 4RIDE 24,90

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR bez DPH. Zmena cien je vyhradená.

Objednávacie číslo Popis Objem Cena Cena za 250 ml

007935090710 PAG OIL ISO46 250 ml 250 ml 13,7 13,7

007935090720 PAG OIL ISO100 250 ml 250 ml 13,7 13,7

007935090730 PAG OIL ISO150  250 ml 250 ml 13,7 13,7

007950024630 PAO OIL 68 250 ML 250 ml 13,1 13,1

007935090660 PAG OIL ISO46 1lt 1 l 41,5 10,38

007935090670 PAG OIL ISO100 1lt 1 l 41,5 10,38

007935090680 PAG OIL ISO150 lt 1 l 41,5 10,38

007950024640 PAO OIL 68 1 L 1 l 38,5 9,63

007935090740 POE 1lt 1 l 42,7 10,68

007950024500 PAG OIL 46 5L 5 l 163 8,15

007950024510 PAG OIL 100 5L 5 l 163 8,15

007950024520 PAG OIL 150 5L 5 l 163 8,15

007950024650 PAO OIL 68 5 L 5 l 159 7,95

007950024490 POE OIL 5 L 5 l 190 9,50

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR bez DPH. Zmena cien je vyhradená.
Jiří Hron
Produktový manažer

Oleje do klimatizácií

V ponuke dielenského vybavenia spoločnos-
ti Magneti Marelli nájdete tiež celý rad ole-
jov pre klimatizácie. Vybrať si môžete z radu 
PAG (olej na báze glykolu), PAO (syntetický 
univerzálny olej) a radu POE (olej na báze 
polyesteru). Oleje PAG sú najpoužívanejšie 
z dôvodu priaznivej ceny, ich nevýhodou je 
ale schopnosť veľmi dobre viazať vodu zo 
vzduchu, čo v praxi znamená, že v prípade, 
že zostane nádoba s olejom hodinu otvore-
ná, olej sa znehodnotí. Tento nedostatok je 
z veľkej časti odstránený z olejov PAO a POE, 
ktoré majú niekoľkonásobne nižšiu pohlti-
vosť vlhkosti.
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Jiří Hron
Produktový manažer

Spoločnosť bosal, výrobca výfukových 
systémov a  ťažných zariadení, je jedným 
z  najdôležitejších svetových dodávateľov 
tohto sortimentu ako pre prvovýrobu, tak 
i  pre aftermarket. Firma bola založená už 
v  roku 1923 a v súčasnej dobe disponuje 
výrobou v  desiatkach závodov po  celom 
svete. bosal je rovnako jedným z  dôle-
žitých partnerov automobilových spo-
ločností vo vývoji a  dizajne výfukových 
systémov (výrobné centrum v  belgicku, 
výrobné závody v uSa, Južnej afrike...), za-
vádzanie nových technológií zlepšujúcich 
vlastnosti výfukov a ich konštrukciu.

Medzi významné prínosy týchto výsku-
mov a inovácií patrí:
•  koncepcia multivrstvového výfukové-

ho systému (zníženie hmotnosti, zlep-
šenie emisných parametrov, zníženie 
teplôt v motorovom priestore);

•  konštrukcia katalyzátorov s  radiálnym 
prúdením výfukových plynov (použitie 
kovového substrátu – zníženie objemu 
katalyzátoru a zvýšenie jeho výkonu);

•  využitie laserového zvárania pre af-
termarket (prvovýrobná technológia 
umožňujúca lepšiu stálosť a  tesnosť 
výfukových tlmičov).

v priloženej tabuľke vám prinášame cenové 
porovnanie systému bosal s konkurenčnou 
výrobou, ktorá poukazuje na  previazanosť 
popísanej kvality s veľmi priaznivou cenou.

Spoločnosť  HEPU® je najväčším výrobcom 
vodných čerpadiel v  Nemecku, s  viac ako 
40-ročnou tradíciou výroby. Široký rozsah 
produkcie zahŕňa vodné čerpadlá pre všetky 
európske a  taktiež podstatnú časť japon-
ských a kórejských automobilov. 

Pokiaľ chceme aby motor pracoval spoľahli-
vo dlhé roky, je nevyhnutné používať kvalit-
né vodné čerpadlo. Vysokú mieru efektivity 
a optimálneho prevádzkového stavu je mož-
né dosiahnuť jedine, ak je motor udržiavaný 
v optimálnych teplotách. Pri použití nekvalit-
ných čerpadiel dochádza k rýchlemu opotre-
beniu motora a jeho nízkej životnosti. Vodné 

čerpadla HEPU® ponúkajú vynikajúci prietok 
chladiva ako za bežných prevádzkových 
podmienok, tak aj pri vysokých rýchlostiach. 
Tento hydraulický výkon je zaistený vďaka 
spoľahlivej technológii tesnení, antikoróznej 
ochrane, odolnosti proti kavitácii a využitím 
komponentov vysokej kvality. Spomenuté 
vlastnosti neumožňujú vodným čerpadlám 
HEPU® len ochranu proti prehrievaniu, ale zá-
roveň znižujú spotrebu a aj emisie škodlivých 
látok. Vysokej kvalite produkcie zodpovedá 
aj certifi kácia TÜV ISO 9001.
Sortiment značky HEPU® je preto medzi-
národne známy ako produkt porovnateľný 
s výrobou originálnych dielov.

Objednávacie číslo Aplikácia Cena
P643 ŠKODA Felicia I,3 94- (007070246), Felicia II (6U1) 1.6 98-01 58,22
P836 CITROEN Jumper / Evasion / Berlingo / Xsara 39,17
P054 RENAULT 1.7 / 1.6D / 1.9D; VOLVO 340 (D16,B172K) 440-480 34,92
P565 AUDI A2 1.2 / 1.4 TDi; ŠKODA Fabia / Roomster / Praktik / Octavia  72,99
P813 PEUGEOT 106 / 205 / 206 / 306 / 307 / 309 / 405 / Partner 29,81
P569 VW Bora / Golf IV / Passat 1.9 TDI 03- / ŠKODA Octavia Combi (1Z5) 2.0 TDI 64,50
P512 VW Golf / Passat / Sharan; AUDI 80 / 90 / 100 / A6 / Avant 26,39
P841 PEUGEOT 806 2,0 99-; Boxer, Expert 2,0 HDi 99-; CITROEN Evasion, Jumper  2,0 HDi  40,36
P549 AUDI A3 1,9TDI 97-; Octavia 1,9D / TDi; Golf IV   53,38
P569 ŠKODA Superb (3T4) 2.0 TDI, 07.08 - 64,50

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR bez DPH. Zmena cien je vyhradená. 

Výfukové systémy a katalyzátory BOSAL

v priloženej tabuľke vám prinášame cenové 
porovnanie systému bosal s konkurenčnou 
v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové v priloženej tabuľke vám prinášame cenové 

Objednávacie 
číslo Diel Aplikácia Cena platná 

od 1.4.2011
BOS099-313 Katalyzátor Citroen Xsara 00-04  194,92
BOS099-414 Katalyzátor Mercedes Sprinter 00-06  226,17
BOS099-633 Katalyzátor Opel Corsa B 94-01  203,91
BOS099-570 Katalyzátor Škoda Octavia 99-06  278,13
BOS099-445 Katalyzátor Renault Laguna II 01-07  319,92
BOS290-237 Tlmič výfuku Fiat Bravo 95-01  187,18
BOS278-859 Tlmič výfuku Ford Escort 95-00  80,59
BOS171-569 Tlmič výfuku Mazda 626 88-97  66,25
BOS185-407 Tlmič výfuku Opel Vectra B 95-02  131,97
BOS219-117 Tlmič výfuku Suzuki Swift 89-91  50,00
Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH a sú platné od 1.4.2011. Zmena cien vyhradená.

Vodné čerpadlá HEPU® – kvalita „Made in Germany“
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Filtre Knecht sú zárukou najvyššej kvality ne-
meckej spoločnosti Mahle, ktorá bola založe-
ná v roku 1920 a svoju činnosť zahájila o rok 
neskôr výrobou piestov z ľahkej zliatiny. Filtre 
začala spoločnosť sériovo vyrábať o niekoľko 
rokov neskôr - v roku 1929. Kvalitu svojich 
výrobkov Mahle preukazuje dodržiavaním 
rovnako vysokých štandardov pre prvovýrobu 
i aftermarket. Výpočet značiek automobilov, 
motocyklov, nákladných áut i pracovných 
strojov, ktorým Mahle dodáva svoje produkty 
vrátane fi ltrov ako OE diely, prekračuje číslo 
140. Vymenujme aspoň niektoré z nich: Alfa 

Romeo, Audi, BMW, Catepillar, Ci-
troen, Dacia, DAF, Ducati, Fiat, 
Ford, GM, Harley Davidson, 
Honda, Hyundai, Iveco, Jagu-
ar, Kia, Land Rover, MAN, Maz-

da, Mercedes-Benz, 
Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Re-
nault trucks, Seat, Sti-
hl, Škoda, Toyota, VW, 
Volvo, Yamaha.

Objednací číslo Aplikácia Cena

OC90 Opel Astra F, G, Corsa A, B, Omega A, B, Vectra A, B, C 3,45

OC195
Hundai Getz; Mazda 323 I, II, III, 626 I, II, III, IV, V; Nissan Almera I, II, 

Micra, Murano, Primera, Qashqai

6,34

OC205
Hundai Accent, Elantra, Getz, i20, i30, Lantra I, II, Santa Fé, Sonata I, 

II, III, IV; Kia Cee´d, Sorento; Mitsubishi Pajero II, III, IV

7,27

OC248 Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer 13,90

OX143D OEKO
Škoda Octavia I, Superb I; Audi A3, A4, A6; VW Bora, Golf IV; Seat 

Alhambra, Cordoba, Ibiza II, III

6,61

OC236 Nissan Almera II, Navara, Pathfi nder II, Primera III; Chrysler 300 C, M 9,19

OC264
Škoda Fabia I, Octavia I, II, Superb; Seat Cordoba I, II, Altea, Alham-

bra

5,99

OC295 Škoda Fabia I, II, Octavia I, II, Felicia; VW Bora, Golf III, IV 5,61

OX188D OEKO
Škoda Fabia I, II, Octavia II; Audi A2, A3 II, A4; Seat Altea, Alhambra; 

Ford Galaxy

7,60

OX339/2D OEKO

Citroen Berlingo I, II, III, C2, C3 I, II, C4 I, C5 I, II, III, C6, C8, Xsara, 

Jumper IIII; Opel Insignia; Peugeot 206, 207, 307, 308, 407, Partner, 

Boxer III

13,20

OC535 Ford Focus II, C-Max, Galaxy II, Mondeo IV 10,40

OC606
Ford C-Max, Escort III, IV, V, VI, VII, Fiesta I, II, III, IV, V, VI, Focus I, II, 

Fusion, Galaxy I, Mondeo I, II, IV

7,21

OX177/3D OEKO BMW 3, 5, 7, X3, X5, X6 18,50

OX196/1D OEKO VW Touareg; Audi A4, A5, A6, A8, Q7 13,30

OC471
Renault Clio II, III, Kangoo, Laguna II, Megane I, II, III, Scenic I, II, III; 

Nissan Primera III, Note; Opel Movano, Vivaro

12,60

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

140. Vymenujme aspoň niektoré z nich: Alfa 
Romeo, Audi, BMW, Catepillar, Ci-

troen, Dacia, DAF, Ducati, Fiat, 
Ford, GM, Harley Davidson, 
Honda, Hyundai, Iveco, Jagu-
ar, Kia, Land Rover, MAN, Maz-

da, Mercedes-Benz, 
Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Re-
nault trucks, Seat, Sti-
hl, Škoda, Toyota, VW, 
Volvo, Yamaha.

Romeo, Audi, BMW, Catepillar, Ci-
troen, Dacia, DAF, Ducati, Fiat, 
Ford, GM, Harley Davidson, 
Honda, Hyundai, Iveco, Jagu-
ar, Kia, Land Rover, MAN, Maz-

da, Mercedes-Benz, 

nault trucks, Seat, Sti-
hl, Škoda, Toyota, VW, 
Volvo, Yamaha.
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Dánska spoločnosť Nissens oslávi v tomto 
roku 90-te narodeniny. Produkcia chladičov 
(vodných, vzduchových a olejových), kon-
denzátorov, výparníkov, kúrení, ventilátorov 
a vysušovačov značky Nissens prebieha 
na 63 000 m2 v troch továrňach v Dánsku 
a v jednej na Slovensku.
Vodné chladiče Nissens, ktoré vám v tomto 
vydaní IC Journalu prinášame, sú vyvíjané 
s ohľadom na vysokú kapacitu a spoľahlivosť 
chladenia. Ich kvalita je testovaná v labora-
tóriách Nissens, kde sú podrobené skúškam 
odolnosti voči tlaku, tepelnej rozpínavosti, 
vibráciám a korózii. Produkcia i testovanie 
chladičov prebieha v súlade s normou ISO/
TS 1694 a OE štandardmi. 

Číslo Aplikácia Cena

NIS 61390A Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer  158,00    

NIS 65277A
Škoda Octavia I, Yeti; VW Golf V, VI, Passat, Touran; Audi A3; Seat 

Altea, Toledo III, Leon
 119,00    

NIS 65280A
Škoda Octavia I, Combi, Superb I, Combi; VW Scirocco, Golf V, VI; 

Audi A3
 122,00    

NIS 65281A Škoda Octavia I, Combi, Superb I, Combi; VW Scirocco, Audi TT  126,00    

NIS 62519A Mercedes Sprinter 2-t, 3-t, 4-t  243,00    

NIS 630041 Opel Astra G, Zafi ra  70,20    

NIS 652711
Škoda Fabia I, Combi, Praktik, Roomster; Seat Ibiza III, IV, V, Cordoba; 

VW Polo
 55,00    

NIS 652011 Škoda Octavia I, Combi; VW Bora, Golf IV; Seat Toledo II; Audi A3, TT  47,70    

NIS 63502A
Citroen Berlingo, C4, C4 Picasso, Xsara, Xsara Picasso; Peugeot 206, 

307, Partner
 120,00    

NIS 60299 Škoda Superb I; VW Passat; Audi A4, A6  77,00    

NIS 62431A Mazda 323, Premacy  304,00    

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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LAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCH
Je to už viac ako 30 rokov (presne v  r. 
1976), čo spoločnosť bosch vyvinula 
a  uviedla na  trh prvú lambda sondu, 
používanú vo vozoch volvo 240/260 
v  uSa. lambda sonda je v  zásade 
kyslíkový článok, merajúci koncentráciu 
kyslíku v  sledovanej oblasti. lambda 
sondy pracujú na princípe, ktorý je známy 
už viac ako sto rokov a bol používaný pri 
meraní koncentrácie kyslíku pri tavení 
kovov.

lambda sonda v  motore na  základe 
nameraných hodnôt podáva informáciu 
o  aktuálnej bohatosti palivovej zmesi. 
Z toho zistíme, či je treba zmes obohatiť 
alebo či naopak nie je palivom plytvané. 
Optimalizáciou celého procesu potom 
dosiahneme nielen nižšiu spotrebu, 
ale motor je vďaka tomu i  šetrnejší 
k životnému prostrediu.

dve z troch vozidiel vyrobených v Európe 
sú vybavované lambda sondami bosch. 
S  približne 900 objednávacími číslami 
ponúka bosch najširší produktový 
program. v  ponuke nájdete tiež tzv. 
„širokopásmové sondy“, ktoré je možné 
použiť do viacerých motorov a majú tak 
univerzálnejšie využitie. Objednávacie 
čísla pre tieto sondy sú v tvare 0 258 007 
xxx alebo 0  258  017 xxx pre zážihové 
a 0 281 004 xxx pre vznetové motory.

LAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCHLAMBDA SONDY BOSCH

Objednávacie číslo Použitie Cena
0 258 007 351 Škoda Octavia 1,6 85,61
0 258 007 355 Škoda Fabia 1,4 79,17
0 258 007 357 vW polo 1,2 79,17
0 258 007 359 vW golf v 1,6 79,17
0 258 007 361 vW golf 2,3 79,17
0 258 007 363 audi RS4 2,7 79,17
0 258 017 178 vW passat 1,6 79,17
0 258 017 180 vW New beetle 79,17
0 281 004 026 Fiat bravo 1,9 d 116,48
0 281 004 148 Škoda Octavia 1,9 TdI 121,21

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

výběr ze sortimentu bOScH

LAMBDA SONDY BOSCH

Jiří Hron
Produktový manažer



LuK Repset DMF

Výrobci: Audi, BMW, Citroen, Fiat,
 Ford, Chrysler, Mercedes,
 Nissan, Peugeot, Renault,
 Seat, Škoda, Toyota,
 Volkswagen, Volvo

Modely: různé

Objednací č.:
 600 0001 00 až
 600 0070 00

LuK Repset DMF – kompletní řešení orientované 
na praxi!

RepSet DMF (Dual Mass Flywheel) je dopl-
něním k již existujícím opravárenským sa-
dám Luk RepSet a LuK RepSetPro!

Tyto nové sady nabízejí kompletní řešení, 
protože obsahují veškeré díly potřebné pro 
profesionální opravu spojky.
Vedle spojkové lamely a přítlačného kotou-
če spojky obsahují také dvouhmotový setr-
vačník, vypínací ložisko popř. hydraulické 
centrální vypínací ložisko, vodící pouzdro 
(pokud je součástí programu Schaeff ler Au-
tomotive Aft ermarket) a veškeré potřebné 
šrouby pro upevnění dvouhmotového setr-
vačníku na klikovou hřídel, a to vše v kom-
pletní sadě.
Druhé provedení RepSet DMF obsahuje DFC 
spojku (Damped Flywheel Clutch), tzn. již 
předem smontovanou jednotku obsahující 
dvouhmotový setrvačník, přítlačný kotouč, 
spojkovou lamelu a upevňovací šrouby. 

Pro opravy tak vznikají následující výhody:

 Optimální úroveň servisu - všechny díly • 
pocházejí od jediného dodavatele a jsou 
vzájemně přizpůsobeny
 Odstranění technických problémů, které • 
mohou vzniknout kombinací dílů rů-
zných výrobců
Při opravě jsou k dispozici všechny • 
potřebné díly, předchází se tak mož-
ným technickým problémům v případě 
nevyměnění některého z komponentů

Součástí balení RepSet DMF je i v tomto 
případě konvenční vypínací ložisko nebo 
hydraulické centrální vypínací ložisko!

Tímto způsobem jsou vyloučeny problémy, 
které nastávají v některých případech v dů-
sledku kombinace komponentů spojky růz-
ných výrobců.
V RepSet DMF jsou obsaženy sladěné 
a vzájemně přizpůsobené díly, nemohou 
tedy vzniknout žádné chyby s přiřazením 
jednotlivých komponentů.

Schaeff ler Aft ermarket GmbH & Co. KG
Průběžná 74 a, 100 00 Praha
Tel. +420 267298601-3
Fax +420 267298600
www.Schaeffler-Aftermarket.com
Aftermarket.cz@Schaeffler.com

Stav 01.2011
LuK 0017
Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeff ler Automotive Aft ermarket

Příslušné náhradní díly naleznete v na-
šem online katalogu na adrese
www.Schaeff ler-Aft ermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

SERVICE-INFO

LuK 0017 - RepSet DMF_CZ.indd   1 3.3.2011   17:19:52



Spojková sada RepSet

Centrální vypínací ložisko

Dvouhmotový setrvačník 

LuK INA FAG Products Services News

S e r v i c e .  P o w e r .  P a r t n e r s h i p . S c h a e f f l e r  G r o u p  A u t o m o t i v e  A f t e r m a r k e t 

RepSetDMF
Spojková sada „All inclusive“

ouhmotovýý setrvačník ý setrvačníkDvoouhmotovýý s

ntrální vypínací ložisko

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě

RepSetDMF je kompletní spojková sada pro profe-
sioální servis – obsahuje dvouhmotový setrvačník, 
přítlačný kotouč nebo SAC spojku, spojkovou lamelu, 
vypínací ložisko, případně sadu speciálních šroubů 
a příslušenství.
 
V nabídce je více než 50 referencí pro vozy: Audi, 
BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, 
Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen

Vaše výhody:
• všechny potřebné díly najednou
• záruka od jednoho dodavatele
• 100% testovaná OE kvalita všech 

komponentů

Technické informace na internetovém 
portálu RepXpert www.repxpert.cz

Technická infolinka LuK: +420 602 240 554

210x297_RepSet DMF_CZ.indd   1 15.12.2009   16:51:43



Keď v roku 1837 na anglický trón nastúpila 
kráľovna Viktória, bola spoločnosť Marcus 
Samuel and Company už zavedeným ob-
chodníkom na ázijských trhoch. Jej lode do-
pravovali na Ďaleký Východ mimo iného, 
exotické ulity a lastúry, ktoré si našli cestu 
do každého vtedajšieho viktoriánskeho 
domu. Začiatkom deväťdesiatych rokov 
devätnásteho storočia, začala spoločnosť 
M. Samuel and Company na východné trhy 
dovážať ruský kerozín. Podnikanie v petro-
lejárskom priemysle sa rýchlo rozvíjalo a už 
za niekoľko rokov získala spoločnosť licen-
cie k ťažbe na Borneu. Prvé plavidlo nesúce 
názov Murex, bolo spustené na vodu v roku 
1892 a nieslo meno po obľúbenej lastúre. 
Flotila spoločnosti bola známa ako Shell 
Line. Akonáhle bolo zrejmé, že význam 
podnikania v petrolejárskom priemysle 
dostatočne ospravedlňuje jeho prevedenie 
do samostatnej spoločnosti, vznikla „Shell“ 
Transport and Trading Company Limited.

Názov Špecifi kácia Cena
HELIX HX6 5W40
dostupné balenia:
1l, 5l, 55l, 209l

Čiastočne syntetický motorový olej 9,8 € / 1L
ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 46 € / 5L
VW 500 00/501 01/502 00/505 00 , MB 229.1 , BMW LL-98 440 € / 55L 

HELIX HX6 10W40
dostupné balenia:
1l, 5l, 55l, 209l

Čiastočne syntetický motorový olej 7,3 € / 1L
ACEA A2/A3/B2/B3 API SM CF 33,9 € / 5L
VW 500 00/501 01/505 00 , MB 229.1 342 € / 55L

HELIX ULTRA EXTRA 5W30  
dostupné balenia:

1l, 4l, 20l, 55l, 209l

Syntetický motorový olej 18,9 € / 1L
ACEA A2/A3/B2/B3/B4/C2/C3 72 € / 4L
VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/ 505 00/505 01/506 00/504 00/507 00 320 € / 20L
MB 229.51/229.31 , BMW LL 04 / 01 / 98 / Chrysler MS-11106, PSA B71 2290 880 €/ 55L
Fiat 9.55535 S1, Porsche C30 3290 € / 209L

HELIX DIESEL HX7 AV 5W30      
dostupné balenia:
1l, 4l, 55l, 209l

Čiastočne syntetický motorový olej 13,9 € / 1L
ACEA A3/B3/B4/C3 API CF 52,8 € / 4L
VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505.01 , FORD WSS-M2C917A 729 € / 55L

HELIX HX7 AF 5W30                     
dostupné balenia:

1l, 20l, 209l

Čiastočne syntetický motorový olej 11,9 € / 1L
ACEA A1/B1 API SJ 229 € / 20L
FORD WSS-M2C913A / M2C913B 2159 € / 209L

HELIX ULTRA 5W40
dostupné balenia:
1l, 4l, 55l, 209l

Syntetický motorový olej 13,4 € / 1L
ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 53,2 € / 4L
VW 500 00/501 01/502 00/503 01/505 00 , MB 229.5/229.3/229.1 , BMW LL 01/98 659 € / 55L
Ferrari , Porsche A40, Renault 0700/0710 , FIAT 9.55535 Z2 2499 € / 209L

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

SHELL HELIX
Nároky na motory osobných automobilov v poslednej dobe neustále stúpajú 
a s nimi stúpajú aj nároky na výrobu a vývoj motorových olejov. Ku špičkovým 
produktom patrí rad olejov spoločnosti Shell, motorové oleje Shell Helix. Ten bol 
vyvíjaný tak, aby zaručoval dokonalú ochranu všetkých motorov, od malých ro-
dinných áut až po závodné špeciály. Potvrdením kvality týchto produktov a jedi-
nečnou príležitosťou pre ich testovanie, je spolupráca s jedným z najúspešnejších 
tímov závodov Formule 1, s týmom Ferrari.

Emblém spoločnosti Shell, odvodený z las-
túry mäkkýša hrebenatky kuchynskej, je 
dobre známy po celom svete. Aj názvy väč-
šiny olejov a mazív Shell využívajú názvy 
konkrétnych rodov, pod rodov alebo sekcií, 
príležitostne bol zvolený aj konkrétny druh. 
Príkladom sú motorové oleje Shell Helix pre 
osobné vozidlá, motorové oleje Shell Rimu-
la pre nákladné vozidlá a rad ďalších olejov 
a mazív určených pre priemyslové aplikácie.   
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Jan Eliáš
Produktový manažer
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Ruville
Spoločnosť Ruville, založená v roku 1922 Egonom von Ruvillom, má vo 
svojej ponuke širokú škálu automobilových dielov určených pre after-
marketový trh, u ktorých je zaistená vysoká kvalita, zaručená práve svo-
jou takmer 90-ročnou tradíciou. 

Tentoraz vám z ponuky tejto nemeckej spoločnosti prinášame sady pre 
vodné pumpy. 
Vodné pumpy sú dennodenne vystavované maximálnej záťaži. Zabez-
pečujú v obehu chladenia vozidla dokonalú cirkuláciu chladiacej kva-
paliny. Či vodná pumpa pracuje v pravom zmysle slova bez trenia, záleží 
do istej miery od kvality ložísk. Pre zaručenie maximálnej spoľahlivosti 
guličkových ložísk, ich spoločnosť Ruville necháva vyrábať vybraný-
mi európskymi partnermi. Ďalším podstatným dielom je klzný tesniaci 
krúžok, ktorý môže dlhodobo zaručiť, že chladiaca kvapalina nevytečie 
z obehu alebo neprenikne do ložiska a obeh chladenia zostane uzavretý. 
Aj tu Ruville dbá na kvalitu totožnú s OE dielmi. Ozubené remene rovna-
ko ako napínacie a vratné kladky patria k najdôležitejším súčastiam sád 
pre vodné pumpy. Použitie nekvalitných kladiek môže mať za následok 
vážne škody na motore. Sady pre vodné pumpy sú komplexným rieše-
ním pre výmenu dielov. Komponenty, 
ktoré sú vzájomne perfektne zladené, 
môžu dlhodobo zaručiť najvyššiu mie-
ru spoľahlivosti.

Zita Flekalová
Produktová manažerka

Číslo Aplikácia Cena sada Cena  jednotlivo (pumpa
a kladka Ruville, remeň Contitech)

EVR55739701 Škoda; VW; Seat; Audi 188 210,49

EVR55739704 Škoda; VW; Seat; Audi 185 202

EVR55491701 AUDI A4 Avant 1.8T 219 228,88

EVR55428701 VW 92,7 97,64

EVR55428721 Škoda; VW; Seat 96,6 104,94

EVR56600721 Citroen AX 14 69,8 73,21

EVR55921711 Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 104 109,96

EVR55844711 Alfa Romeo 156 2.4 JTD 149 157,29

EVR55844731 Fiat Bravo,Brava 1.9 JTD 139 145,89

EVR55327713 Opel Astra F 1.4i 16V 124 140,38

EVR55327731 Opel 138 142,98

EVR55801701 Fiat Punto 55 1.1 52,8 56,41

EVR55456701 VW Golf IV 1.4 16V 184 200,64

EVR55456711 Seat 184 199,94

EVR55302701 Opel Astra G 1.6 95,8 97,84

EVR55494711 Škoda; VW; Seat; Audi; Ford 249 269,92

Uvedené ceny sú maloobchodné ceny v EUR bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Číslo Aplikácia Cena

PP 845/1 Fiat Ducato; Opel Kadett E, Omega B, Vectra A, Vectra B 6,3

PM 819 Ford Escort VII, Mondeo II; Peugeot Boxer; Suzuki Vitara; Volvo 440K, 460L; VW Passat, Transporter III 3,15

PS 820 Mercedes C, E, G, kombi, coupe, Daewoo Musso 1,13

PS 822 Škoda Favorit, Forman; VW Golf I, II, Passat, Polo, Scirocco, Jetta I, II; Seat Ibiza, Toledo I; Renault Clio I; Peugeot 205 I, II, 305 
I, II, 405 I; Ford Escort II, III, IV 0,99

PS 842 BMW 3, 5; Ford Escort II, III, IV, Fiesta II, III 0,79

PP 864 Citroen Xsara, Saxo; Fiat Brava, Bravo, Punto; Nissan Micra, Peugeot 106 I, II 9,23

PP 852 Mazda 323 III, IV, V, VI, 626 II, III, IV; Mitsubishi Colt II, Galant II, Lancer III, Pajero I, II, Suzuki Grand Vitara 12,5

PM 816/1 Nissan Primera; Opel Vivaro; Renault Laguna I, II, Megane II, Scenic II, Grand Scenic II; Volvo S40 I, V40 kombi 4,49

PM 858 Citroen Berlingo, Jumpy, Xantia, Xsara; Peugeot 205 II, 206, 306, 309 II, 405 I, II, 605, 806 5,51

PP 836 Škoda Superb; VW Golf I, II, III, IV, Passat; Audi A4, A6; BMW 3, 5, 6, 7; Mercedes C, kombi, E, S, Vito, Sprinter 9,92

PP 831 Škoda Favorit, Forman, Pick-up, Felicia I, II; Ford Astra F, Corsa A, Omega A, Vectra A; Peugeot 106 I, II, 205 I, II, 306 5,61

PP 839 Škoda Felicia I, II; VW Golf II, III, IV, Jetta II, Passat, Polo, Sharan, Transporter III, IV; Seat, Alhambra,  Ibiza II; Ford Galaxy 10,1

PP 839/1 Škoda Fabia, Fabia Combi, Octavia, Octavia Combi, Superb, VW Bora, Golf IV, Passat; Seat Leon, Toledo II, Audi, A3, A4, A6, A8 15,3

PM 936 Opel Astra G, H, Vectra B, C, Frontera B; Saab 9-3, 9-5 5,34

PP 831/1 Renault Clio I, II, III, Kangoo, Megane I, II, Thalia, Laguna I, II; Peugeot 106 I, II, 206, 207, 306, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807 8,07

PP 905 Škoda Fabia, Fabia Combi; Opel Astra G, Corsa B, C, Vectra B, C; Seat Cordoba, Ibiza II, III, IV, VW Polo, Jetta III 6,3

PM 815/4 Opel Movano, Vivaro; Renault Trafi c II, Master II, III 5,8

PE 973/3 Škoda Octavia, Octavia combi, Superb, Superb Combi, Yeti; VW Caddy III, Tiguan, Touran, Audi A3, TT 9,39

PP 848/2 Ford Transit 21,4

PE 816/4 Citroen Berlingo, C5, C8, Xsara; Fiat Scudo; Peugeot 206, 306, 307, 406, 607, 806, 807, Partner 13,3

PP 839/6 Ford Galaxy; Seat Alhambra; VW Sharan 18,6

PP 836/3 Škoda Fabia, Combi, Praktik, Octavia, Octavi Combi; VW Golf V, Jetta III, Touran; Seat Altea, Toledo II, III 22,4

PP 839/5 Škoda Fabia, Combi, Praktik; VW Polo; Seat Cordoba, Ibiza IV 18,1

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Filtron – palivové fi ltre
Filtron patrí medzi európskych producentov a distribútorov olejových, 
vzduchových palivových, kabínových, hydraulických a priemyslových 
fi ltrov pre motorové vozidlá, stroje a motory od začiatku 80-tych rokov 
20. storočia. Viac ako polovica produkcie tejto poľsko-americkej spo-
ločnosti mieri na trhy po celom svete /napr. do Nemecka, Veľkej Britá-
nie, Francúzska, Írska, Švédska, Švajčiarska, Ruska, Talianska, Bulharska, 
Českej republiky, Maďarska, do Ameriky i do Afriky/, ako v rámci pr-

vovýroby /Aston Martin, Lotus, Ford, Volkswagen, Seat, GM, Fiat, Land 
Rover, MG Rover/, tak aj do oblasti aftermarketu. V ponuke spoločnosti 
Inter Cars nájdete viac ako 2 000 fi ltrov značky FILTRON. Viac ako 300 
z nich je palivových a práve tieto vám prostredníctvom IC Journalu 
predstavíme formou predajného 
tipu. V tabuľke nájdete výber iba 
z našej ponuky.

Zita Flekalová
Produktová manažerka



 

 

“HOT“ díly pro klimatizace
Připravte se na sezónu s jedním z nejširších sortimentů dílů do klimatizací 

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NA AFTERMARKETU PRO CHLAZENÍ MOTORU A DÍLŮ KLIMATIZACE NA AUTOMOBILY I NÁKLADNÍ VOZY.

Vyberte si z více než 3.000 velice 
kvalitních produktů pro automobily 
i nákladní automobily 
- kondenzátory, vysoušeče, výparníky a topení.

Nabízíme vám nejširší sortiment na aftermarketu 
při kvalitě OE garantovanou standardy ISO 9001 / TS 16949.

www.nissens.com
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Produktová manažerka



jarná ponuka vybavenia dielní
potrebujete vybaviť dielňu a CHÝba jÚ váM FinanCie? 

využite iC leasing!
potrebujete inštalovať stroj, vystaviť revíznu správu?  

je tu pre vás iC servis!
CHCete bezkonkurenČne dobre nakÚpiť? využite akCiu 3v1 v príloHe    

alebo nasledovnÚ sezónnu ponuku!
Ku každému zakúpenému setu pneuser v isu   z ískavate  okrem z ľav y  a j 

zdarma ŠTARTOVACÍ  BALÍČEK v  hodnote  178€ s  DPH!

Štar tovac í  ba l í ček  obsahuje :  montážnu pastu  5  kg,  50  ks  ALU lep iac ich  závaž í  30g  a  50ks  40g závaž í  ,20ks  vent i l čekov  11 ,3x49mm

Automatická vyzúvačka + vyvažovačka BUTLER

BUT LIBRAK255H 
Kvalitná talianska produkcia, množstvo funkcií pre presnú a rýchlu prácu. Nízko-
otáčková vyvažovačka s TFT displejom. Profesionálne zariadenie, ponúka väčšinu 
požadovaných funkcií. Model s výborným pomerom cena/výkon. Priestorovo 
úsporná. Jednoduchá obsluha.Priemer ráfika: 10“ – 26“, šírka ráfika: 1.5” - 22”, max. 
váha kolesa:70 kg, presnosť : 1g

BUT BUDDY HP441.20
ergonomické a praktické ovládanie, nastavenia pre auto-uzamknutie pre vhodnú 
vzdialenosť od ráfika, integrovaná ochrana pre ALU disky, nastaviteľný uhol a 
rotácia, špeciálna prítlačná lopatka pre jednoduché a súvislé vyzúvanie, pedále v 
sade na hliníkovej konzole. 2 rýchlosti, vnútorné uchytenie: 12“/20,5“, vonk.: 10“/18“, 
max. priemer kolesa : 1050, max. šírka: 12“

1

+ zadarMo

štartovaCí

balíČek 

Poloautomatická vyzúvačka + vyvažovačka BUTLER

BUT LIBRAK234H 
Kvalitná talianska produkcia, množstvo funkcií pre presnú a rýchlu prácu. Nízko-
otáčková vyvažovačka s TFT displejom. Profesionálne zariadenie, ponúka väčšinu 
požadovaných funkcií. Model s výborným pomerom cena/výkon. Priestorovo 
úsporná. Jednoduchá obsluha. Priemer ráfika: 10“ – 26“, šírka ráfika: 1.5” - 22”, max. 
váha kolesa:70 kg, presnosť : 1g

BUT BUDDY PC240.18
ergonomické a praktické ovládanie, nastavenia pre auto-uzamknutie pre vhodnú 
vzdialenosť od ráfika, integrovaná ochrana pre ALU disky, nastaviteľný uhol a 
rotácia, špeciálna prítlačná lopatka pre jednoduché a súvislé vyzúvanie, pedále v 
sade na hliníkovej konzole. 2 rýchlosti, vnútorné uchytenie: 12“/20,5“, vonk.: 10“/18“, 
max. priemer kolesa : 1050, max. šírka: 12“

2

Automatická vyzúvačka + vyvažovačka FASEP

FAS B221.G2.A
Napájacie napätia jednofázové 220 V, 50-60Hz, príkon 50 W, otáčky: 50Hz….98 ot/
min, doba vyvažovania 4-15 s, presnosť merania +- 1 gram , teplota pracovného 
prostredia od 0 do 45°C, hmotnosť stroja (bez príslušenstva) 70 kg, priemer disku od 
8“ ( 200mm ) do 26“ ( 650mm ), max. priemer kolesa 870mm, max. šírka disku 16“ ( 
400mm ), max. hmotnosť kolesa 65 kg, 2D vstup, ALU-SE

FAS RAE.2102
Max. priemer kolesa: 39“ 1000mm, max. šírka kolesa: 14,5“ (368mm),Vyzúvacia sila 
pri 10 Bar 2800kg, 8-10 Bar, max. točivý moment: 110 kgm, Hlučnosť pri práci:<70 
db, Pneumatické odklopenie ramena ovládané pedálom, pneumatické uzamknutie 
hlavy ramena vo V aj H smere, autoregulácia vzdialenosti 

3
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Automatická vyzúvačka + vyvažovačka EVERT

EVERTCB956B
Množstvo funkcií pre rýchlu prácu. Vhodná pre profi servis. Pre kolesá 10”-30”, 
grafický LED displej, maximálna váha kolesa 75 kg, výkon motora 0.25kw, presnosť 
vyvažovania ±1g, rýchlosť otáčok 200 za min., veľkosť kolesa 10”-30”, šírka disku 1.5”-
20”, max. šírka kolesa 47”, váha 139kg, rozmery 1120x710x1180mm

EVERT885IT
Pneumatické vychýlenie ramena dozadu, pneumatické blokovanie, možnosť 
dokúpiť pomocné rameno, výkon motora 0.75/1.1kw, tlak 8-10bar, vnútorné 
uchytenie 12”-23”, vonkajšie uchytenie 10”-20”, šírka disku 41”, váha 240kg

6

Poloautomatická vyzúvačka + vyvažovačka EVERT

EVERTCB900B
displej LED, základný model, vhodný pre menšie pneuservisy, pracuje aj s hliníko-
vými diskami, (3 funkcie ALU), autokalibrácia, autodiagnostika; priemer ráfiku: 
10’’-24’’,šírka ráfika: 1.5’’-20’’,  max. váha kolesa: 65kg, výkon motora 0.25kw, presnosť 
vyvažovania ±1g, rýchlosť vyvažovania 200 rpm, max. priemer kolesa 39”,váha 110kg

EVERTLC890
Výkon motora 0.75/1.1kw, tlak 8-10bar, vnútorné uchytenie 12”-23”, vonkajšie 
uchytenie 10”-20”,  šírka pneu 3”-15”, maximálna šírka kolesa 49”, váha 230kg,
rozmery 1200x920x1050, vytvorená pre maximálne zabezpečenie bezpečnosri a 
produktivity počas výmeny pneu.

5

Automatická vyzúvačka + vyvažovačka FASEP

FAS B331.G2.DA 
90 kg, 256 UHLOVÝCH POZÍCIÍ, NÍZKE OTÁČKY 98 Rpm, 16 bitový procesor, výkon 
100W, priemer ráfikov 8“- 26“, šírka kolesa max. 16“ , váha kolesa: max. 90 kg, rýchlosť 
vyvažovania 4-15s, presnosť 1g, intuitívne užívateľské nastavenie, alu programy, auto-
matický ŠTART – STOP, blokovanie pedálom, optimalizácia, množstvo ďalších funkcií

FAS RASE.2124
otočná doska 24”, vhodná pre osobné vozy a motocykle. Napájanie: 230/400V 50-Hz 
3Ph, výkon: 0,75 Hp, výkon 1000W, rýchlosť otáčok 6-12 ot./m., vonkajšie uchytenie 
10”-25”, vnútorné uchytenie 13”-25”, max. priemer kolesa: 42“ 1060mm, max. šírka 
kolesa: 14“ , vyzúvacia sila pri 10 Bar 2900kg, pracovný tlak: 8-10 Bar, hlučnosť pri 
práci:<70 db

4

Automatická vyzúvačka + vyvažovačka EVERT

EVERTCB968B
pre kolesá osobných  vozidiel 10”-30”, grafický LCD displej, 5 funkcií ALU, maximálna 
váha kolesa 75 kg, výkon motora 300W, presnosť vyvažovania ±1g, veľkosť kolesa 
10”-30”, šírka disku 1.5”-20”, max. šírka kolesa 47”, pracovné podmienky: 0-50 C, 
vlhkosť: .95% pri 20C a .85% pri 40C - hlučnosť <70dB

EVERT885IT+PL338
Pneumatické vychýlenie ramena dozadu, pneumatické blokovanie, pomocné 
rameno výrazne urýchľuje a uľahčuje prácu. Vhodné pre väčšie profi servisy. Výkon 
motora 0.75/1.1kw, pracovný tlak 8-10bar, vnútorné uchytenie 12”-23”, vonkajšie 
uchytenie 10”-20”, šírka disku 41”, …váha 340kg
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jarná ponuka vybavenia dielní
Ku každej  zakúpenej  p ln ičke  k l imat izác ie  z ískavate  okrem z ľav y  a j 

zdarma ŠTARTOVACÍ  BALÍČEK v  hodnote  284€ s  DPH!
Štar tovac í  ba l í ček  obsahuje :  O le j  do  sys tému k l imat izác ie,  1L ,  UV fa rb ivo,  350ml  nadoba,  tes ter  sys tému A/C  s  núdzov ým 

plnením,  sadu 120ks  O-r ingov,  d ig i tá lny  tep lomer  so  sondou,  č i s t iaca  ant ibakter iá lna  sada

Automatická plnička SPIN CLEVER 134 PRINTER1

+ zadarMo

štartovaCí

balíČek 

Technické údaje CLEVER 134 PRINTER BREEZE EVOLUTION 134 PRINTER BREEZE EVOLUTION BUS 134 
Chladivo R134A R134A R134A
Použitie osobné/nákladné osobné/nákladné osobné/nákladné/autobusy
Spôsob práce manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Pridávanie oleja a UV farbiva manuálne/automatický manuálne/automatický manuálne/automatický
Databáza automobilov áno áno, možnosť aktualizácie cez USB áno, možnosť aktualizácie cez USB
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP automatické automatické automatické
ventily ø80mm tr. 1 so škálou áno áno áno
Objem nádoby R134A 12,5 kg 22 kg 30 kg
Vákuová pumpa 70 L/min 142 L/min 142 L/min
automatický preplachovací SW nie áno áno
SW v 17 jazykoch, vrátane českého áno áno áno
Možnosť dokúpiť prídavný hardvér nie áno áno
Tlačiareň áno voliteľné (Index IC:SPIN 01.000.24) áno
Kompresor 400 g/1l 400 g/1l 600 g/1l
Rozmery 500x520x950mm 550x500x1310mm 550x500x1310mm
Váha 65Kg 90Kg 110Kg

Automatická plnička SPIN BREEZE EVOLUTION 134 PRINTER2

Automatická plnička SPIN BREEZE EVOLUTION BUS 1343

SPIN 01.001.09

Plná automatika pre osobné, nákladné vozidlá a minibusy s R134. Automatizované 
odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, 
plnenie chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, štatistika použitia 
chladiva.Tlačiareň v dodávke (24 stĺpcová). Hadica L=3mt s R134 spojkami a ventilmi. 
Dodaná databáza s viac ako 1000 údajmi, vlastná databáza s 30 údajmi.20x4 
digitálny LCD displej, výhrevný pás.

SPIN 01.001.12

Plná automatika pre autobusy, osobné aj nákladné vozidlá. Automatizované 
odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, 
plnenie chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, štatistika použitia 
chladiva. Možnosť dokúpiť tlačiareň (24 stĺpcov). Hadica L=3mt s R134 spojkami a 
ventilmi. 2 pevné kolieska, 2 kolieska s brzdou. Nádoba s automatickým ohrevom. 
20x4 digitálny displej. Integrovaná databáza s vozidlami, ako aj možnosť vlastnej 
databázy. Výhrevný pás. Možnosť dokúpiť tlačiareň.

SPIN 01.018.01

Manuálne nastavenie množstva oleja a farbiva, automatizované odsávanie, 
separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. Možnosť dokúpiť databázu pre autá, ťahače, poľnohospodárske stroje, 
Vlastnú databázu, verziu Bigas (R12-R134a).  Na špeciálnu objednávku možnosť 
viacerých farebných vyhotovení. Integrovaná databáza s vozidlami, ako aj možnosť 
vlastnej databázy. Hadice L=3mt v súlade s SAEJ2196.
Možnosť dokúpiť výhrevný pás.
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V ponuke Inter  Cars  nájdete  a j  náradie  a  zar iadenia  pre  ser v is  k l imat izác i í ,  chladivo R134a,  farb ivá  a 
ďalš ie  produkt y,  ktoré  sa  vám v  d ie ln i  urč i te  z ídu.

pre inForMáCie a objednávky o sezónne j ponuke a štartovaCoM 
balíČku kontaktujte našiCH obCHodno-teCHniCkÝCH z ástupCov:

Západné Slovensko +Žilina Branislav Mitošinka 0917  424 878

Stredné Slovensko Peter Chamula 0905 998 720

Východné Slovensko Ing. Tibor Zentko 0905 656 325

www.vybaveniedielni.sk

Automatická plnička EVERT BASIC PRINTER4

Technické údaje EVERT BASIC PRINTER EVERT CLIMA PRINTER+ BOSCH ACS 650 
Chladivo R134A R134A R134A
Použitie osobné/nákladné osobné/nákladné osobné/nákladné/autobusy
Spôsob práce manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Pridávanie oleja a UV farbiva manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Databáza automobilov áno áno, možnosť aktualizácie cez USB áno
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP automatické automatické automatické
Prídavné nádobky 2 3 3
Objem nádoby R134A 12,5 kg 18 kg  21,5 kg
Vákuová pumpa 70 L/min 100 L/min  133 L/min
automatický preplachovací SW áno áno áno
SW v medzin. jazykoch, čeština áno áno áno
Kompresor 24kg/h. 24kg/h.  18 kg/h.

Tlačiareň áno áno áno
SW rozširujúci o ďalšie funkcie áno áno nie
Rozmery 500x520x590mm 500x520x590mm 585x1170x730mm
Váha 65Kg 65Kg 110Kg

Automatická plnička EVERT CLIMA PRINTER+5

Automatická plnička BOSCH ACS 6506

EVERTACPLUS

Plná automatika pre osobné, nákladné vozidlá a minibusy s R134. Automatizované odsávanie, 
separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie chladivom. Čas, 
dátum, možnosť užívateľského hesla, štatistika použitia chladiva.Tlačiareň v dodávke. Hadica 
o dĺžke 3 metre s R134 spojkami a ventilmi. Nádobky na starý, nový olej a aditíva. Dodaná 
databáza s viac ako 1000 údajmi, vlastná databáza s 30 údajmi., LCD displej, automatický 
výhrevný pás. Vybavená SW pre efektívnu prácu s chladivom, pre rôzne systémy čistenia a 
môžete ju dovybaviť špeciálnym príslušenstvom pre prácu na hybridoch a plnenie oleja a UV 
pod vákuom.

F 002 DG2 400

Plná automatika pre autobusy, osobné aj nákladné vozidlá. Automatizované odsávanie, 
separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie chladivom.  
Funkcia preplachovania. Možnosť prepnutia do manuálneho módu.Robustná a ergonomická 
konštrukcia vozíka. LED indikátor, akustická signalizácia, 3,5” farebný displej. Rozsiahla 
databáza predpísaných hodnôt vozidiel. Rýchly štart. V dodávke tlačiareň, pridávaný 
manometer pre kontrolu tlaku v zásobníku, zobrazenie servisných prác, jednoduché, 
intuitívne ovládanie.

EVERTACBASIC

Manuálne alebo automatické nastavenie množstva oleja a farbiva, automatizované 
odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. Možnosť dokúpiť databázu pre autá, ťahače, poľnohospodárske stroje. 
Integrovaná databáza s vozidlami, ako aj možnosť vlastnej databázy. Hadice o dĺžke 3 metre, 
v súlade s SAEJ2196. Automatické ohrievanie. Vybavená SW pre efektívnu prácu s chladivom, 
pre rôzne systémy čistenia a môžete ju dovybaviť špeciálnym príslušenstvom pre prácu na 
hybridoch a plnenie oleja a UV pod vákuom.

+ zadarMo

štartovaCí

balíČek 

+ zadarMo

štartovaCí

balíČek 

+ zadarMo

štartovaCí

balíČek 
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Inter Cars servis.
Som nesmierne potešený, že ako prvý 
vás môžem poinformovať o zaiste veľmi 
významnej skutočnosti, ktorá sa udiala 
v rámci projektu vybavenia dielní.
Je ňou otvorenie v rámci južnej skupiny IC 
vôbec prvého montážneho a servisného 
strediska zaoberajúceho sa hlavne montá-
žou a servisom (záručnom a pozáručnom) 
zariadení vybavenia dielní dodaných 
na náš trh firmou Inter Cars Slovenská 
republika s.r.o.. Servisné stredisko vznik-
lo v priestoroch centrály IC v Bratislave 
a svoju históriu začalo písať 1. novembra 
2010. Vráťme sa ale na začiatok. Myšlien-
ka ponúknuť montážne a servisné služby 
spadá do doby, kedy sa v rámci Inter Cars 
Slovenská republika s.r.o. začali predá-
vať samotné zariadenia vybavenia dielní. 
S požiadavkou trhu na poskytovanie ta-
kýchto služieb zo strany zákazníkov, sme 
sa v rámci Inter Cars Slovenská republika 
s.r.o. minulého roku rozhodli spustiť pilot-
ný projekt servisného strediska v Bratisla-
ve. Je nutné podotknúť, že spustenie nie-
čoho takého, ako je servisné stredisko, nie 
je jednoduchá záležitosť. Popri zabezpe-
čení vhodných priestorov, je nezanedba-
teľnou súčasťou aj vybavenie strediska 
vhodným technickým vybavením a na-
jdôležitejšou súčasťou servisného stredis-
ka je fundované personálne obsadenie. 
Keďže v spoločnosti Inter Cars Slovenská 
republika s.r.o. máme ambíciu “nehrať ani 
na tomto poli druhé husle“, venujeme 
veľkú pozornosť zvyšovaniu odbornosti 
všetkých zamestnancov zainteresova-
ných na servisných činnostiach (napr. 
náš technik zodpovedný za montáže, zá-
ručný a pozáručný servis je, samozrejme, 
školený priamo u výrobcov zariadení). 
Medzi inými spomeniem výrobcov ako sú 
Zavagli Santi, Butler, Launch, Herrmann 
a ďalší. Na začiatku sme servisné stredisko 
koncipovali najmä pre montáže a opravu 
nami dodávaných zariadení, no prax a po-
žiadavky našich zákazníkov však ukázali, 
že bude potreba inštalovať a opravovať 
aj zariadenia, ktoré nedodal IC. Sme veľmi 
radi, že ani v tomto smere nezaostávame 
za konkurenciou a zvyšovanie odbornos-
ti aj v tejto oblasti je logickým vyústením 
v našom snažení. 
V súčasnosti je servisné stredisko schopné 
inštalovať a opravovať všetky zariadenia 
z portfólia IC SK, ako aj mnoho ďalších za-
riadení mimo neho. Zároveň zabezpečuje 
vykonávanie odborných prehliadok a skú-
šok (revízie) zdvíhacích a elektrických zari-
adení. V blízkej budúcnosti sa pripravuje 

certifikácia strediska pre vykonávanie reví-
zií tlakových  zariadení, ako aj autorizácia 
od niektorých výrobcov servisnej techniky 
na vykonávanie záručných a pozáručných 
opráv, ktorých zariadenia sa v súčasnosti 
zasielajú na opravu mimo územia SR, čo 
našim zákazníkom jednoznačne prinesie 
rad výhod, najmä skrátenie času na opra-
vu a taktiež pri pozáručných opravách aj 
výrazné finančné úspory.
Už dnes po niekoľkých mesiacoch 
od spustenia prevádzky strediska vidí-
me, že to bol krok správnym smerom. 
Napriek drobným detským chorobám 
v začiatkoch sme presvedčení o tom, že 
kvalitatívna úroveň strediska z mesiaca 
na mesiac stúpa. Veríme, že priamoú-
merne kvalite stúpa aj spokojnosť vás - 
našich zákazníkov, a tým záujem o naše 
stredisko a jeho služby. 
Záverom mi neostáva nič iné, len popriať 
tomuto novému projektu veľa úspechov, 
spokojných zákazníkov a časom aj brače-
ka v  podobe ďalšieho strediska  v ďalšom 
regióne Slovenska.

Ing. Marcel Gdovin 
projektový manažér

Inter Cars Leasing.
Horúcou novinkou, ktorú vám môžem 
predstaviť je produkt financovania vyba-
venia dielní. Z dôvodu rozšírenia a skom-
pletizovania ponuky služieb v oblasti pre-
daja zariadení vybavenia dielní sme pre 
vás pripravili produkt, ktorý vám pomôže 
získať investičné prostriedky na nákup 
servisnej techniky. Je ním IC Leasing. Čo 
sa pod týmto názvom skrýva? Skrývajú sa 
pod ním štyri formy financovania zariade-
ní vybavení dielní formou leasingu. 
  Prvým z nich je štandardný leasing, pri 
ktorom je možné získať zariadenie s akon-
táciou od 20% a dĺžkou splácania od 24 
do 60 mesiacov. Navýšenie je variabilné 
s ohľadom na výšku akontácie a dĺžku 
splácania leasingu. Výhodou je, že zari-
adenie je možné predať so štandardnou 
zľavou*. Leasing je vhodný pre klientov, 
ktorí vedia dokladovať svoju bonitu.
 Druhým je leasing bez navýšenia. Pri 
tomto type leasingu je obrovskou výho-
dou, že cena zariadenia sa ani financova-
ním na dlhšie obdobie nenavýši, a teda je 
rovnaká ako obstarávacia cena na začiat-
ku leasingu. Tento typ leasingu je vhodný 
pre klientov, ktorí vedia dokladovať boni-
tu. Pri tomto type leasingu sa uplatňujú 
niektoré obmedzenia*.

 Tretím je leasing pre „nebonitného“ kli-
enta. Tento typ leasingu je vhodný pre klien-
tov, ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní 
dokladovať bonitu. Pri tomto type leasingu 
preberá ručenie za klienta Inter Cars Sloven-
ská republika s.r.o.. Aj pri tomto type finan-
covania sa uplatňujú niektoré obmedzenia*.
 Štvrtým a nateraz posledným spôso-
bom financovania je systém trojdohody. 
Veľmi veľkou výhodou pri tomto type 
financovania je, že za stanovených pod-
mienok* klient nemusí leasing priamo 
splácať, prípadne ho spláca iba čiastočne. 
Leasing je kombinovateľný so všetkými 
predchádzajúcimi typmi leasingu.
Produkty financovania servisnej techni-
ky sme pre vás pripravili v súčinnosti so 
silným finančným partnerom, ktorý patrí 
medzi špičkových poskytovateľov finanč-
ných produktov na slovenskom trhu.
Vážení zákazníci, v rámci vybavenia diel-
ní sa k vám dostáva ponuka, ktorá je tým 
najlepším, čo v súčasnosti na trhu môže-
te nájsť. Počnúc šírkou sortimentu vyba-
venia dielní podporenou momentálne 
prebiehajúcimi akciami, cez financovanie 
produktov, až po podporu nášho montáž-
neho a servisného strediska.
Preto mi nezostáva nič iné, len vám popri-
ať príjemné nakupovanie a veľa produk-
tívne strávených hodín pri práci s našimi 
zariadeniami.

Ing. Marcel Gdovin 
projektový manažér

* - na takto označené podmienky a obmed-
zenia sa informujte u vášho obchodno-tech-
nického zástupcu:

Západné Slovensko + Žilina: 
Branislav Mitošinka  0917 424 878

Stredné Slovensko:  
Peter Chamula  0905 998 720

Východné Slovensko 
Ing. Tibor Zentko  0905 656 325

Projektový manažér IC SK  
Ing. Marcel Gdovin 0917 413 860

www.vybaveniedielni.sk

Najširší sortiment nestačí!
Dopĺňame služby vybavenia dielní.
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Spoločnosť Behr Hella Servis vznikla 
spojením dvoch spoločností (Hella a Behr 
– dlhoročný výrobca sortimentu chladenia 
motora a klimatizácií) a je spoľahlivým 
a komplexným dodávateľom, ktorý ponúka 
viac než 6 000 náhradných dielov chladenia 
a klimatizácie pre osobné a úžitkové 
vozidlá. Tieto diely sa vyznačujú dlhou 
životnosťou, spoľahlivosťou a zaisťujú 
optimálne chladenie motora i klimatizácie 
kabíny automobilu.

Sortiment: chladiče stlačeného vzduchu, 
vodné chladiče, visco spojky, kompresory, 
výparníky, kondenzátory, expanzné 
nádoby, ventilátory a ďalšie…  

História fi rmy Hella začína v roku 1899, kde 
bola v Nemecku založená špecializovaná 
továreň na svetlá a príslušenstvo pre 
motocykle a automobily. Obchodný názov 
Hella sa objavuje v roku 1908 a v roku 1911 
je postavená nová továreň v Lippstadtu, 
kde sídli fi rma dodnes. V súčasnej dobe 
má spoločnosť Hella 64 pobočiek a 54 
výrobných závodov. Celkom zamestnáva 
takmer 23 000 pracovníkov. Po celú dobu 
existencie fi rmy Hella sú ich výrobky zárukou 
špičkovej kvality, a to za použitia vždy tých 
najmodernejších technológii. Výrobky sú 
dodávané priamo do prvovýroby a tiež pre 
trh s náhradnými dielmi. 
Hella dodáva automobilovému priemyslu 
inovované prístroje a systémy v požadovanej 
kvalite, čase a v prijateľných cenách. Ponúka 
atraktívny sortiment a aktívnu podporu 
predaja. Výrobky Hella poskytujú vodičom 
viac bezpečnosti a komfortu.

Sortiment: osvetlenia, žiarovky, diely au-
toelektriky a elektroniky, thermomanage-
ment, štartéry, alternátory a ďalšie.

chladiče stlačeného vzduchu, 
vodné chladiče, visco spojky, kompresory, 
výparníky, kondenzátory, expanzné 
nádoby, ventilátory a ďalšie…  

V Inter Cars nájdete kompletnú ponuku náhradných dielov na nákladné vozidlá tohto významného dodávateľa.

Behr Hella Service

Hella

Objednací číslo Popis Akciová cena
8Ml376 724-231 chladič vzduchu IvEcO Tector 272
8MO376 733-421 chladič oleja daF 95XF 395
8Ma376 705-071 nádrž expanzná daF 95, daF 95XF 135
1ga006 876-001 svetlomet pracovný hranatý H3 22

Uvedené akciové ceny sú v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

výběr ze sortimentu Hella

Michal Holík 
produktový manažer lkW
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Fomar Friction je popredný výrobca trecích 
materiálov a patrí k desiatim najväčším v Eu-
rópe. Vo svojej ponuke má široký sortiment 
brzdových doštičiek a obložení pre osobné 
vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a auto-
busy.

Spoločnosť Fomar Friction bola veľa rokov 
považovaná za typickú poľskú spoločnosť, 
a to nielen čo sa týka spôsobu riadenia fi rmy, 
ale taktiež z výrobného hľadiska. Firma vyrá-
bala len obloženia montované do poľských 
automobilov a automobilov z východného 
bloku.
Prvou veľkou zmenou v spoločnosti bolo 
zakúpenie licencie od jednej z popredných 
západoeurópskych fi riem v automobilovom 
priemysle – spoločnosti Textar – na vyba-
venie nových výrobných priestorov a no-
vých zmesí. Ďalšou zmenou bolo ukončenie 
výroby obložení z azbestu (Fomar bol jed-
ným z prvých v automobilovom pri-
emysle v Poľsku, ktorý prestal 
používať azbest vo svojich 
produktoch) a certifi kácia 
procesov výroby podľa nor-
my ISO9001. 

V deväťdesiatych  rokoch za-
čal Fomar úzko spolupracovať so 
západnou Európou, konkrétne s Dánskom. 
Spoločnosť bola privatizovaná popredným 
škandinávskym výrobcom trecích oblože-
ní fi rmou A/S Roulunds Fabriker a začala 
fungovať podľa škandinávskeho štandar-
du. Táto doba bola pre fi rmu prelomová. 
V priebehu niekoľkých mesiacov sa ponuka 
spoločnosti rozšírila o viac než 800 druhov 
brzdových doštičiek a čeľustí pre osobné 
automobily a tisíc typov brzdového oblo-
ženia pre nákladné vozidlá. V krátkej dobe 
boli inštalované nové výrobné linky a imple-
mentované nové vysoko kvalitné zmesi pre 
výrobu brzdových obložení. 
Efektom týchto udalostí bolo prenesenie vý-
roby obložení pre Európu do Poľska. 
Fomar tak začal dodávať výrobky nielen 
do iných spoločností patriacich do skupiny 
Roulunds, ale aj pre aftermarketový trh v zá-
padnej  Európe. Fomar začal aj spoluprácu 
s poprednými európskymi výrobcami a za-
čal im dodávať výrobky určené pre prvový-
robu, čo potvrdzuje vysokú kvalitu týchto 
výrobkov. 

Ďalším dôležitým momentom bol rok 2004. 
Akcie fi rmy prevzala dánska fi rma Borg Auto-
motive Silkeborg – najväčší nezávislý dodá-
vateľ repasovaných alternátorov a štartérov 
na aftermarketový trh v západnej Európe. 
Nový akcionár umožnil fi rme Fomar Borg 
Automotive ďalší rozvoj a modernizáciu 
výrobných liniek a výskumných laboratórií. 

Spolupráca v rámci 
skupiny vyústila zís-
kaním ďalších trhov, 
vrátane mimoeuróp-
skych štátov z Ázie 

a Afriky. Začala sa spolupráca s ďalšími po-
prednými európskymi výrobcami automobi-
lov, hlavne zo Škandinávie. 
Ponuka sa rozšírila o produkty značky Lucas 
(štartéry a alternátory). 

V súčasnej dobe Fomar Borg Automotive 
vyrába viac než 800 druhov brzdových do-
štičiek pre osobné automobily, 200 druhov 
brzdových čeľustí, 50 druhov brzdových 
dosiek pre nákladné vozidlá a asi 2000 dru-
hov brzdových obložení pre nákladné vo-
zidlá. Na európskom trhu sa predávajú pod 
značkou Fomar Friction alebo pod vlastnými 
značkami zákazníkov. Jedným z význam-
ných výrobcov je napríklad VOLVO. 

Bezpečnosť zákazníka je hlavným cieľom, 

a preto Fomar Borg 
Automotive (v zhode so škandi-
návskym duchom) kladie silný dôraz na vy-
sokú kvalitu výrobkov. Kvalita výrobkov 
Fomar predávaných na  aftermarket je 
rovnaká ako kvalita výrobkov určených 
pre prvovýrobu. Kľúčom k dosiahnutiu 
úspechu je použitie najkvalitnejších zmesí, 
ktoré obsahujú komponenty vysokej akosti 
a najlepšie technologické procesy výroby. 
Využitím širokej škály zmesí pre výrobu oblo-
žení, dosiek a čeľustí umožňuje presný výber 
technických vlastností pre konkrétne vozi-
dlo. Mnohoročné  skúsenosti umožňujú Fo-
maru výber vysokokvalitných zložiek zmesí, 
ktoré sú dôležité pre vysokú  akosť a funkč-
nosť trecích materiálov. Precíznosť, zmysel 
pre detail, nekompromisný prístup ku kvali-
te a bezpečnosť užívateľov, sú veľmi dôleži-
tým prvkom know-how, ktoré je používané 
vo fi rme už veľa rokov. Výrobné procesy sú 
v každej fáze kontrolované s využitím mo-
derných strojov, 
vybavených špeci-
álnym softwarom. 
Príkladom môže byť 
proces lisovania ob-
loženia pri premen-
livej teplote a tlaku, 
ktorý je neustále 
monitorovaný počí-
tačom. 

Fomar Borg Automotive neustále aktualizuje 
a doplňuje svoju ponuku na základe potrieb 
zákazníkov a európskych štandardov. Jed-
nou z  posledných noviniek je rad PRO 
- brzdové dosky pre nákladné vozidlá, 
dodávané s  kompletnou sadou príslu-
šenstva. 
Je treba taktiež poznamenať, že všetky vyrá-
bané produkty Borg Fomar Automotive sú 
ekologicky šetrné a výrobné procesy spĺňajú 
všetky požiadavky podľa ISO 9001, ISO 14001, 
GOST, ISO /TS 16949, TUV, KBA. 

Testovanie
Brzdové obloženie a dosky sú podrobené 
skúškam v bežnej prevádzke, ale aj v naj-
prísnejších podmienkach, v extrémnych za-
ťaženiach, nepriaznivých poveternostných 
a teplotných vplyvoch. Okrem toho sú špe-
ciálne programy realizované v extrémnych 
terénnych a klimatických podmienkach. Testy 
na vozidlách sú životne dôležité pre posúde-
nie celého brzdového systému. Takéto testy sú 

vykonávané výrobcom trecieho 
materiálu, často v spojení s vý-
robcom vozidla.

Výrobky, ktoré prešli prvými 
testami vo vozidle sú monto-

vané do vozidiel používaných 
v rôznych častiach sveta. Dia-

ľničné testy umožňujú sledova-
nie procesu starnutia a hodnotenia 

účinkov v rôznych klimatických podmi-
enkach. Takýto test trvá minimálne jeden 

rok, počas ktorého sú brzdové obloženia 
kontrolované v pravidelných intervaloch. 
Pri realizácii skúšobného programu je zlože-
nie trecieho materiálu neustále upravované 
na základe výsledkov skúšok na diaľnici.

Bezpečnosť
Bez ohľadu na hmotnosť vozidla, spôsob 
jazdy a poveternostné podmienky brzdové 
obloženia vyrobené vo Fomar Friction ve-
dia vždy bezpečne zastaviť vozidlo. Brzdové 
doštičky a brzdové obloženia s ochrannou 
známkou Fomar Friction majú výnimočnú 
odolnosť proti extrémnym teplotám a agre-
sívnym prevádzkovým podmienkam. Fomar 
Friction Vám môže ponúknuť produkt, ktorý 
spĺňa Vaše najnáročnejšie požiadavky, za veľ-
mi prijateľnú cenu.

Inter Cars má v ponuke kompletný sorti-
ment brzdových dosiek a obložení toh-
to výrobcu pre zahraničné a  tuzemské 
nákladné vozidlá, návesy a autobusy

venie nových výrobných priestorov a no-
vých zmesí. Ďalšou zmenou bolo ukončenie 
výroby obložení z azbestu (Fomar bol jed-
ným z prvých v automobilovom pri-
emysle v Poľsku, ktorý prestal 

V deväťdesiatych  rokoch za-
čal Fomar úzko spolupracovať so 
západnou Európou, konkrétne s Dánskom. 
Spoločnosť bola privatizovaná popredným a preto Fomar Borg 

vykonávané výrobcom trecieho 

v rôznych častiach sveta. Dia-
ľničné testy umožňujú sledova-

nie procesu starnutia a hodnotenia 
účinkov v rôznych klimatických podmi-

enkach. Takýto test trvá minimálne jeden 
rok, počas ktorého sú brzdové obloženia 

kontrolované v pravidelných intervaloch. 



Obj. č. Použitie Akciová cena
BS 7309 valec brzdový 16/24 KNORR pre kotúčovú brzdu 66
BR 9154AT ventil ABS MERCEDES 68
BR 9232AT ventil ABS KNORR 74
SV 1307 ventil pérovania KNORR TRAILOR, IVECO 54
LA 8220 vysúšač vzduchu KNORR s vykurovaním IVECO E.Tech 440E42 132

Uvedené akciové ceny sú v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Radi by sme vás informovali, že spoločnosť Inter Cars Sloven-
ská republika sa stala ofi ciálnym distribútorom výrobkov pre 
úžitkové vozidlá KNORR-BREMSE v  SR. Vďaka tejto spolupráci 
sme schopní našim zákazníkom zaistiť dodávku kompletného sorti-
mentu tohto významného dodávateľa v požadovanom čase, prípad-
ne sprostredkujeme technickú podporu. 

V ponuke fi rmy KNORR-BREMSE tiež nájdete produkty vzduchových 
brzdových systémov BENDIX a BOSCH, kde ich výrobu KNORR-
BREMSE prevzala v minulých rokoch.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti brzdových technológií 
a vďaka celosvetovej činnosti v oblasti vývoja má spoločnosť KNO-
RR-BREMSE najväčšiu silu v troch hlavných technológiách a to:
 pneumatika
 mechanika
  elektronika a komplexná regulačná technika.

KNORR-BREMSE neustále vyvíja aktívne a pasívne asistenčné systémy 
vodiča a prispieva tým podstatne k zvyšovaniu bezpečnosti v cestnej 
premávke. Program produktov v oblasti elektronických systémov si-
aha od zákonom predpísaných protiblokovacích systémov (ABS) cez 

elektronické brzdové systémy (EBS) až k elektronickému stabilizačné-
mu programu (ESP) a k adaptívnej regulácii rýchlosti (ACC).

Jeden z posledných výrobných závodov, ktoré fi rma KNORR-BREMSE 
otvorila, sa nachádza v Liberci, kde prebieha napríklad výroba posil-
ňovačov spojok, pedálových brzdičov, brzdových valcov a fi lterpa-
trón.
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koncern KNORR-BREMSE je předním světovým dodava-
telem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla. 
Jako technologický průkopník se podnik již více než 100 
let zabývá rozvojem, výrobou a distribucí nejmodernějších 
brzdových systémů. Mezi další řadu výrobků patří dveřní 

systémy pro kolejová vozidla a torzní tlumiče kmitů. kon-
cern kNORR-bREMSE zaměstnává v  60 lokalitách 25 zemí 
více než 16 000 pracovníků. Také v předchozím obchodním 
roce podnik pokračoval ve svém růstu a jeho obrat za rok 
2010 činil cca 3,71 miliardy €.

Michal Holík 
produktový manažer lkW



Multibrand Software
• 29 značek
• 480 modelů 
• 7 800 systemů 
• 19 000 dokumentů 
• 18 000 funkcí

WABCO System Software
• 23 programů
• Technická data
•  Wow – 19 000 (diagnostických 

protokolů, schémat atd.)
•   WABCO „Inform“ Package 

Diagnostic

Multi-značkový
diagnostický systém
pro nákladní vozidla

Obj. číslo: Popis

WW02 130000 diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE PREMIUM",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok s počítačem PANASON IC

WW02 010010 diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE LIGHT",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok s dotykovým počítačem

WW02 010020 diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE SINGLE",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok

WW02 010030 diagnostika WABCOWÜRTH "SELECT",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok, bez softwaru WABCO

WW02 010040 diagnostika WABCOWÜRTH "TRAILER",
pro přípojná vozidla s licencí na jeden rok

WW02 010050 diagnostika WABCOWÜRTH "TRANSPORTER",
pro lehká užitková vozidla s licencí na jeden rok

Přehled sestav WABCOWÜRTH diagnostiky:
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Pokrytí výrobců:
cNHTc, daF, Evobus FaW, Hino, Isuzu, Iveco, 
kamaz, MaN, Mercedes-benz, Renault, Scania, 
Solaris, volvo, Haldex, knorr-bremse, WabcO, 
cIMc, Fliegl, kögel, krone, Schmitz cargobull, 
Wabash a  také lehká užitková vozidla, jako 
např.: citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes
-benz, peugeot, volkswagen a další. (kompletní 
seznam naleznete na naší internetové stránce: 
www.wabcowuerth.com).

Michal Holík 
produktový manažer lkW



Číslo ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
P07.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 7,5 m, hák - volný konec

P09.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 9,5 m, hák - volný konec

P11.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 11,5 m, hák - volný konec

PK06M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 6m, hák - ráčna - hák

PK08M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 8 m, hák - ráčna - hák

PK10M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 10 m, hák - ráčna - hák

PK12M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 12 m, hák - ráčna - hák

PK06M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 6 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK08M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 8 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK10M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 10 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK12M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 12 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

OCHRANIACZ
PASA STABIL MC Kryt rohu kotevního pásu - černý, šířka 150 mm, délka 225 mm x 185 mm, 12 ks

OCHRANIACZ
PASA STABILO M Kryt rohu kotevního pásu - červený, šířka 150 mm, délka 225 mm x 185 mm, 12 ks

OCHRANIACZ
PASA SZER.CZAR Kryt rohu kotevního pásu - černý, šířka 133 mm, délka 100 mm, 1 ks

OCHRANIACZ
PASA SZEROKI Kryt rohu kotevního pásu - červený, šířka 133 mm, délka 100 mm, 1 ks

CARGO-L001 Rozpěrná tyč 2350-2720mm Al 

CARGO-L002 Zábrana mezibočnicová 2400-2700 Al s uzávěry 

CARGO-L003 Nosník 2310-2540 Al 

CARGO-N003 Oko upevňovací

CARGO-E009 Oko upevňovací podlahové, nosnost 800daN, pozinkované 105 x 85

CARGO-E012 Třmen kotevní do rámu - komplet, nosnost 2000daN

CARGO-E013 Oko se třmenem, nosnost 2000daN

CARGO-E014 Oko upevňovací komplet, nosnost 2000daN

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNOU
PŘEPRAVU VAŠEHO NÁKLADU
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MATA125108 Rohož protiskluzová gumová 10 m x 1,25 m x 8 mm  

MATA125156 Rohož protiskluzová gumová 15 m x 1,25 m x 6 mm  

MATA125203 Rohož protiskluzová gumová 20 m x 1,25 m x 3 mm  

MATA250506 Rohož protiskluzová gumová 5 m x 25 cm x 6 mm   

MATA250508 Rohož protiskluzová gumová 5 m x 25 cm x 8 mm 

MATA251003 Rohož protiskluzová gumová 10 m x 25 cm x 3 mm  

Číslo PLACHTOVÉ A SKŘÍŇOVÉ KONSTRUKCE
CARGO-E005 Trubka pro napínání plachty, velikost 27, délka 3300 mm,

pro koncovky CARGO-E005OS / KM / KS 

CARGO-E005KM Koncovka do profi lu napínání plachty 27, čtyřhran, mosaz

CARGO-E005KS Koncovka do profi lu napínání plachty 27, čtyřhran, ocel

CARGO-E005OS Koncovka do profi lu napínání plachty 27, drážka, ocel nerez

CARGO-E006/L Ráčna napínací PWP TENDER levá - hřídel s drážkou

CARGO-E006/P Ráčna napínací PWP TENDER pravá - hřídel s drážkou

CARGO-E007/L Ráčna napínací PWP TENDER levá - hřídel se čtyřhranem

CARGO-E007/P Ráčna napínací PWP TENDER pravá - hřídel se čtyřhranem

CARGO-N001L Napínaní bočních plachet levé, klika čtyrhran

CARGO-N001P Napínaní bočních plachet pravé, klika čtyrhran

CARGO-N002L Napínaní bočních plachet levé, klika šestihran

CARGO-N002P Napínaní bočních plachet pravé, klika šestihran

CARGO-E001 Pant plastový Edscha UltraLine

CARGO-E003 Destička plastového pantu Edscha LITE

CARGO-E004 Těsnění plachty 80797/33569/10050, délka 16m, šedá

CARGO-G001 Vzpěra plynová Edscha 700 N

CARGO-N011 Ložisko kuličkové, TSE

CARGO-E002 Ložisko kuličkové s vnitřním závitem M6

CARGO-E010 Závěr zadních vrat 16 mm, kompletní, pozinkovaný

CARGO-E011 Sloupek zvedací Liftmaster 770
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PN00.8M-02B Pás upínací plachty s plochým hákem 

PN00.8M-02D Pás upínací plachty s drátěným hákem 

PN00.8M-02KPL Pás upínací plachty s plochým hákem a ráčnou

CARGO-E015 Pant TIR, délka 90mm (70mm x 8mm)

CARGO-E016 Pant TIR - ložisko, délka 90mm (50mm x 8,8mm)

CARGO-E017 Uzávěr bočnicový zapuštěný, pozink

CARGO-E018 Aretace dveří páková, pozink

CARGO-E019 Aretace dveří - hák + protikus, nerez + podložka 

Číslo DRŽÁKY
CARGO-N004 Podložka velká do držáku rezervního kola

CARGO-N005 Podložka malá do držáku rezervního kola

CARGO-N006 Držák rezervního kola

CARGO-N007 Držák skříňky na nářadí V5094    

CARGO-N008 Držák skříňky na nářadí V5091  

CARGO-N009 Držák skříňky Jonesco s podložkami

CARGO-N010 Držák skříňky Jonesco s podložkami - návěs MEGA

CARGO-B001 Držák blatníku černý

CARGO-E020FK Držák klínu kola, pozink

Číslo BEZPEČNOSTÍ OZNAČENÍ VOZIDLA

CARGO-AADR Tabule ADR sklápěcí oranžová pro vozidla přepravující nebezpečný náklad

CARGO-ATIR Tabule TIR, sklápěcí, zámek z levé strany 
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CARGO-AER5 Refl exní označení tahače 2 kusy

CARGO-AET4 Refl exní označení návěsu 1130 x 196

CARGO-AET5 Refl exní označení návěsu  565 x 200, 2 kusy

CARGO-AM01 Refl exní pás obrysového znacení vozidel žlutý š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AM02 Refl exní pás obrysového znacení vozidel červený š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AM03 Refl exní pás obrysového znacení vozidel bílý š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AT01 Refl exní pás obrysového znacení vozidel žlutý š.55mm d.50m - na pevný podklad

CARGO-AT02 Refl exní pás obrysového znacení vozidel červený š.55mm d.50m - na pevný podklad

CARGO-AT03 Refl exní pás obrysového znacení vozidel bílý š.55mm d.50m - na pevný podklad

Číslo DOPLŇKY

CARGO-C004 Držák boční zábrany, délka 700mm, žárově zinkovaný  

CARGO-C001 Zábrana boční 3m x 0,5m, hliník, držák pod číslem CARGO-C004

CARGO-C002 Zábrana boční, hliník, 2,5m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C003 Zábrana boční, hliník, 2m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C001/C Zábrana boční 3m x 0,5m, černá, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C002/C Zábrana boční, černá,  2,5m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C003/C Zábrana boční, černá, 2m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C005 Nárazník návěsu gumový 420mm   

CARGO-E008 Schůdek zaklapávací, pozinkovaný 160x150mm

CARGO-E020 Klín kola plastový G53

CARGO-LC28/6 Lano celní, délka 28m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC34/6 Lano celní, délka 34m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC34/8 Lano celní, délka 34m, průměr 8mm s koncovkami

CARGO-LC42/6 Lano celní, délka 42m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC6/100 Lano celní, délka 100m, průměr 6mm
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

● Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE.
● Perfektní studené starty při velmi  nízkých teplotách..
● Široké pokrytí trhu
● Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.

d_power_210x297:d_power_210x297  15.08.2007  8:21 Uhr  Seite 1



Používání moderních vozidlových elek-
tronických systémů dnes není zdaleka jen 
doménou výrobců osobních aut. V možná 
ještě výraznější míře se s ním setkáváme 
i u nákladních automobilů.

Speciálně podle potřeb autoservisů náklad-
ních vozidel vyvinul Bosch tester pro diagnos-
tiku řídicích jednotek KTS Truck, včetně pří-
slušného balíku softwaru ESI[tronic] for Truck. 
Nový tester KTS Truck nabízí Bosch ve dvou 

variantách: jako samostatný modul KTS Truck 
pro použití se stávajícím dílenským PC či note-
bookem zákazníka, nebo jako kompletní sys-
tém KTS 800 Truck. V této verzi je modul KTS 
Truck doplněn nově vyvinutou diagnostickou 
ovládací jednotkou robustního tabletového 
PC, nazvanou DCU 130. V obou případech je 
komunikační modul s PC bezdrátově propo-
jen na bázi bluetooth protokolu.

Nové testery KTS Truck a KTS 800 Truck jsou 
ovládány softwarem ESI[tronic] for Truck, kte-
rý vedle diagnostiky řídicích jednotek obsa-
huje také technické informace, jako schémata 
zapojení, pokyny pro servis a opravy a infor-
mace o systému. Kromě toho jsou k dispozici 
katalogy náhradních dílů Bosch, včetně kata-
logových dat kooperačních partnerů Bosch, 
jako ZF Services, obsahující servisní informa-

ce a montážní pokyny pro produkty značek 
Sachs, Lemförder, Boge a ZF Parts. ESI[tronic] 
for Truck obsahuje veškeré potřebné infor-
mace pro provádění spolehlivé diagnostiky, 
kompletní údržby a efektivních oprav. 

Paket softwaru se vyznačuje vysokým po-
krytím trhu, přizpůsobeným běžným užitko-
vým a nákladním vozidlům, přívěsům a au-
tobusům na evropském trhu.

Pro více informací o nové LKW diagnostice 
BOSCH kontaktujte svého obchodního zá-
stupce nebo kteroukoliv pobočku Inter Cars.

KTS Truck:
nový tester Bosch pro nákladní vozidla

Používání moderních vozidlových elek-
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Alex Jindra
Produktový manažer
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Inovatívna zapaľovacia sviečka s  ten-
kým prevedením elektród a bez použi-
tia vzácnych kovov, ktorá bola vyvinutá 
DENSOm a určená len pre trh s náhrad-
nými, sa  od Apríla 2011 prvý krát stáva 
dostupná prostredníctvom siete INTER-
CARS aj pre autoservisy na  Slovensku. 
Technológia TT zapaľovacej sviečky 
prináša majiteľom automobilov úsporu 
paliva a výhody pre životné prostredie 
vo forme zníženia emisií ako aj veľa vý-
hod pre mechanikov.

Technológia TT zapaľovacej sviečky je 
výsledkom dvoch rokov výskumu a  vý-
voja v  Japonskom centre keramického 
inžinierstva dENSO s  predpokladom, že 
bude vyhľadávanou vodičmi, pre ktorých 
je zaujímavá úspora paliva ako aj spoľa-
hlivý výkon zapaľovania. TT zapaľovacie 
sviečky vyvinuté na  báze technológie 
dENSO Super Ignition plug (SIp), sú prvé 
sviečky s tenkými elektródami bez použi-
tia vzácnych kovov – ako je platina alebo 
iridium – na elektródach. vďaka zušlach-
tenej niklovej zliatine použitej v  dvojici 
proti sebe vyčnievajúcich elektród s ten-
ším priemerom (len 1,5 mm), produkujú 

TT zapaľovacie sviečky silnejšiu iskru, čím 
zaručujú bezchybné zapálenie zmesi pali-
va a vzduchu. 
výsledkom tohto unikátneho dizajnu je 
TT zapaľovacia sviečka, ktorá dosahuje 
efektívnosť zapaľovania porovnateľnú 
s  prémiovými Irídiovými sviečkami dEN-
SO a  to aj v  chladných podmienkach. 
Tieto sviečky zaručujú úsporu paliva až 
do  5% a  znižujú emisie oxidu uhličitého 
(cO2) a uhľovodíkov (Hc) v porovnaní so 
štandardnými zapaľovacími sviečkami – 
ako aj zlepšenie zrýchlenia a výkonu.

Vhodné pre LPG
TT zapaľovacia sviečka je vhodná aj na po-
užitie v plynových motoroch, ktorých počet 
sa neustále zvyšuje. Štandardné sviečky nie 
sú schopné zabezpečiť vysoké požiadavky 
na zapaľovanie plynových motorov. ale TT 
zapaľovacie sviečky sú schopné udržiavať 
nižšiu teplotu, ako elektródy štandardnej 
sviečky, čo im umožňuje odolávať eróziám 
v lpg motoroch a zároveň zlepšovať výkon 
motora a vplyv na životné prostredie. Navy-
še vzhľadom na tenké elektródy bez použi-
ta vzácnych kovov sú ekonomickejšie ako 
dENSO Iridium zapaľovacie sviečky, ktoré 
sú zvyčajne odporúčané pre lpg motory.

Vhodná pre servisy
Zapaľovacie sviečky TT prinášajú pridanú 
hodnotu a  komfort pre autoservisy. Iba 
sedem položiek pokrýva dostatok apli-
kácií, aby ste uspokojili 80% najpredáva-
nejších Európskych automobilov, čo zna-
mená, že objednávanie je jednoduché. 
Sortiment ponúka väčšie možnosti pro-
fi tu ako Štandardné zapaľovacie sviečky.

TT Zapaľovacie sviečky: Technický 
sprievodca

• prvá zapaľovacia sviečka s  dvojicou 
tenkých elektród bez použitia vzác-
nych materiálov.

• Tenšia centrálna a  zemniaca elek-
tróda zabezpečuje lepšiu schopnosť 
zápaliť zmes paliva a vzduchu v po-
rovnaní so štandardnou sviečkou.

• Menšie skladové zásoby, to isté po-
krytie: TT Zapaľovacie sviečky po-
krývajú mnoho aplikácií s  menším 
počtom položiek!

• Ideálne pre vodičov, ktorým záleží 
na  získanej hodnote za  vynaložené 
peniaze a na úspore paliva.

Nová TT zapaľovacia sviečka od spoločnosti DENSO
Unikátny dizajn; vysoký a dostupný výkon

proti sebe vyčnievajúcich elektród s ten-
ším priemerom (len 1,5 mm), produkujú 

ta vzácnych kovov sú ekonomickejšie ako 
dENSO Iridium zapaľovacie sviečky, ktoré 
sú zvyčajne odporúčané pre lpg motory.

• Ideálne pre vodičov, ktorým záleží 
na  získanej hodnote za  vynaložené 
peniaze a na úspore paliva.
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Výhody
1. Znižené emisie
• Zlepšená schopnosť zapaľovať zmes 

vedie k nižšej kolísavosti pri spaľova-
ní, čo vedie k nižšej spotrebe a k zní-
ženým emisiám cO, cO2 a cH.

2. Spotreba paliva
• TT Zapaľovacie sviečky majú exce-

lentné schopnosti zapaľovať zmes, 
ktoré zabezpečujú jej vysoko kva-
litné spaľovanie a dokážu zapáliť aj 
chudobnejšiu zmes, čo znamená 
menej nezhorenej zmesi v porovna-
ní so štandardnou sviečkou.

• Testy ukázali, že TT zapaľovacie 
sviečky, v porovaní so štandardnými 
sviečkami, znižujú spotrebu palivu 
do  5%, čo znamená, že pravidelné 
a  dlhšie cesty sa stanú ekonomic-
kejšími.

3. Narodené pre studené štarty
• S nižším napätím potrebným na na-

štartovanie vášho motora, TT za-
paľovacia sviečka dosiahne rýchlejší 
a  silnejší štart aj v extrémne stude-
ných podmienkach. 

• výnimočne tenká centrálna elek-
tróda – 1,5 mm v  porovnaní so 
štandardnou veľkosťou 2,5 mm – 
vyprodukuje podstatne silnejšiu is-
kru, špeciálne pri nízkych teplotách, 
majú lepší výkon zapaľovania.

4. Konsolidovaný sortiment
• kompletný sortiment TT zapaľova-

cích sviečok je vysoko konsolido-
vaný, obsahujúci 7 položiek, ktoré 
spolu pokryjú až 80% najpredáva-
nejších Európskych automobilov.

• všetky dôležité Európske, ázijské 
a americké modely automobilov sú 
pokryté.

Zistite viac 
pre viac informácií kontaktujte akúkoľvek  
pobočku Inter Cars!
kompletný sortiment TT zapaľovacích 
sviečok nájdete v  katalógu DENSO Za-
paľovacie a  žeraviace sviečky Katalóg 
2010/2011 (DESG10-001), v  Tecdoc 
a on-line na www.denso-europe.com.

cO/cH porovnanie emisií

cO emisie (g/km)

cO emisie (mg/km)

 Denso W20TT     Denso W20EPR-U

Motor: Inline 3, 0.66 l. , jazdný režim 10-15
Otáčky motora: 2000 otáčok/min., krútiaci moment: 20 Nm až 
90 Nm. 

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 0 2 4 6 8

porovnanie spotreby paliva

Spotreba paliva (kg/kwh)

 Denso W20TT    Denso W20EPR-U

700 otáčoka/min., pomer vzduch/palivo 14.5
Motor: vaZ-2108 (1.5 l.) 
Otáčky motora: 2000 otáčok/min., krútiaci moment: 20 Nm až 
90 Nm

0.300 0.320 0.340 0.360 0.380

porovnanie studeného účtu

Čas od otočenia kľúčom po naštartovanie motora (sekundy)

Čas od štartu po dosiahnutie 800 otáčok/min (sekundy)

 Denso W20TT     Denso W20EPR-U

Motor: Inline 3, 0.66 l. _Okolitá teplota -25°c  

0.400 00.600 00.800 01.000 01.200 60 80 100 120 140

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 0 2 4 6 8

0.400 00.600 00.800 01.000 01.200 60 80 100 120 140

TYP ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY HLAVNÉ APLIKÁCIE Cena

DNSKH16TT Citroen, Nissan 4,39
DNSK16TT Fiat Punto, KIA Picanto 4,39
DNSK20TT Audi, BMW 4,39
DNSQ16TT Peugeot, Renault 4,39
DNSQ20TT Fiat Punto & Seicento 4,39
DNSW16TT Opel (Vauxhall) Corsa & Astra 4,39
DNSW20TT VW, SEAT, Fiat Panda 4,39
Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.



První důležité autosalony na  americ-
kém i  evropském kontinentu jsou již 
námi. O  tom nejzajímavějším z  Detro-
itu i Ženevy se dočtete na následujících 
řádcích. V  závěru přinášíme přehled 
autosalonů, které nás ještě v  letošním 
roce čekají.  

Ford na  obou autosalonech představil 
hned několik novinek, které reprezentují 
nový směr, kterým se bude automobil-
ka v  následujících letech ubírat. Jedná 
se hlavně o  hybridní a  elektrická vozidla. 
pro Evropu je nejzajímavější nový Focus 
Eletric. automobilka na  informace štědrá 
nebyla, zveřejnila jen maximální rychlost 
136 km/h a spekuluje se o dojezdu okolo 
160 km. Čas potřebný k plnému nabití aku-
mulátorů z  běžné zásuvky by neměl pře-
sáhnout 4 hodiny. Focus Eletric se objeví 
na  americkém trhu již koncem letošního 
roku, do Evropy se dostane pravděpodob-
ně až o dva roky později. 

Mercedes-Benz v detroitu ukázal svůj su-
persport SlS aMg v  plně elektrické verzi 
E-cell. Tento elektromobil rozhodně není 
brzdou provozu a  dělá čest své značce. 
podle vyjádření zástupců automobilky se 
jedná o  technicky nejpokročilejší super-
sportovní vůz ve 125leté historii automo-
bilu. pod kapotou sice

má „jen“ 533 elektrických plnokrevní-
ků,  ale 4 elektromotory ho katapultují 
na „stovku“ za 4 sekundy. Elektřina je skla-
dována v 400v bateriích, které jsou rozmís-
těny po celém autě. Sériová výroba tohoto 
elektromobilu je potvrzená a  do  prodeje 
by měl přijít v roce 2013. 

další novinkou je faceliftovaná třída c. 
Změnil se tvar přídě a  světlometů, které 
navíc v příplatkové verzi dostaly svítící pás 
obrysových světel, záď byla upravena jen 
nepatrně. v  interiéru je nový přístrojový 
štít a  za  příplatek také nový multifunkční 
displej. přibude 10 nových asistenčních 
systémů pro zvýšení bezpečnosti. ke změ-
nám dojde i  pod kapotou, všechny verze 
se zadním pohonem dostanou start/stop 
systém a  prodloužený stálý převod pro 
snížení spotřeby. v  Ženevě se představila 
karosářská varianta coupé, která se dosta-
ne do prodeje od června letošního roku.  

Honda na svém stánku v detroitu uvedla 
koncept nového civicu (již deváté gene-
race) v  provedení sedan a  kupé. koncep-
ty designově navazují na  soudobé mo-
dely a  podle všeho se sériové provedení 
od  konceptu příliš lišit nebude. Nová ge-
nerace by měla přijít na trh ještě v letošním 
roce a  podle všeho se nebude příliš lišit. 
pod kapotou se objeví nová verze motorů 

i-vTEc, těšit se můžeme i na hybridní 
verze a „ostré“ provedení Type-R, kte-

ré by měla hnát kupředu přeplňovaná 
šestnáctistovka o výkonu až 240 koní.

Hyundai si do  detroitu i  Že-
nevy připravil malé spor-

tovní kupé, které vychází 
z  konceptu veloster. 
Stejnojmenné kupé je 
zaměřeno především 
na  konkurenci v  podání 

vW Scirocco, peugeotu 
RcZ, Hondy cR-Z či dokonce 

Mini cooperu. Jedná se tedy o cenově do-
stupné auto pro mladší klientelu. po desig-
nové stránce zaujme zejména dvojice dveří 

na pravé straně a  jen jedny dveře na  levé. 
O  pohon se stará atmosférický čtyřválec 
1,6 gdI s  přímým vstřikováním a  proměn-
ným časováním sacích i výfukových ventilů. 
pohonná jednotka je spřažena buď se šes-
tistupňovým manuálem, nebo zcela novou 
šestistupňovou dvouspojkovou převodov-
kou. pro evropský trh se počítá také s die-
selovými motory. Na evropský trh se auto-
mobil dostane na přelomu května a června 
letošního roku.  

Porsche se po čtyřleté neúčasti na americ-
ké půdě vrátilo do detroitu ve velkém stylu. 
Na  slibovanou premiéru produkční verze 
modelu 918 Spyder sice nedošlo, místo 
toho se návštěvníkům představil stejný mo-
del v téměř závodní specifi kaci – 918 RSR. 
O  pohon této ostré verze s  uzavřenou ka-
binou se stará výkonný motor v8 (563 k při 
10 300 ot./min) umístěný před zadní nápra-
vou a pohánějící zadní kola. aby to nebylo 
málo, přední kola jsou poháněna dvěma 
elektromotory s výkonem 204 koní. Jedná 
se o modifi kaci hybridního systému použi-
tého v závodním porsche 911 gT3 R Hyb-
rid, stejně jako u tohoto modelu se energie 
vznikající při brzdění ukládá do  setrvační-
ku. Tento systém je určen hlavně ke zlepše-
ní výkonů a ne ke snižování emisí. 

BMW v  detroitu poprvé odhalilo dlouho 
očekávaný vůz 1M cupé. Jedná se tak 
trochu o  návrat ke  kořenům, aneb 
menší, lehký vůz s  výkonným motorem. 
dvoudveřové kupátko dostalo agresivnější 

Postřehy z autosalonů
Detroit a Ženeva 2011

Ford Focus Eletric

Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell BMW 1M Cupé
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aerodynamický bodykit a  pod kapotu 
dvojitě přeplňovaný třílitrový řadový 
šestiválec s  výkonem 340 k  a  točivým 
momentem 450 Nm. Ten může být díky 
funkci overboost krátkodobě zvýšen 
na  500 Nm. kromě vysokého výkonu by 
měl motor mít i příznivou spotřebu, hovoří 
se o  9,6 l/100 km při kombinovaném 
cyklu. pohonná jednotka je spojena se 
šestistupňovou manuální převodovkou 
a přes samosvorný diferenciál roztáčí kola 
zadní nápravy. „Mko“ akceleruje na stovku 
za  4,9 vteřiny, maximální rychlost je 
elektronicky omezena na 250 km/h.
další novinkou je nové bMW 6 cabrio, kte-
ré se představilo na  obou autosalonech. 
pod stahovací plátěnou střechou je interi-
ér v uspořádání 2 + 2. Střecha je plně auto-
matizovaná, lze s ní manipulovat do rych-
losti 40 km/h. vůz používá techniku z řady 
5 a  7 (podvozek, výbava, Effi  cientdyna-
mics). volba pohonných jednotek bude 
zpočátku omezena na  řadový šestiválec 
(3 l, 320 k, 450 Nm) a  vidlicový osmiválec 
(4,4 l, 408 k, 600 Nm). Oba motory použí-
vají přímé vstřikování, jsou dvojitě přepl-
ňovány a  dodávají se s  osmistupňovou 
automatickou převodovkou. 

Audi si pro detroit nachystalo novou po-
dobu modelu a6, který bude tradičně 
soupeřit s pětkovým bMW a Mercedesem 
třídy E. Model je plný nejmodernější tech-
niky: inteligentní světlomety, moderní, 
multimédii plně vybavený interiér a  vý-
konné motory jsou samozřejmostí. do vý-
roby se dostane také verze full-hybrid, vůz 
tedy bude schopný ujet krátkou vzdále-
nost pouze na elektřinu. 

v  Ženevě se stal hlavní hvězdou stánku 
audi koncept a3. Ten naznačuje podobu 
nové modelové řady a3, poněkud nezvyk-
le však s  karoserií kompaktního sedanu. 
pohon by měl zajišťovat přeplňovaný pěti-
válec 2,5 l s výkonem 408 k a točivým mo-
mentem 500 Nm. pohon všech kol je samo-
zřejmostí, řazení obstarává sedmistupňová 
dvouspojková převodovka S tronic.  

Škoda si pro Ženevu přichystala novinky 
takřka pro všechny vozy ze svého výrobní-
ho programu, navíc představila i nové logo 
a studii s názvem vision d. Ta je předobra-
zem nového designového stylu, kterým se 
bude Škoda prezentovat v  následujících 
letech. Jedná se o pětidvéřový liftback vel-
mi čistých tvarů, který připomíná součas-
nou Octavii. Řada detailů z  exteriéru i  in-
teriéru se prý objeví i na sériových vozech.

Fabia byla představena s množstvím drob-
ných novinek, jako např. nová anténa, vy-
lepšená navigace a volitelné lEd diody pro 
denní svícení místo mlhových světlometů. 
představila se však také verze green tec 
(mezistupeň mezi normální verzí a ekolo-
gickou greenline), která nabízí stop-start 
systém a rekuperaci kinetické energie pro 
zážehové motory. výstavní premiéru si od-
byl i akční model Monte carlo, který odka-
zuje na 110. výročí motosportu.

pro yetiho je novinkou dvoubarevné la-
kování na způsob Fabií. Zákazníci mohou 
nově volit jednu ze čtyř barev střechy. 
kromě dalších optických doplňků, jako 
boční lišty, stříbrné střešní nosiče a  kola 
z  lehkých slitin, jsou nové i dvě barvy ka-
roserie, metalická modrá a zelená. Interiér 
může být nyní mnohem praktičtější díky 
sklopným stolkům na zadní straně opěra-
del předních sedadel. Sedadlo spolujezd-
ce bude nyní možné sklopit zcela vpřed. 
u modelu roku 2012 se dočkáme inovova-
ného navigačního systému, elektronicky 
sklápěných zpětných zrcátek a  dálkově 
ovládaného nezávislého topení.

drobných změn se v  modelovém roce 
2012 dočká i vlajková loď Škody – model 
Superb. podobně jako yeti dostane vy-
lepšenou navigaci s mapovými podklady 
nainstalovanými už z výroby. Zákazníci se 
také mohou těšit na  ventilovaná přední 
sedadla, dvojité clony pro řidiče a  spolu-
jezdce nebo na přípravu pro dvd přehrá-
vač se dvěma monitory na  zadní straně 
předních sedadel.

Závěrem uvádíme přehled autosalonů, 
které nás letos ještě čekají. 

TERMÍNY SVĚTOVÝCH 
AUTOSALONŮ

Škoda Vision D
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 Místo konání Termín
 (dny pro návštěvníky)

bělehrad 25. 3. – 3. 4.
Soul 1. 4. – 10. 4.
Záhřeb 6. 4. – 9. 4.
amsterdam 13. 4. – 23.4.
New york 22. 4. – 1. 5.
barcelona 14. 5. – 22. 5.
kyjev 26. 5. – 29. 5.
brno (užitková vozidla) 4. 6. – 9. 6.
Sofi a 11. 6. – 19. 6.
buenos aires 17. 6. – 26. 6.
Moskva 14. 9. – 17. 9.
Frankfurt nad Mohanem 15. 9. – 25. 9.
Nitra 29. 9. – 3. 10.
Johannesburg 7. 10. – 16. 10.
Sao paulo 24. 10. – 28. 10.
lisabon 4. 11. – 13. 11.
atény 5. 11. – 13. 11.
Milán 18. 11. – 20. 11.
Istanbul 25. 11. – 27. 11.
Tokyo 30. 11. – 1. 11.
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Výhoda vody
Myšlienka, poháňať hydraulický zdvihák 
iba vodou a vzduchom, nefascinuje iba 
ochrancov prírody, ale aj majiteľov bežných 
servisov počítajúcich náklady na svoju pre-
vádzku. Herrmann Aqualift prichádza na trh 
s produktom všestranne uspokojujúcim po-
žiadavky moderného servisu.
Keď fi rma Herrmann pred štyrmi rokmi pr-
výkrát predstavila Aqualift, odborníci v tom-
to odvetví žasli. Hydraulický zdvihák, ktorý 
pracuje iba so vzduchom a vodou a pritom 
spĺňa všetko, čo by mal moderný zdvihák 
mať, sa postaral o rozruch. Technológia, 
ktorá toto umožňuje je jednoduchá, no 
prepracovaná do posledného detailu. Tak 
napríklad, zvyčajne používaný hydraulický 
olej je nahradený obyčajnou čistou vodou 
s pár kvapkami aditíva. Zároveň je Aqualift 
obsluhovaný a ovládaný bez prúdu. Pripoje-
nie do siete by ste hľadali márne. Namiesto 
toho pracuje tento zdvihák so stlačeným 
vzduchom. Nemeckej fi rme Herrmann AG 
sa pri Aqualifte podarilo vytvoriť majstrov-
ský kúsok. Vybudovali hydraulický zdvihák 
pre svetový trh. Hodnoty sieťového napätia 
tu nehrajú žiadnu rolu a potrebný stlačený 
vzduch má  k dispozícii každý servis. Med-
zičasom bol vytvorený kompletný Aqualift 
výrobný program a sortiment. Aktuálny pro-
gram Aqualift sa zakladá na stavebnicovom 
systéme a ponúka paletu rôznych variant. Je 
napríklad možné vybaviť dvojstĺpový zdvi-
hák jednoduchými ramenami, posuvnými 
ramenami či rozličnými konzolami. V závis-
losti od výbavy má Aqualift v týchto variá-
ciách nosnosť od 3200 kg do 3500 kg. Verzia 
Duplex, kde sú skombinované zdvižné jed-
notky, má jedna nosnosť 6000 kg. Tým sa roz-
širuje oblasť využitia až na zdvíhanie ťažkých 
dodávok, ako napríklad Sprinter. Dlhoročné 
skúsenosti fi rmy Herrmann pri budovaní 
zdvíhacej techniky je vidieť u premyslených 
detailov Aqualiftu.  Jedným z detailov je, že 

kompletný zdvihák visí v špeciálnom ráme 
a nemusí sa zospodu podopierať. Z tohto 
dôvodu je podľa želania možné dodatočne 
zabudovať Aqualift  do rôznych osadení, ak 
už stará zdvíhacia technika doslúžila. Herr-
mann na túto montáž ponúka montážnu 
sadu Retrofi t.

Úspešný štart v Amerike
Práve v USA a Kanade, kde je udomácnený 
silný priemysel zdví-
hacej techniky, zažil 
Aqualift nečakane 
rýchly štart. Nasade-
nie vody namiesto hyd-
raulického oleja presvedčilo mnoho 
veľkých podnikateľov a obchodníkov, 
ktorí svoje nové prevádzky vybavili 
množstvom Aqualiftov. Hlavne v oblas-
tiach, ktoré dbajú na životné prostre-
die, akými je Kalifornia, je Aqualift 
voľbou číslo jedna. Aj automobil-
ky, ktoré na trhu ponúkajú hybrid-
né vozidlá priateľské k životnému 
prostrediu, radi podčiarkujú svoje 
prepojenie na životné prostredie prá-
ve nasadením Aqualiftu. 

Kazeta z termoplastu
Väčšina kaziet určených pre podúrov-
ňové zdviháky sú z plechu. Nevýhodou 
je, že v kazetách je väčšinou chladnej-
šie než v samotných servisoch nad nimi. 
Posunom zdvižných stĺpov hore a dolu 
pri používaní zdviháku pôsobia stĺpy ako 
veľká vzduchová pumpa. Okolitý vzduch sa 
pri zdvíhaní dostáva do kazety a pri klesa-
ní zase uniká von. Práve v teplých ročných 
obdobiach, keď je vlhkosť vzduchu vysoká, 
dostáva sa vlhký vzduch do kazety a na ple-
chovom obložení kondenzuje. Ak by sa 
kondenzát pravidelne neodsával, kazeta by 
sa ním časom zaplnila. V prípade Aqualiftu 
vyvinula fi rma Herrmann kazetu z termo-

plastu. Ide o kazetu vytvorenú zo sendvičo-
vého plastu, ktorá si uchováva tvar. Vďaka 
sendvičovej konštrukcii je kazeta tepelne 
izolovaná. Preto je teplotný rozdiel medzi 
ňou a prostredím menši, a to značne redu-
kuje vytváranie kondenzátu. Okrem toho 
je kazeta z termoplastu natoľko stabilná, že 
ju možno zabudovať aj do zeme s vysokou 
hladinou spodnej vody. V prípade potreby 
možno pred zabudovaním zvýšiť stabilitu 
vystužením tyčí zvonka. Kazeta má extrém-
nu trvácnosť a je odolná voči olejom a ben-
zínu. Zdviháky Aqualift sú mnohokrát expe-
dované už s kazetou z termoplastu, pretože 
táto je zároveň vhodná ako transportný box.

Záruka 12 rokov. To tu ešte nebolo!
Pri zvažovaní kúpy AQUALIFT zdviháku 
od nemeckého výrobcu HERRMANN je 
vhodné si prepočítať návratnosť  vyššej 
ceny prvotnej investície.  Naši obchodno-
technickí zástupcovia vám ochotne túto 
kalkuláciu urobia. Ekonomickú výhodnosť 
zdviháku Aqualift oproti  bežným zdvihá-
kom vyzdvihuje aj možnosť rozšírenia záru-
ky až na 12 rokov. 

Voda, vzduch, 12 rokov záruky,
alebo ako zdvíhať ekologicky a ekonomicky s aqualiftom.

Práve v USA a Kanade, kde je udomácnený 

nie vody namiesto hyd-
raulického oleja presvedčilo mnoho 
veľkých podnikateľov a obchodníkov, 
ktorí svoje nové prevádzky vybavili 
množstvom Aqualiftov. Hlavne v oblas-
tiach, ktoré dbajú na životné prostre-
die, akými je Kalifornia, je Aqualift 
voľbou číslo jedna. Aj automobil-
ky, ktoré na trhu ponúkajú hybrid-
né vozidlá priateľské k životnému 
prostrediu, radi podčiarkujú svoje 
prepojenie na životné prostredie prá-

Väčšina kaziet určených pre podúrov-
ňové zdviháky sú z plechu. Nevýhodou 
je, že v kazetách je väčšinou chladnej-
šie než v samotných servisoch nad nimi. 
Posunom zdvižných stĺpov hore a dolu 
pri používaní zdviháku pôsobia stĺpy ako 
veľká vzduchová pumpa. Okolitý vzduch sa 
pri zdvíhaní dostáva do kazety a pri klesa-
ní zase uniká von. Práve v teplých ročných 
obdobiach, keď je vlhkosť vzduchu vysoká, 
dostáva sa vlhký vzduch do kazety a na ple-
chovom obložení kondenzuje. Ak by sa 
kondenzát pravidelne neodsával, kazeta by 
sa ním časom zaplnila. V prípade Aqualiftu 

Tento  prierez  Aqualiftom 
a  púzdrom  objasňuje  spô-

sob plnenia hydraulického valca vodou.
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Spoločnosť Inter Cars patrí už niekoľko rokov k najväčším distribútorom náhradných dielov na slo-
venskom trhu. Naším cieľom je stať sa i významným dodávateľom vybavenia dielní a autoservisov. 
V  súčasnej dobe v  naše ponuke nájdete výrobky desiatok popredných výrobcov z  tohto oboru. 
Na začiatku roku 2010 boli spustené webové stránky www.vybaveniedielni.sk s on-line katalógom 
garážového vybavenia, ktorý si kladie za cieľ ponúkať dielenské vybavenie prehľadnou a užívateľsky 
príjemnou formou. V súčasnosti na nich nájdete prierez naším sortimentom, ktorý bude priebežne 
doplňovaný a do budúcnosti by sa mal stáť vernou kópiou IC_Katalogu v oblasti garážového vyba-
venia.

Veríme, že sa tieto webové stránky stanú užitočným pomocníkom pri vašich nákupoch a tešíme sa na budú-
cu spoluprácu.

Prinášame vám náhľad našich nových webových stránok www.vybaveniedielni.sk:

e-shop
dielenské vybavenie



Inter Cars Bratislava
Petržalka
Vyšehradská 2

831 06 Bratislava
 Tel:  02 / 32 60 222 5
 E-mail:  petrzalka@intercars.sk

Inter Cars Ružomberok
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok

 Tel. :  044/3260222
 Fax:  044/3260229
 E-mail:  ruzomberok@intercars.sk

Inter Cars Humenné
Mierová ulica 62
066 01 Humenné

 Tel.:  057/32 60 222
 Fax:  057/32 60 229
 E-mail:  humenne@intercars.sk
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Inter Cars Nové Zámky
Ďumbierska 4

940 01 Nové Zámky
Tel.:  035/32 60 222
Fax:  035/32 60 229
E-mail: nove.zamky@intercars.sk

1373

jar
2010

Kontakty

Inter Cars Bratislava
Ivánska cesta 2

821 04 Bratislava
 Tel.:  02/44 630 555
 Fax:  02/44 630 777
 E-mail:  bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava

 Tel.:  033/55 33 522
 Fax:  033/55 33 272
 E-mail:  trnava@intercars.sk

Inter Cars Nitra 
Vašinová 70

949 01 Nitra
 Tel.:  037/64 10 044
 Fax:  037/64 10 045
 E-mail:  nitra@intercars.sk

Inter Cars Žilina 
Saleziánska 2
010 08 Žilina

 Tel.:  041/76 33 377
 Fax:  041/76 33 378
 E-mail:  zilina@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Partizánska 89

974 01 Banská Bystrica
 Tel.:  048/47 00 888
 Fax:  048/47 00 889
 E-mail:  banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A

058 01 Poprad
 Tel.:   052/78 803 51-3
 Fax:   052/78 803 50
 E-mail:  poprad@intercars.sk

Inter Cars Košice 
Lubina 1

040 11 Košice
 Tel.:  055/72 77 7 11-15
 Fax:  055/72 77 710
 E-mail:  kosice@intercars.sk

Inter Cars Prešov
Kúpeľná 8

080 01 Prešov
 Tel:  051/74 85 011-3
 Fax:  051/74 85 010
 E-mail:  presov@intercars.sk

Inter Cars Trenčín
Zlatovská 1793
911 05 Trenčín

 tel.:  032/32 60 222
 fax.:  032/32 60 229
 E-mail:  trencin@intercars.sk
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