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GREEN ... vždy výhodná cena

12V 44Ah
napětí 12 V
kapacita 44 Ah
start. proud 360 A
rozměry 207 x 175 x 175 mm
kat.č. am27561

12V 55Ah
napětí 12 V
kapacita 55 Ah
start. proud 420 A
rozměry 242 x 175 x 190 mm
kat.č. am27562

12V 60Ah
napětí 12 V
kapacita 60 Ah
start. proud 480 A
rozměry 242 x 175 x 190 mm
kat.č. am27563

12V 72Ah
napětí 12 V
kapacita 72 Ah
start. proud 640 A
rozměry 278 x 175 x 175 mm
kat.č. am27564

Autobaterie Compass jsou kvalitní 
autobaterie s dlouhou životností.

Akumulátor je vyráběný podle 
nejnovějších standardů. Baterie 
vyrobená moderní technologií s nízkou 
spotřebou vody, vysokou bezpečností 
a snadnou použitelností.

Klasická schránka. Moderní 
technologie výroby. Nové složení pro 
vyšší startovací proud.

Autobaterie je dodávána již nalitá 
elektrolytem a nabitá, tedy připravená 
k okamžitému použití. V prodeji jsou 
jen zcela nové, nepoužité baterie.

Autobaterie Compass Plus

Skleněný hustoměr 
s balónkem, nasávací 

trubicí a vnitřním 
plovákem

Sada dvou svorek pro připojení 
akumulátoru automobilu.

07 503   Akusvorky zinkové 2ks  
07 504   Akusvorky olověné 2ks  

09 340 Hustoměr chladící kapaliny  
09 341 Hustoměr akumulátoru  

Délka 4 metry, materiál 100% měď, uzavíratelné balení 
„Zipper bag“, snadné uložení startovacích kabelů do 
praktického, na zip uzavíratelného, obalu.

Délka 2,5 metru, materiál 100% měď, uzavíratelné balení 
„Zipper bag“, snadné uložení startovacích kabelů do 
praktického, na zip uzavíratelného, obalu.

Délka 3 metry, materiál 100% měď, uzavíratelné balení 
„Zipper bag“, snadné uložení startovacích kabelů do 
praktického, na zip uzavíratelného, obalu.

celokovové kleště

01 112   Start. kabely 200 A  2,5m 100% měď 01 114   Start. kabely 400 A  3m 100% měď 

01 116   Startovací kabely 600 A  4m 100% měď 

Řada klasických startovacích kabelů 
v uzavíratelném balení. Různá 
kapacita i délka, materiál CCA.

01 120 Start. kabely 120A  2,0 m  
01 121 Start. kabely 200A  2,5 m  
01 122 Start. kabely 300A  2,5 m  
01 123 Start. kabely 500A  2,5 m  
01 124 Start. kabely 700A  2,5 m  

Vhodný pro všechny typy 
olověných akumulátorů,

se svorkami pro připojení.

07 170   Elektronický LED tester autobaterie a alternátoru 12V

LED tester pro rychlé vyhodnocení
stavu autobaterie a funkce 

dobíjecí soustavy 
(alternátoru) automobilů 

s napětím 12 V.

Startovací kabely DIN72553 Vysoce kvalitní startovací kabely odpovídají požadavkům evropské normy
DIN 72553 a jsou způsobilé pro napětí od 12V do 24V. 

Kabely jsou vyrobeny z mědí potažených hliníkových kabelů, které jsou izolovány 
a vybaveny kompletně izolovanými kleštěmi pro připojení k akumulátoru.

* vodivost odpovídá měděnému kabelu o uvedeném průměru

délka 3,0 m
průřez* 16 mm2
norma DIN72553-16
pro motory s obsahem do benzínové: 2 500 cm3

délka 3,5 m
průřez* 25 mm2
norma DIN72553-25
pro motory s obsahem do benzínové 5 500 cm3 
 naftové 3 000 cm3

délka 4,5 m
průřez* 35 mm2
norma DIN72553-35
pro motory s obsahem do benzínové 7 000 cm3 
 naftové 4 000 cm3

DIN 72553
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Škrabky na led a sníh

10 313   Lopata na sníh ALU

Clony SUN-ICE

Lopaty na sníh

Robustní hliníková lopata na sníh
rozkládací. Povrchově upravený
hliník, barva černá

Clona na přední okno
s vrstvou hliníku, lichoběž-

níkový tvar. V létě dokonale 
omezí zvyšování teploty 

ve voze stojícím na slunci, 
v zimě zabrání vzniku námrazy 

na čelním skle.

06 128   Clona SUN-ICE na čelní sklo ALU

06 129   Clona SUN-ICE MAX na čelní sklo ALU
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10 310   Lopata na sníh

Třídílná skládací lopata, odolný polypropylenový 
plast, kovová násada.

délka s násadou 72 cm
šířka lopaty 21 cm
výška lopaty 28 cm
rozložení lopaty 2 díly
materiál hliník, plast 
 (zakončení násady)

délka s násadou 92 cm
šířka lopaty 24 cm
výška lopaty 32 cm
rozložení lopaty 3 díly
materiál plast, kov

• teleskopická

• délka 65 - 85 cm.

• otočné košťátko

• škrabka

• škrabka + stěrka + košťátko,

• teleskopická (80 - 120 cm)

• pro nákladní vozy a autobusy

• hliníková konstrukce

• pěnový povrch rukojeti

• škrabka + košťátko,

• teleskopická

• délka 44 – 66 cm

• hliníková konstrukce

• škrabka + košťátko

• konstrukce z masivního plastu

• měkká rukojeť

• délka 41 cm 

• smetáček 16 cm, škrabka 9 cm 

• škrabka + stěrka

• kovová konstrukce

• délka 80 cm 

• škrabka + košťátko

• konstrukce z masivního plastu

• měkká rukojeť

• délka 48 cm 

• smetáček 16 cm, škrabka 10 cm 

10 311   Škrabka s košťátkem MAXI TRUCK 

10 309   Škrabka s košťátkem teleskopická 85cm 

10 312   Škrabka s košťátkem ALU teleskopická 44 - 66cm 

10 314   Škrabka s košťátkem SKATE 41cm 

10 315   Škrabka se stěrkou WIPER 80cm 

10 316   Škrabka s košťátkem WILLY 48cm 

novinka

am27570   Škrabka na led SUPER

klasická plastová 
škrabka na sníh a led, 

s gumovým břitem, 
různé barvy

10 300   Škrabka s košťátkem

10 303   Škrabka na led FIN

10 304   Škrabka na led TRIO

10 305   Škrabka na led ERGO

10 308   Škrabka na led FIVE

na sníh nebo led, masivní 
plastový břit snadno 

odstraní námrazu,
robustní konstrukce

 s ergonomickým držadlem,
různé barvy

10 306   Škrabka na led s rukavicí

plastový břit v kombinaci
s textilní rukavicí,

vnitřní strana s „kožíškem“,
různé barvy

Škrabka s plastovým 
břitem, ergonomická 

pěnová rukujeť.
Materiál plast, 

různé barvy.

Plastová škrabka se třemi
 stranami (sníh, led, voda).
Materiál plast, různé barvy.

Plastová škrabka na sníh
nebo led. Materiál čirý

plast, různé barvy. 
Velmi pevná 

a odolná 
konstrukce.

Plastová škrabka s košťátkem,
gumovým a plastovým břitem,

různé barvy.

10 307   Škrabka na led BLADE

gumový a kovový břit,
 ergonomická rukojeť, 

kovová konstrukce
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Nabíječky akumulátorů

07 148   Nabíječka 8Amp 6/12V METALLIC 

pro akumulátory: 6 / 12 V  3,7 - 80 Ah
vstup: 230 V ~  50 Hz / 84 W
výstup (LOW): 6 V =  0,85A (ef.)
  12 V =  1,2A (ef.) / 0,8A (aritm.)
výstup (HI): 6 V =  8A (ef.)  
 12 V =  6,5A (ef.) / 4,6A (aritm.)

07 138 Nabíječka 8Amp 6/12V  

pro akumulátory 6/12 V  15 - 80 Ah
vstup  230 V ~  50 Hz
výstup (LOW) 6 V =  2,5A (aritm.);

  12 V =  3,5A (aritm.)
výstup (HI) 6 V =  8A (max.) / 5,6A (aritm.)

  12 V =  8A (nax.) / 5,6A (aritm.)

07 136 Nabíječka 6Amp 6/12V  

pro akumulátory 6/12 V  15 - 60 Ah
vstup  230 V~  50 Hz  max 0,35 A
výstup 6/12 V=  6A (ef.) / 3,52 A (aritm.)

Určeno pro stálé udržování akumulátoru v dobré kondici. 

Připojení k akumulátoru 12V pomocí klipsů, nebo 
zástrčkou do 12V zásuvky autozapalovače
(připojení do rozvodu vozu). 

Celokovová nabíječeka akumulátorů METALLIC. 

Určeno k nabíjení 
bezúdržbových 
olověných 
akumulátorů.

Celokovové nabíječeky akumulátorů ARCUS.

Určeno k nabíjení bezúdržbových olověných 
akumulátorů.

Klasické přenosné nabíječeky akumulátorů.

07 144     Nabíječka udržovací 10-250Ah 

Nabíječky ARCUSKlasické nabíječkyNabíječka Metallic

07 146   Nabíječka 3,8Amp 6/12V PB/GEL LCD display

pro akumulátory 6 / 12V 4 - 120 Ah
vstup 230 V ~ 50Hz / 180W
výstup 7,3 - 14,7 V=; 0,8 - 3,8 A eff.

V

Automatická nabíječka řízená 
mikroprocesorem. Stabilní 

nabíjecí proud 3,8 A, 
vysoká účinnost - 75%. 

Pro 6 / 12V olověné (Pb) 
akumulátory, bezúdržbové 

GEL (gelové), AGM, 
MF, VRLA, údržbové 

PbWet a PbCa. 
Pulzní dobíjení 

prodlužuje  život-
nost baterie 

a udržuje 
ji v lepší 
kondici. 

Univerzální automatická přenosná 
nabíječka akumulátorů řízená 

mikroprocesorem. 
Vhodná akumulátory: olověné (Pb),

bezúdržbové GEL (gelové), 
AGM, MF, VRLA, 

údržbové PbWet a PbCa

Univerzální automatická přenosná nabíječka akumulátorů řízená 
mikroprocesorem. Vhodná akumulátory: olověné (Pb),
bezúdržbové GEL (gelové), 
AGM, MF, VRLA, 
údržbové 
PbWet 
a PbCa

07 145   Nabíječka mikroprocesor 4,2 Amp PB/GEL 

07 142   Nabíječka mikroprocesor 1Amp 6/12V PB/GEL max. 120Ah 

pro akumulátory 12V 4 - 120 Ah 
vstup 230 V ~ 50Hz / 60W
výstup 12V 14,5V=; 4,2A eff.
výstup 6V 7,3 V=; 0,55A eff.
výstup 12V zimní 14,7V=; 4,2A eff.

pro akumulátory 12V 4 - 120 Ah 
vstup 230 V ~ 50Hz / 19W
výstup 12V 12V=; 1000 mA eff.
výstup 6V 6 V=; 550 m A eff.

07 154    Nabíječka PROFI microprocesor 6/12V PB/GEL/AGM 07 156    Nabíječka 6/12V 2/10/55A STARTER 

pro akumulátory: 6 / 12 V  4 – 120 Ah
 GEL, AGM, MF, VRLA, PbWet, PbCa
vstup: 230 V ~  50 Hz / 87 W
výstup 6V 7,2 V =  2; 4; 5,5 A (ef.)
výstup 12V 14,5 V =  2; 4; 5,5 A (ef.)

07 151 Nabíječka 5Amp 12V ARCUS  

pro aku. 12 V  10 – 60 Ah
vstup   230 V ~  50 Hz / 65 W
výstup   12 V =  5A (ef.) / 3,5A (aritm.)

07 152 Nabíječka 8Amp 6/12V ARCUS  

pro aku. 6 / 12 V  2 - 80 Ah
vstup  230 V ~  50 Hz / 85 W
výstup (LOW) 6 V = 0,85A (ef.) / 0,55A (aritm.)
výstup (HI) 6 V = 8A (ef.) / 5,5A (aritm.)
výstup (LOW) 12 V = 1,2A (ef.) / 0,8A (aritm.)
výstup (HI) 12 V = 6,5A (ef.) / 4,5A (aritm.)

07 143    Nabíječka akumulátoru udržovací 5-125Ah 

Automaticky střídavě nabíjí a vybíjí akumulátor, čímž jej 
udržuje v optimální kondici.

Pro všechny 12V akumulátory plněné elektrolytem, 
bezúdržbové GEL (gelové) 
a bezúdržbové AGM.

Automatická nabíječka řízená 
mikroprocesorem, s LCD displejem.

Režimy 6V / 12V, funkce Re-Fresh pro 
obnovu (omlazení) pomocí impulzů.

Pro všechny akumulátorů plněných 
elektrolytem (bezúdržbové
GEL (gelové), bezúdržbové
AGM, MF, VRLA,údržbové 
PbWet a PbCa).

Nabíječka s funkcí přímého startování vozu. 

Umožňuje nastartovat vozidlo s vybitou baterií 
tak, jako kdy bylo startováno pomocí startova-
cích kabelů z jiného vozidla.

Nabíječka akumulátoru umožňuje nabíjet rychle 
nebo pomalu (velmi šetrně) autobaterie 12V i 6V 
a je vhodná pro kapacitu baterie až 100 Ah.

pro akumulátory: 6/12 V  6 - 100 Ah
vstup: 230 V~  50 Hz, 200 W
jmenovitý / menovitý výstup: 
 12V/10A 12 V =    10 A (eff.) / 5,6 A (aritm.)
 12V/2A 12 V =    3,5 A (eff.) / 2 A (aritm.)
 6V/2A 6 V =      2,5 A (eff.) / 2 A (aritm.)
 55A 12 V =    55 A
typ nabíjení / nabíjania: automatické
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Zimní ochranné plachty

05 960 Ochranná plachta  S  NYLON  
05 961 Ochranná plachta  M  NYLON  
05 962 Ochranná plachta  L  NYLON  
05 963 Ochranná plachta  XL  NYLON  

05 985 Ochranná plachta FULL  M  100% WATERPROOF  
05 986 Ochranná plachta FULL  L  100% WATERPROOF  
05 987 Ochranná plachta FULL  XL  100% WATERPROOF  
05 988 Ochranná plachta FULL  KOMBI  100% WATERPROOF  
05 989 Ochranná plachta FULL  SUV-VAN  100% WATERPROOF  

» proti znečištění
» nepromokavý materiál
» šetrná vnitřní strana

1. 2.

3.

» proti námraze
» proti znečištění
» materiál NYLON

 vel. A B C
 S 233 147 51 cm
 M 259 147 51 cm
 L 292 147 51 cm
 XL 317 157 51 cm

B

A

C

 vel. A B C
 M 431 165 119 cm
 L 482 177 121 cm
 XL 510 178 119 cm
 KOMBI 485 180 116 cm
 SUV-VAN 515 195 142 cm

A

B

C

• Prodyšná plachta (materiál NYLON), vhodná 
proti znečištění i námraze.

• Jednoduché univerzální upevnění pomocí 
popruhů s háčky.

• Různé velikosti a provedení pro širokou škálu 
vozů.

• ochranná plachta na celý vůz

• odolný nepromokavý materiál

• na vnitřní straně vrstva šetrná k laku

• ideální proti znečištění i námraze

• praktické, na zip uzavíratelné balení

nepromokavá

06 332   Teploměr dig. IN/OUT STANDARD 

07 303   Odpuzovač kun elektronický 12V 

• vnitřní / vnější tepla (senzor)
• zobrazení v °C nebo v °F
• napájení 1x baterie AAA
• kabelu senzoru 3m
• rozsah teplot -50°C - +70°C

Odpuzovač kun a hlodavců, vydává vysoký 
ultrazvukový tón, který je běžně lidským uchem 
neslyšitelný ale zvířatům je velmi nepříjemný a tím je 
odpuzuje.

Ideální také proti kunám, které v opuštěném vozidle 
mohou způsobit značné škody, zejména na 
elektroinstalaci.

07 207   Ventilátor s ohřevem FROST 3in1 12V 

napájení: 12V=
příkon: cca 158 W
max. doba běhu: 15 min.
osazená pojistka: 15 A
LED světlo: 2x super bright LED

Ventilátor s možností ohřevu, se zabudovaným 
LED světlem a výklopnou rukojetí. 
Ideální do chladného zimního počasí.

•  výklopná rukojeť 
•  držák pro snadné umístění
•  zabudované LED světlo

Příslušenství pro pro tažná zařízení

07 446   Zástrčka 13 pólů 

ATEST
8SD7mi pólové zásuvky a zástrčky 

se používají u starších vozidel 
a přívěsů.

13ti pólové zásuvky a zástrčky 
se používají u nových vozidel a 
přívěsů. 

Tester s LED diodami pro ověření 
všech funkcí osvětlení pro zásuvku tažného

zařízení vozidla a pro zástrčku přívěsu. 

Otestuje všechny 7 pólové zásuvky a zástrčky; pomocí 
adaptérů (není součástí balení) i všechny 13 pólové 

zásuvky a zástrčky v 7 pólové funkci. 

LED kontrolky zobrazí nefunkční spojení.07 445   Zásuvka 13 pólů 

07 440   Redukce 13-7 pólů 07 451   Zásuvka 7 pólů ALU 07 452   Zástrčka 7 pólů ALU 

07 449   Zásuvka 7 pólů 07 450   Zástrčka 7 pólů 

07 441   Redukce 7-13 pólů 

07 171   Tester zásuvky přívěsu 7pólů 

am61304  Kryt koule
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novinka

Vyhřívané potahy

Univerzální autokoberce Přesné autokoberce
04 116   Vyhřívaný potah 12V 04 120   Vyhřívaný potah 12V COMFORT 

04 121   Potah sedadla vyhřívaný 12V TEDDY 

Potah se zesílenou konstrukcí,
napájení ze zásuvky zapalovače 12V.

Potah je vybaven zabudovaným termostatem a ovladačem, 
pomocí kterého lze volit nízký (LO) nebo vysoký (HI) režim 
vyhřívání potahu

Zesílená konstrukce, napájení ze zásuvky zapalovače 12V.

Potah je vybaven zabudovaným termostatem a ovladačem, 
pomocí kterého lze volit nízký (LO) nebo vysoký (HI) režim 
vyhřívání potahu

Vyhřívaný potah z příjemného hřejivého materiálu. Ideální pro 
příjemnou jízdu v chladných ročních obdobích.

Zástrrčka do zapalovače 12V.Potah je vybaven zabudovaným 
termostatem a ovladačem, pomocí kterého lze volit nízký (LO) 
nebo vysoký (HI) režim vyhřívání potahu

Klasický vyhřívaný
potah, 
napájení 12V, 
zabudovaný termostat.

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

04 117 Vyhřívaný potah 12V LADDER šedý  
04 118 Vyhřívaný potah 12V LADDER modrý  

hb08668 Škoda Fabia II [5J] (07-14)  
hb98597 Škoda Rapid Sedan / Liftback [NH] (12-)  
hb08553 Škoda Superb II [B6, 3T] (08-15)    
hb98688 Škoda Superb III (15-)  
hb08667 Škoda Octavia I Sedan / Liftback [1U] (96-10)  
hb08517 Škoda Octavia II [1Z] (04-13)  
hb08426 Škoda Octavia III [5E] (13-)  
hb08672 Škoda Yeti [5L] (09-)  

94 323 Škoda Citigo  
94 319 Škoda Fabia I  
94 311 Škoda Fabia II (07-)  
94 321 Škoda Fabia III  
94 314 Škoda Rapid (12-)  
94 315 Škoda Roomster (06-)  
94 316 Škoda Roomster Praktik (06-)  
94 320 Škoda Octavia I  
94 312 Škoda Octavia II (05-)  
94 313 Škoda Octavia III (13-)  
94 318 Škoda Yeti (09-)  

Kvalitní gumové autokoberce sada 4 díly. 
Přesné sady pro vozy Škoda.

• gumové koberce přesně podle tvaru podlahy.
• se zvýšeným lemem
• vysoce odolná pryž 
• snadno omyvatelné
• zakrývají i tunel mezi zadními sedadly

04 210   Koberce gumové SNOW 2ks 
Vysoký lem, zadrží velké množství nečistot,

vhodné především do zimního období.
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04 233  Koberce gumové 4ks UNI A
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Vhodné např. pro: Škoda Fabia, Favorit,
Felicia, Superb, Hyundai Getz a další.
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04 234  Koberce gumové 4ks UNI B
Vhodné např. pro: Octavia I, Octavia II,
Citroën C3, Ford C-Max, VW Touran a další.

04 211 Koberec gumový vanička am12622  Koberce PVC rohožka
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Autochemie

Nosiče lyžíPříčné nosníky

Sady nářadí

09 461 Kufr nářadí 550 dílů HOME  09 457 Kufr nářadí 186 dílů KRAFT SUITE  

• kufřík s nářadím spojovacím materiálem

• vše uspořádáno v přehledných pozicích, 
uvnitř navíc jedno plato s nástroji. 
Spojovací materiál je umístěn ve víku 
kufru.

• obsahuje celou řadu vrtáků, bitů, nástrč-
ných klíčů, šroubováky, kleště, kladivo, 
vodováhu, stranové klíče, základní 
spojovací materiál a celou řadu dalšího 
nářadí, které je vhodné pro použití jak 
doma, v garáži, tak i na cestách

• rozměry kufru: 45 x 36 x 13 cm.

• praktický hliníkový kufr, 186 dílů kvalitní-
ho nářadí, vše uspořádané v přehled-
ných pozicích - 4 nástrojová plata

• kufřík je vybaven teleskopickým úchytem 
a kolečky, díky kterým je manipulace s 
celou sadou nářadí velice snadná

• sada obsahuje celou řadu kleští, šroubo-
váků, gola klíčů, kladivo, vodováhu, 
stranové i imbus klíče, bity, základní 
spojovací materiál a celou řadu dalšího 
nářadí, které je vhodné pro použití jak 
doma, v garáži, tak i na cestách

• rozměry kufru: 36 x 51 x 20 cm

90 526 Rozmrazovač zámků 50ml    
90 528 Rozmrazovač oken mech. 500ml -18°C  
90 529 Rozmrazovač oken mech, 500ml -38°C  

am00213 Tekuté stěrače NANO+ rozpraš. 300ml  
am00214 Proti mlžení skel NANO+ rozpraš. 300ml  
am00487 NANOSILIKOL na gum. těsn. NANO+   
am00488 NANOPLAST na vnější plasty NANO+   

am18100 K2 FOX 200 ml, přípravek proti mlžení, pěnový  
amW126 K2 Spray na klínové řemeny 400ml  
amK199 K2 Sprej na ochranu proti kunám 400 ml  
amT2300 K2 STOP LEAK 20 g - utěsňovač chladiče  
amL320 K2 UNDERCOAT 500 ml - nástřik na podvozek  
amT220 Přípravek na čištění chladiče 400 ml K2  
amT231 Přípravek na utěsnění chladiče 400 ml K2  
am2417 Super Start 400 ml, pro rychlý start K2  

90629 Utěrka proti mlžení oken  
90672 Aditivum do nafty VIF (zimní) 500 ml  
90635 Tekuté stěrače NANO 400 ml  

90 615 Antifreeze G12, 1L  
90 614 Antifreeze G12, 3L  

90 616 Antifreeze G48, 1L  
90 613 Antifreeze G48, 3L  

90 617 Zimní směs do ostřikovačů (-20°C) 1L  
90 618 Zimní směs do ostřikovačů (-20°C) 3L  
90 619 Zimní směs do ostřikovačů (-20°C) 5L  

90 620 Zimní směs do ostřikovačů (-30°C) 1L  
90 621 Zimní směs do ostřikovačů (-30°C) 3L  
90 622 Zimní směs do ostřikovačů (-30°C) 5L  

sada 2 ks
délka 120 / 135 cm
nosnost max. 50 kg
použitý materiál hliník (aluminum)
pro rozteč hágusů max 127 cm
pro průřez hágusu max 38 x 48 mm

02 320 FABIA I/OCTAVIA I zámek černý DIH - liftback  
02 321 OCT II/OCT II Facelift zámek ALU DIH - liftback  
02 322 FABIA II zámek černý DIH - liftback  
02 323 OCT II/OCT II Facelift zámek černý DIH - liftback  
02 324 OCT III zámek ALU DIH - liftback  
02 325 RAPID zámek ALU DIH - liftback  
02 326 RAPID zámek FE DIH - liftback  
02 327 RAPID zámek FE DIH - spaceback  

Střešní nosiče pro vybrané vozy, 
pro montáž na lem karoserie 

či do montážních otvorů na vozidle 
(tj pro vozidla bez hágusů).

• sada 2 kusy
• uzamykatelný

• hliníková konstrukce
• snadné upevnění bez nářadí

  
snadné upevněnísnadné upevnění

 
snadné upevnění

  
snadné upevněnísnadné upevnění

 
snadné upevnění

02 305   Příčný nosník hliníkový 120cm ALU-PRO  
02 306   Příčný nosník hliníkový 135cm ALU-PRO  

02 142   Podložka pro zvýšení pro nosiče 02140,02141  

Pro zvýšení prostoru mezi nosičem lyží a střechou vozu.

Kompletní sada 4 ks včetně spojovacího materiálu (dlouhé 
šrouby).

Vhodné zejména pro moderní carvingové lyže se zvýšeným 
vázáním.      Pro nosiče 02 140 a 02141.

• sada 2 ks

• uzamykatelný

• hliníková konstrukce

• pro lyže i snowboardy
Pro montáž na střešní příčníky.

Uzamykatelné robustní patky, snadná a rychlá 
montáž, vhodné i pro carvingové lyže.

Odolná aluminiová konstrukce odolná vůči rozma-
rům počasí.

02 140   Nosič lyží 4 páry se zámkem ALU 02 141   Nosič lyží 6 párů se zámkem ALU

kapacita 6 párů lyží
šířka nosiče 73 cm
šířka prostoru pro lyže 55,5 cm

kapacita 4 páry lyží
šířka nosiče 54 cm
šířka prostoru pro lyže 37 cm
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01 413 Sněhové řetězy X30  
01 414 Sněhové řetězy X40  
01 415 Sněhové řetězy X50  
01 416 Sněhové řetězy X60  
01 417 Sněhové řetězy X70  
01 418 Sněhové řetězy X80  
01 419 Sněhové řetězy X90  
01 420 Sněhové řetězy X100  
01 421 Sněhové řetězy X110  

01 432 SUV-VAN vel. 210  
01 433 SUV-VAN vel. 220  
01 434 SUV-VAN vel. 225  
01 435 SUV-VAN vel. 230  
01 436 SUV-VAN vel. 240  
01 437 SUV-VAN vel. 245  
01 438 SUV-VAN vel. 247  
01 440 SUV-VAN vel. 250  
01 441 SUV-VAN vel. 255  
01 442 SUV-VAN vel. 260  
01 443 SUV-VAN vel. 265  

01 455 Vyprošťovací pásy K2 univerzální 2ks  01 456 Vyprošťovací pásy jednorázové 4ks  01 458 Návleky na obuv protismykové 2ks vel. 38-45  

• zesílené sněhové řetězy
• pro vozy 4x4, SUV, dodávky i 

lehké nákladní do 7,5t
• křížová stopa řetězu
• klasický způsob montáže
• sada 2 ks
• v praktické uzavíratelné textilní 

tašce z pevného materiálu.

• pro osobní automobily do 2 000 kg
• křížová stopa řetězu
• klasický způsob montáže
• sada 2 ks
• v praktické uzavíratelné tašce

3 mm, 9 mm

Sněhové řetězy

Kryty kol

novinka

• návleky na boty s ocelovými hroty
• balení obsahuje á 2ks
• pro obuv velikosti 38 - 45

• univerzální vyprošťovací pásy
• proti sněhu a ledu
• sada 2 ks na hnací nápravu

• pro nouzové vyproštění 
při sněhu

• pro osobní vozy

• pro všechny běžné 
rozměry pneu

• rychlá a snadná montáž

• vhodné pro ALU i ocelové 
disky

• sada 4 ks na jedno kolo

BLACK BRIDGE (4ks) ORLANDO (4ks) ORLANDO metallic (4ks) MONTREAL (4ks) SPIDER (4ks) RING (4ks)

CC24 (1ks) MIG (1ks) STORM BLACK (1ks) FOX RING (1ks) FOX RING SILVER/BLACK (1ks) CALIBER Carbon (4ks) LIVORNO Carbon (4ks)

32 387 velikost 15"  
32 388 velikost 16"  

32 415 velikost 13"  
32 416 velikost 14"  
32 417 velikost 15"  
32 418 velikost 16"  

32 420 velikost 13"  
32 421 velikost 14"  
32 422 velikost 15"  
32 423 velikost 16"  

32 472 velikost 14"  
32 473 velikost 15"  
32 474 velikost 16"  

32 481 velikost 13"  
32 482 velikost 14"  
32 483 velikost 15"  
32 484 velikost 16"  

32 489 velikost 13"  
32 490 velikost 14"  
32 491 velikost 15"  
32 492 velikost 16"  

32 493 velikost 13"  
32 494 velikost 14"  
32 495 velikost 15"  
32 496 velikost 16"  

32 497 velikost 13"  
32 498 velikost 14"  
32 499 velikost 15"  
32 500 velikost 16"  

32 501 velikost 13"  
32 502 velikost 14"  
32 503 velikost 15"  
32 504 velikost 16"  

32 505 velikost 13"  
32 506 velikost 14"  
32 507 velikost 15"  
32 508 velikost 16"  

32 509 velikost 13"  
32 510 velikost 14"  
32 511 velikost 15"  
32 512 velikost 16"  

32 524 velikost 14"  
32 525 velikost 15"  
32 526 velikost 16"  

32 527 velikost 14"  
32 528 velikost 15"  
32 529 velikost 16"  
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Hevery

Vzduchové kompresory

• nosnost 1500 kg
• zdvih 75 - 365 mm

• nosnost 2000 kg
• zdvih 165 - 315 mm • nosnost 4000 kg

• zdvih 165 - 325 mm • nosnost 6000 kg
• zdvih 200 - 405 mm • nosnost 12 000 kg

• zdvih 245 - 485 mm
• nosnost 2000 kg
• zdvih 135 - 342 mm
• robustní konstrukce
• celková váha 8,5 kg

07 203   Kompresor 12V TORNADO 

07 204   Kompresor 12V BRICK digitální

33 591   Systém pro kontrolu tlaku pneumatik EXT 

07 202 Kompresor 12V POWER BULL

• i pro dodávky a vozy 4x4.
• měřič tlaku 
• napájení 12V= 
• příkon 15A
• max tlak 9 BAR (140PSI) 
• výtlak:35 l/min.

• digitální měřič tlaku
• napájení 12V= 
• automatický režim 
• příkon 10A
• max. tlak 9,8 BAR (142PSI) 
• s brašnou

• zástrčka 12V
• LED světlo
• digitální displej s nastavením
• výkonný - 35 L / min.
• s brašnou pro přenášení

07 201   Kompresor 12V KLASIK 

• napájení 12V
• měřič tlaku 
• celokovový adaptér
• přídavné adaptéry

09 202 Hever hydr. 2t TÜV  
09 204 Hever hydr. 4t TÜV  
09 206 Hever hydr. 6 t TÜV  
09 212 Hever hydr. 12 t TÜV  

09 220   Hever hydraulický poj. 2t TÜV 8,5kg 09 226   Hever nůžkový 1500kg TÜV,GS 

09 261   Držák disků kol  

Obal na 4 pneumatiky, 
uzavíratelný na zip.
Velikost 66 x 96 cm, 

vhodné pro pneu 13" - 
16" vnějšího průměru  

do 66 cm a šířky 
pneu do 240 mm.

05 941   Obal na pneu 66x96cm 05 942   Návlek na pneu 4ks 

Klíče na kola

09 410 Klíč na kola křížový 17-19-21-23  
09 413 Klíč na kola 17-19/21-23 mm TÜV, GS skládací  

09 411 Klíč na kola 17-19 mm TÜV, GS  
09 412 Klíč na kola 17-19/21-23 mm TÜV, GS  

zobrazení v BAR, kPa nebo PSI,
modrý osvit, rozsah až 7 BAR.

celokovový, uzavíratelné pouzdro,
rozsah 0,3 - 4 Atm.

09 332   Pneuměřič PROFI 

ergonomický tvar, 
rozsah až 0,5 - 5 Bar.

09 333   Pneuměřič 5 bar 09 335   Pneuměřič digitální 7 bar 

celokovový, rozsah až 0,5 - 7 Atm.

09 334   Pneuměřič METAL 7 bar 

Pneuměřiče

07250   Šroubovák nárazový na kola 12 V 

• utáhne nebo povolí
kola během 
okamžiku

• nástavce 17, 19,
21 a 23 mm

• dlouhý kabel do 
zapalovače 12V

• utahovací moment 
max. 340 Nm

• v praktickém kufříku

• pro pneu 13 - 16 "

• sada 4 kusy

• s uchem pro přenášení

Hustilky pneumatik

09 148 Hustilka ruční PROFI s manom.  
09 149 Hustilka ruční CHROM s manom.  
09 150 Hustilka ruční  

09 151 Hustilka nožní jednopístová  
09 152 Hustilka nožní dvoupístová  
09 154 Hustilka nožní dvoupíst. TÜV/GS  novinka

novinka

Pojistné šrouby
a matice kol

01 350 Šrouby typ A M12x1,25x26mm kuželové sedlo (Favorit, do r.v. 92)  
01 351 Šrouby typ C M12x1,50x26mm kulové sedlo (Favorit, Felicia od r.v. 93)  
01 352 Šrouby typ B M12x1,50x26mm kuželové sedlo  
01 353 Šrouby typ D M14x1,50x26mm kulové sedlo (Fabia, Octavia, Superb)  
01 355 Matice typ F M12x1,25 kuželové sedlo  
01 356 Matice typ G M12x1,50 kuželové sedlo  

Sada 4 kusy. Použitelné pro 
slitinové i ocelové disky. 
Vysoká torzní nosnost, 
povrchová tvrdost.

• ideální pro usklad-
nění pneu

• držák zabírá málo 
místa

• snadná montáž,
lze opět složit

• pro 4 disky s pneu
13“ - 17“ až do
šířky 225 mm

Systém pro kontrolu tlaku pneumatik
TPMS

• monitoruje tlak a teplotu v pneu

• s bezdrátovým displejem do zásuvky 12V

• 4x vnější senzor 

• pouze se vymění čepička ventilku

• alarm na vysoký či nízký tlak

• displej je vybaven i USB zásuvkou 
pro nabíjení např. telefonu
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01 510 Vesta výstražná žlutá XL EN 20471:2013  01 588 Pásek reflexní 4LED na ruku  

09 604 Akumulátorový šroubovák 4,8V  

09 500 Šroubováky sada 7ks  09 506 Sada ráčnový šroubovák 37 dílů  

01 771 Bunda s kapucí reflexní SAFETY XL  

01 762 Reflexní pás s magnety žlutý 2ks  

09 505 Sada ráčnový šroubovák 58 dílů  09 507 Gola sada 1/4" 46 dílů  

• pás s reflexními pruhy
a zabudovanými
magnety

• velikost 60 x 15 cm,
sada 2 kusy

• ideální doplněk 
k výstražnému 
trojúhelníku

• homologovaná výstražná reflexní vesta

• žlutá barva, zapínání na suchý zip. 

• splňuje normu EN 20471:2013 

• zapínání na zip, s klopou na patentky

• žlutá barva, reflexní pruhy zepředu i zezadu

novinka

novinka

novinka

novinka novinka novinkanovinka

novinka novinka

novinkanovinka
* skladem od 01/2017

* skladem od 11/2016 * skladem od 11/2016 * skladem od 11/2016

* skladem od 11/2016

* skladem od 11/2016

* skladem od 11/2016

• upnutí pomocí suchého zipu 

• na kapsu či okraj oblečení

• přiloženým páskem na ruku

• režim svícení a blikání

• včetně napájecí baterie

09 600 Akumulátorová vrtačka 12,0V  

09 602 Akumulátor 12,0 V Li-ion pro 09600  

• v přenosném kufříku

• levý i pravý chod

• akumulátor Li-ion 12V 1300 mAh

• dvě regulovatelné rychlosti

• LED světlo

• sklíčidlo pro vrtáky 0,8 - 10 mm

• extra rychlá výměna nástroje

• v přenosném kufříku

• levý i pravý chod

• akumulátor Li-ion 4,8V 800 mAh

• LED světlo

• 2x plochy, 2x křížový, 2x imbus šroubovák

• nastavitelná rukojeť

• magnetické zakončení, protiskluzová rukojeť

• ploché 3x75, 5x100, 6x100, 6x150 mm

• křížové PH0x75, PH1x100, PH2x100 mm

• ráčnový šroubovák s ohebným nástavcem

• bity ploché, křížové PZ a PH

• bity imbus, torx (hvězdička)

• ráčnový šroubovák 

• bity ploché, křížové PZ a PH

• bity imbus, torx (hvězdička) a čtverec

• gola sada s ráčnou 1/4"

• celá řada bitů ploché, křížové atd.

• nástavce na šrouby šestihranné

• náhradní akumulátor 12V 1300 mAh

•  určeno pro Aku vrtačku 06 600
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04 140 Deka ochranná do kufru  

07 272 Vysokotlaký čistič 1400W  

04 213 Koberce gumové NO.1 4ks  

09 148 Hustilka ruční 580x38mm PROFI s manometrem  

09 154 Hustilka nožní dvoupístová TÜV/GS 2x120mm  09 255 Podpěra 3000kg 295-435mm 2ks  

05 220 Reflexní pěnový nárazník 40x12x1,5cm rohový  

05 221 Reflexní pěnový nárazník 20x33x1cm  

05 222 Reflexní pěnový nárazník 18x38x1cm kulatý  31 660 Potah sedadla masážní s magnety černý  

• chrání dno, boční i zadní část

• dokáže překrýt i zadní nárazník

• univerzální velikost

• upevnění zaháknutím
za opěrky hlavy 
a suchým zipem

• impregnovaný, 
vodoodpudivý 
materiál • univerzální, zvýšený lem, protiskluzová úprava

• 2x přední + 2x zadní díl

• napájení 230 V, příkon 1400 W

• max. provozní tlak 105 Bar

• čerpadlo s automatickým 
systémem Total Stop

• s nádobkou na saponát

• vstup vody s filtrem

• nastavitelná tlaková tryska

• dlouhý kabel i hadice

novinka
* skladem od 10/2016

novinka novinka

novinka

* skladem od 11/2016 * skladem od 10/2016

• 4 nohy - stabilní konstrukce s jistícím mechanizmem

• nosnost 3000kg, výška 275 - 410 mm, sada 2 ks

• extra výkonná, s měřičem tlaku

• dvojitá hlavice - vhodné
pro auto i cyklo ventilek

• píst 530 x 38 mm, hadice 70 cm

• různé adaptéry (pro nafukování 
míčů, matrací, bazénů apod.)

• samolepící ochranná lišta do garáže

• na zeď, na roh či na sloup

• absorbuje lehké nárazy, dveře a nárazníky

novinkanovinka

novinka

• extra výkonná, s měřičem tlaku

• dvojitá hlavice - vhodné
pro auto i cyklo ventilek

• píst 530 x 38 mm, hadice 70 cm

• různé adaptéry (pro nafukování 
míčů, matrací, bazénů apod.)

• univerzální systém upevnění

• zabudované magnety 
v sedadlové i opěradlové části

• omezuje bolestivost zad a 
páteře při dlouhém sezení

novinka
* skladem od 11/2016
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07 173 Tester autobaterie zátěžový ANALOG  07 172 Tester autobaterie zátěžový DIGITAL  

33 611 Kamera do auta Full HD modrá  

07 427 Zástrčka MULTI - USB, voltmetr, teploměr  

08 912 LED výstražné světlo 9 funkcí  

10 796 Stěrače FLAT SET 610+480mm GREEN OCT II  

10 797 Stěrače FLAT SET 530+530mm GREEN FAB II  

09 422 IMBUS sada 8ks 1,5-8mm  

07 426 Prodlužovací kabel 12/24V 10A 5metrů  

09 423 TORX sada 8ks T9-T40  

33 821 10LED SMD 3chips 12V T10 bílá 2pcs  

33 822 1LED SMD 6chips 12V Ba15s bílá 1pc  

33 823 1LED SMD 6chips 12V BaU15s oranžová 1pc  

33 824 10LED SMD 6chips 12V BaY15d bílá 1pc  

33 825 1LED SMD 6chips 12V Ba15s bílá 1pc  

novinkanovinka
* skladem od 10/2016* skladem od 10/2016

• zátěžový tester pro důkladné prověření 
stavu autobaterie

• pomocí zátěže 100 A umožní kontrolu 
stavu nabití a zároveň to, do jaké míry je 
akumulátor opotřebovaný

• nevyžaduje žádný napájecí zdroj (je 
napájen přímo z měřené autobaterie)

• zátěžový tester pro důkladné prověření 
stavu autobaterie

• pomocí zátěže 100 A umožní kontrolu 
stavu nabití a zároveň to, do jaké míry je 
akumulátor opotřebovaný

• nevyžaduje žádný napájecí zdroj (je 
napájen přímo z měřené autobaterie)

novinka

• záznamem na microSDHC kartu ve 
vysokém rozlišení Full HD (1080p),

• kompletně české menu

• optika se skvělou světelností

• G-senzorem pro monitorování otřesů

• displej LCD 2,4“ 

• napájení 12 – 24 V = 

• formát video AVI - 1080, 1080p, 720p

• rozlišení video 1920 x 1080p 24 fps
 1440 x 1080p 30 fps
 1280 x 720p 30 fps
 640 x 480p 30 fps 

• připojení k PC USB Mass Storage

USB • USB nabíječka 12V / 24V zásuv-
ky automobilového zapalovače

• displej s teplotou a aktuálním 
napětím

• 5V= 2,1A (2100mA)

• výstražné světlo s robustní konstruk-
cí a vysokou voděodolností

• upevnění pomocí magnetu

• 16x červená led po obvodu svítidla

• 9 různých režimů

• délka 500 cm

• vodič 100% měď, 2 x 0,75 mm2

• max. příkon 10A (120W při 12V)

• s vestavěnou pojistkou

• praktické provedení

• 8ks imbus klíčů

• 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;
6 a 8 mm

• praktické provedení

• 8ks TORX (hvězdička)

• T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30 a T40
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* skladem od 12/2016

• vysocesvítivé čipové SMD LED diody

• funkce CAN-BUS ready (zabudovaný rezistor) - zabraňuje 
signalizaci prasklé žárovky u novějších automobilů s kontro-
lou stavu žárovek řídící jednotkou

• oblíbené sady stěračů v 
novém, ekonomicky výhod-
ném balení

• obsahuje stěrač řidiče a 
spolujezdce

• délka stěračů a uchycení na 
rameno stěrače optimalizo-
váno pro vybrané vozy
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