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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.

DIN 72553

01 130 Startovací kabely 16, 3m DIN72553

01 131 Startovací kabely 25, 3,5m DIN72553

01 132 Startovací kabely 35, 4,5m DIN72553

délka
průřez*
norma
pro motory s obsahem do

délka
průřez*
norma
pro motory s obsahem do

délka
průřez*
norma
pro motory s obsahem do

3,0 m
16 mm2
DIN72553-16
benzínové: 2 500 cm3

3,5 m
25 mm2
DIN72553-25
benzínové 5 500 cm3
naftové
3 000 cm3

4,5 m
35 mm2
DIN72553-35
benzínové 7 000 cm3
naftové
4 000 cm3

* vodivost odpovídá měděnému kabelu o uvedeném průměru

01 120
01 121
01 122
01 123
01 124

celokovové kleště

Start. kabely 120A
Start. kabely 200A
Start. kabely 300A
Start. kabely 500A
Start. kabely 700A

2,0 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

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

01 116 Startovací kabely 600 A 4m 100% měď
Délka 4 metry, materiál 100% měď, uzavíratelné balení
„Zipper bag“, snadné uložení startovacích kabelů do
praktického, na zip uzavíratelného, obalu.

GREEN ... vždy výhodná cena

celokovové kleště

01 114 Start. kabely 400 A 3m 100% měď

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

Délka 3 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.

Skleněný hustoměr
s balónkem, nasávací
trubicí a vnitřním
plovákem

09 340 Hustoměr chladící kapaliny
09 341 Hustoměr akumulátoru

• 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)

07 172
07 173

Tester autobaterie zátěžový DIGITAL
Tester autobaterie zátěžový ANALOG

Autobaterie Compass Plus

LED tester pro rychlé vyhodnocení
stavu autobaterie a funkce
dobíjecí soustavy
(alternátoru) automobilů
s napětím 12 V.
Vhodný pro všechny typy
olověných akumulátorů,
se svorkami pro připojení.

07 170 Elektronický LED tester autobaterie a alternátoru 12V
Sada dvou svorek pro připojení
akumulátoru automobilu.
Autobaterie Compass jsou kvalitní autobaterie s dlouhou životností.
Klasická schránka. Moderní technologie výroby. Nové složení pro
vyšší startovací proud.
Autobaterie je dodávána v nabitém stavu, tedy připravená k
okamžitému použití.
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am27561
am27562
am27563
am27564

Autobaterie COMPASS PLUS 12V 44Ah 360A
Autobaterie COMPASS PLUS 12V 55Ah 420A
Autobaterie COMPASS PLUS 12V 60Ah 480A
Autobaterie COMPASS PLUS 12V 72Ah 640A

07 503 Akusvorky zinkové 2ks
07 504 Akusvorky olověné 2ks
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Škrabky na led a sníh

Clony SUN-ICE
edení
nové prov
SUPER
G
2 mm STRON

novinka

Clona na přední okno
s vrstvou hliníku, lichoběžníkový tvar. V zimě zabrání
vzniku námrazy na čelním skle.
Nové extra pevné provedení
s tloušťkou 2 mm

06 128 Clona SUN-ICE na čelní sklo ALU
Plastové škrabky na sníh nebo led.
Materiál plast doplněný kovem.
Velmi pevná a odolná konstrukce.
Kvalitní měkký plastový břit
( + gumová stěrka)

novinka

10 301 Škrabka na led WHALE
10 302 Škrabka na led WHALE DUO

06 129 Clona SUN-ICE MAX na čelní sklo ALU

Plastová škrabka na sníh
nebo led. Materiál čirý
plast, různé barvy.
Velmi pevná
a odolná
konstrukce.

klasická plastová
škrabka na sníh a led,
s gumovým břitem,
různé barvy

10 303 Škrabka na led FIN

am27570 Škrabka na led SUPER

Škrabka s plastovým
břitem, ergonomická
pěnová rukujeť.
Materiál plast,
různé barvy.

na sníh nebo led, masivní
plastový břit snadno
odstraní námrazu,
robustní konstrukce
s ergonomickým držadlem,
různé barvy

10 305 Škrabka na led ERGO

10 308 Škrabka na led FIVE

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

plastový břit v kombinaci
s textilní rukavicí,
vnitřní strana s „kožíškem“,
různé barvy

gumový a kovový břit,
ergonomická rukojeť,
kovová konstrukce

10 304 Škrabka na led TRIO

10 306 Škrabka na led s rukavicí

10 307 Škrabka na led BLADE

novinka

novinka

novinka
• škrabka + stěrka +
košťátko
• kovová konstrukce
• délka 60 - 90 cm

• škrabka + stěrka +
košťátko
• kovová konstrukce
• délka 52 cm

10 319 Škrabka s košťátkem teleskop 60-90cm

10 318 Škrabka s košťátkem 52cm
•
•
•
•

škrabka + košťátko
břit 9,5 cm
kovová konstrukce
délka 40 cm

10 317 Škrabka s košťátkem SOFT 44cm

teleskopická
délka 65 - 85 cm.
otočné košťátko
škrabka

• škrabka + stěrka
• kovová konstrukce
• délka 80 cm

10 309 Škrabka s košťátkem teleskopická 85cm
•
•
•
•
•

•
•
•
•

10 315 Škrabka se stěrkou WIPER 80cm

škrabka + stěrka + košťátko,
teleskopická (80 - 120 cm)
pro nákladní vozy a autobusy
hliníková konstrukce
pěnový povrch rukojeti

•
•
•
•
•

10 311 Škrabka s košťátkem MAXI TRUCK

škrabka + košťátko
konstrukce z masivního plastu
měkká rukojeť
délka 48 cm
smetáček 16 cm, škrabka 10 cm

10 316 Škrabka s košťátkem WILLY 48cm

Třídílná skládací lopata, odolný polypropylenový
plast, kovová násada.

délka s násadou
šířka lopaty
výška lopaty
rozložení lopaty
materiál

92 cm
24 cm
32 cm
3 díly
plast, kov

•
•
•
•

10 310 Lopata na sníh

škrabka + košťátko,
teleskopická
délka 44 – 66 cm
hliníková konstrukce

10 312 Škrabka s košťátkem ALU teleskopická 44 - 66cm

•
•
•
•
•

škrabka + košťátko
konstrukce z masivního plastu
měkká rukojeť
délka 41 cm
smetáček 16 cm, škrabka 9 cm

10 314 Škrabka s košťátkem SKATE 41cm
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Nabíječky akumulátorů
novinka

novinka

Automatická nabíječka řízená mikroprocesorem, s LCD displejem.

• Startovací stanice
• Vzduchový kompresor

Vhodné pro 12V i 24V akumulátory
(12V akumulátory nákladních vozidel
sériově zapojené), nabíjecí proud v
režimech 6, 10 a 15 Amp.

• Svítilna
• USB Powerbanka
• Zásuvka 12 V

AKU Power je multifunkční zařízení s výkonnou
LiFePO4 baterií, které disponuje celou řadou
velmi užitečných funkcí. Nabíjet jej lze z běžné
USB zásuvky 1 A.

„AKU Power“

Lithium battery

12/24V 4 - 150 Ah
230 V ~ 50Hz / 220W
12V= 6 / 10 / 15 Amp
24V= 3 / 5 / 7,5 Amp

07 158 Nabíječka PROFI microprocesor 6/12V PB/GEL/AGM
Univerzální automatická přenosná nabíječka akumulátorů řízená
mikroprocesorem. Vhodná akumulátory: olověné (Pb),
bezúdržbové GEL (gelové),
AGM, MF, VRLA,
údržbové
PbWet
a PbCa

LiFePO4

pro akumulátory
vstup
výstup 12V
výstup 24V

12.000 mAh

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

07 200 Kompresor / zdroj AKU Power starter 300A LiFePO4
pro akumulátory
vstup
výstup 12V
výstup 6V

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

nabíjecí napětí
nabíjecí konektor
vestavěná baterie
celková kapacita
LED světlo
Startovací funkce
USB výstup
12V výstup

Automatická nabíječka řízená
mikroprocesorem, s LCD displejem.

5V 1A
USB
4x 3,2V 3.000 mAh
38,4 Wh
3W
300 / 600 A
2x 5V 2,1A
12V= max. 8A

„Profi“

Režimy 6V / 12V, funkce Re-Fresh
pro obnovu (omlazení)
pomocí impulzů.
Pro všechny akumulátory plněné
elektrolytem (bezúdržbové
GEL (gelové), bezúdržbové
AGM, MF, VRLA,údržbové
PbWet a PbCa).
pro akumulátory: 6 / 12 V 4 – 120 Ah
GEL, AGM, MF, VRLA, PbWet, PbCa
230 V ~ 50 Hz / 87 W
7,2 V = 2; 4; 5,5 A (ef.)
14,5 V = 2; 4; 5,5 A (ef.)

vstup:
výstup 6V
výstup 12V

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

07 154 Nabíječka PROFI microprocesor 6/12V PB/GEL/AGM

„Metallic“

„Starter“

Nabíječka s funkcí přímého startování vozu.

Celokovová nabíječeka akumulátorů METALLIC.
Určeno k nabíjení bezúdržbových
olověných akumulátorů.

07 148 Nabíječka 8Amp 6/12V METALLIC

Automaticky střídavě nabíjí a vybíjí akumulátor,
čímž jej udržuje v optimální kondici.
Pro všechny 12V akumulátory plněné elektrolytem,
bezúdržbové GEL (gelové)
a bezúdržbové AGM.

07 143 Nabíječka akumulátoru udržovací 5-125Ah
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Umožňuje nastartovat vozidlo s vybitou baterií
tak, jako kdy bylo startováno pomocí startovacích kabelů z jiného vozidla.

07 156 Nabíječka 6/12V 2/10/55A STARTER

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

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

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.)

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.)

07 144 Nabíječka udržovací 10-250Ah

07 136 Nabíječka 6Amp 6/12V

07 138 Nabíječka 8Amp 6/12V

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.)

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

Určeno pro stálé udržování akumulátoru v dobré
kondici.
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Automatická nabíječka řízená mikroprocesorem.
Pro 6 / 12V olověné (Pb) akumulátory, bezúdržbové GEL
(gelové), AGM, MF, VRLA, údržbové PbWet a PbCa.
Pulzní dobíjení prodlužuje životnost baterie a udržuje ji
v lepší kondici.

07 145 Nabíječka mikroprocesor 4,2 Amp PB/GEL

pro akumulátory
vstup
výstup 12V
výstup 6V
výstup 12V zimní

novinka

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

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 životnost baterie a udržuje ji
v lepší kondici.

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

V
pro akumulátory
vstup
výstup

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

Solární nabíječka, pro stálé udržování
akumulátoru v dobré kondici.
Jednoduše se položí za čelní sklo a
zapojí se do zásuvky 12V, nebo
pomocí klipsů přímo k baterii.
Pro všechny druhy olověných
akumulátorů 12V

12 V = (3 - 18 V DC)
100 mA / max 1,,8 W
350 x 120 x 15 mm
cca 200 cm

07 168 Nabíječka solární 1,8W udržovací

C
A

A
431
482
533
485
515

B
165
177
178
180
195

C
119 cm
121 cm
119 cm
116 cm
142 cm

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

05 985
05 986
05 987
05 988
05 989

Ochranná plachta FULL
Ochranná plachta FULL
Ochranná plachta FULL
Ochranná plachta FULL
Ochranná plachta FULL

B

A

vel.
A
B
C
L
232 100 125 cm
XXL 294 105 127 cm

M 100% WATERPROOF
L 100% WATERPROOF
XL 100% WATERPROOF
KOMBI 100% WATERPROOF
SUV-VAN 100% WATERPROOF

» proti námraze » proti znečištění » materiál NYLON
C

vel.
M
L
XL
KOMBI
SUV-VAN

» nepromokavá
» waterproof

nepromokavá

» proti znečištění
» nepromokavý materiál
» šetrná vnitřní strana

B

ochranná plachta pro celý motocykl
odolný nepromokavý materiál
na vnitřní straně vrstva šetrná k laku
praktické, na zip uzavíratelné balení

05 991 Ochranná plachta na motocykl L 100% WATERPROOF
05 992 Ochranná plachta na motocykl XXL 100% WATERPROOF

Zimní ochranné plachty

•
•
•
•
•

•
•
•
•

C

novinka
výstup
nabíjecí proud
rozměry panelu
délka kabelu

• Prodyšná plachta (materiál NYLON), vhodná proti
znečištění i námraze.
• Jednoduché univerzální upevnění pomocí
popruhů s háčky.
05 960
05 961
05 962
05 963

Ochranná plachta
Ochranná plachta
Ochranná plachta
Ochranná plachta

S NYLON
M NYLON
L NYLON
XL NYLON

B

A

vel.
S
M
L
XL

A
233
259
292
317

B
147
147
147
157

C
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm
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Vyhřívané potahy
novinka

„ARROW“
Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

„TEDDY“

Vyhřívaný potah z příjemného hřejivého materiálu. Ideální pro
příjemnou jízdu v chladných ročních obdobích. Pomocí ovladače
je možné volit nízký (LO) nebo vysoký (HI) režim vyhřívání.
Napájení ze zástrčky zapalovače 12V. Potah je vybaven
zabudovaným termostatem a univerzálním systémem upevnění,
použitelným i pro sedačky s bočním airbagem.

04 121 Potah sedadla vyhřívaný 12V TEDDY

„LADDER“
Masážní potah s 5ti zabudovanými
masážními motory a vyhříváním
zádové části. Významně pomáhá
předcházet bolesti beder, šíje a
stehen při dlouhé jízdě.

Napájení ze zástrčky zapalovače 12V. Potah je
vybaven zabudovaným termostatem a
univerzálním systémem upevnění, použitelným i
pro sedačky s bočním airbagem.

04 126 Potah sedadla vyhřívaný s masáží 12V ARROW

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

novinka

„GRADE“
Vyhřívaný potah se zesílenou konstrukcí v šedém a modrém provedení.
Pomocí ovladače lze volit nízký (LO) nebo vysoký (HI) režim vyhřívání potahu.
Napájení ze zástrčky zapalovače 12V. Potah je vybaven
zabudovaným termostatem a univerzálním systémem
04 117 Vyhřívaný potah 12V LADDER šedý
upevnění,
použitelným i pro sedačky s bočním airbagem.
04 118 Vyhřívaný potah 12V LADDER modrý

» ovladač s displejem

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

„COMFORT“

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

Vyhřívaný potah z velice
příjemného hřejivého materiálu, s
ovladačem, kterým lze plynule
navolit požadovanou teplotu a na
plno si užít vyhřívání.

Vyhřívaný potah se zesílenou konstrukcí. Pomocí ovladače lze
volit nízký (LO) nebo vysoký (HI) režim vyhřívání potahu.
Napájení ze zástrčky zapalovače 12V. Potah je vybaven
zabudovaným termostatem a univerzálním systémem upevnění,
použitelným i pro sedačky s bočním airbagem.

Napájení ze zástrčky zapalovače 12V. Potah je
vybaven zabudovaným termostatem a
univerzálním systémem upevnění, použitelným i
pro sedačky s bočním airbagem.

04 122 Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V GRADE

Možné použít i na sedadla
s bočním airbagem

04 120 Vyhřívaný potah 12V COMFORT
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Vhodné např. pro: Octavia I, Octavia II,
Citroën C3, Ford C-Max, VW Touran a další.

04 234 Koberce gumové 4ks UNI B

Univerzální gumové autokoberce,
sada 4 kusy (2x přední, 2x zadní díl).
Materiál guma, provedení černé s
červenou linkou.

04 219 Autokoberce gumové ALASKA

Materiál zesílené PVC, snadná údržba
a dlouhodobá stálost. Výtečně odpuzuje
vodu. Zvýšený lem, který zadrží spoustu
nečistot. Ideální na zimu.

04 212 Koberce PVC OENO 4ks

Univerzální gumové koberce s protiskluzovou
úpravou.S vyvýšeným lemem, který zadrží
velké množství nečistot.
Díky systému prolisů, lze koberce upravit pro
většinu vozů.

04 213 Koberce gumové NO.1 4ks

am12622 Koberce PVC rohožka

04 233 Koberce gumové 4ks UNI A
04 220 Koberce PVC SPACE 4ks

04 211 Koberec gumový vanička

Vhodné např. pro: Škoda Fabia, Favorit,
Felicia, Superb, Hyundai Getz a další.
Materiál zesílené PVC, snadná údržba
a dlouhodobá stálost. Výtečně
odpuzuje vodu. Univerzální tvar,
velikost lze upravit zastřižením.

Univerzální autokoberce
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Příčné nosníky
novinka

novinka

„ALU-TOP“

„ALU-FLEX“

• uzamykatelný
• nosnost 90 kg
• oválný profil 48 x 28 cm
• opatřeno drážkou pro T šroub

02 309 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-TOP TÜV
02 310 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-TOP TÜV

• uzamykatelný
• nosnost 90 kg
• profil 78 x 26 cm
• snadné upevnění bez nářadí
• opatřeno drážkou pro T šroub

02 311 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-FLEX TÜV
02 312 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-FLEX TÜV

Nosiče lyží
• sada 2 kusy
• uzamykatelný
• hliníková konstrukce
• snadné upevnění bez nářadí

„ALU-PRO“
02 305 Příčný nosník hliníkový 120cm ALU-PRO
02 306 Příčný nosník hliníkový 135cm ALU-PRO
sada
délka
nosnost
použitý materiál
pro rozteč hágusů
pro průřez hágusu

snadné upevnění

• sada 2 ks
• uzamykatelný
• hliníková konstrukce
• pro lyže i snowboardy

2 ks
120 / 135 cm
max. 50 kg
hliník (aluminum)
max 127 cm
max 38 x 48 mm

Pro montáž na střešní příčníky.
Uzamykatelné robustní patky, snadná a
rychlá montáž, vhodné i pro carvingové lyže.
Odolná aluminiová konstrukce odolná vůči
rozmarům počasí.
02 140 Nosič lyží 4 páry se zámkem ALU

Střešní nosiče pro vybrané vozy,
pro montáž na lem karoserie
či do montážních otvorů na vozidle
(tj pro vozidla bez hágusů).

Přesné koberce

novinka

02 320
02 321
02 322
02 323
02 324
02 325
02 326
02 327

FABIA I/OCTAVIA I zámek černý DIH - liftback
OCT II/OCT II Facelift zámek ALU DIH - liftback
FABIA II zámek černý DIH - liftback
OCT II/OCT II Facelift zámek černý DIH - liftback
OCT III zámek ALU DIH - liftback
RAPID zámek ALU DIH - liftback
RAPID zámek FE DIH - liftback
RAPID zámek FE DIH - spaceback

02 141 Nosič lyží 6 párů se zámkem ALU

4 páry lyží
54 cm
37 cm

kapacita
šířka nosiče
šířka prostoru pro lyže

Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA I s fixací
Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA II s fixací
Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA III s fixací
Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks FABIA II
Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks RAPID s fixací

6 párů lyží
73 cm
55,5 cm

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.

02 142 Podložka pro zvýšení pro nosiče 02140, 02141
Gumové autokoberce sada 4 díly.
Přesné sady pro vozy Škoda.

„PERFECT FIT“

Kvalitní přesné gumové autokoberce, se speciálním tvarem pro jednotlivé vozy, včetně případných fixačních prvků.
Koberce se hodí do každého počasí a to díky protiskluzové úpravě a
snadnému čištění.

04 237
04 238
04 239
04 242
04 243

kapacita
šířka nosiče
šířka prostoru pro lyže

94 323
94 319
94 311
94 321
94 314
94 315
94 316
94 320
94 312
94 313
94 318

Škoda Citigo
Škoda Fabia I
Škoda Fabia II (07-)
Škoda Fabia III
Škoda Rapid (12-)
Škoda Roomster (06-)
Škoda Roomster Praktik (06-)
Škoda Octavia I
Škoda Octavia II (05-)
Škoda Octavia III (13-)
Škoda Yeti (09-)
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Vzduchové kompresory

novinka

• digitální měřič tlaku
• kompresor se systémem Auto stop
• svítilna 9x LED
• napájení 12V
• adaptéry pro míče, matrace apod.

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

07 205 Kompresor 12V BOX digitální 3in1

07 204 Kompresor 12V BRICK digitální

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

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

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

07 201 Kompresor 12V KLASIK

07 202 Kompresor 12V POWER BULL

07 203 Kompresor 12V TORNADO

Hustilky pneumatik

• píst 2x 120 mm
• s měřičem tlaku
• robustní konstrukce
• vysoký výkon

• píst 1x 120 mm
• s měřičem tlaku
• robustní konstrukce

09 153 Hustilka nožní jednopístová TÜV/GS

09 154 Hustilka nožní dvoupístová TÜV/GS

09 151 Hustilka nožní jednopístová

09 152 Hustilka nožní dvoupístová

Hevery

• 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

09 202 Hever hydraulický 2t TÜV

09 204 Hever hydraulický 4t TÜV

09 206 Hever hydraulický 6t TÜV

09 212 Hever hydraulický 12t TÜV

09 148 Hustilka ruční 530 x 38mm SUPER PUMP s manometrem
09 149 Hustilka ruční 500 x 32mm CHROM s manometrem
09 150 Hustilka ruční 450 x 38mm
• nosnost 3000 kg
• zdvih 275 - 410 mm
• sada 2 kusy

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

• nosnost 1500 kg
• zdvih 75 - 365 mm

09 220 Hever hydraulický poj. 2t TÜV 8,5kg

8

09 226 Hever nůžkový 1500kg TÜV,GS

09 255 Podpěra 3000kg 275-410mm 2ks

zima 2017 / 2018
Pneuměřiče

Rázové utahováky

novinka

novinka

novinka

Digitální pneuměřič,
bílá svítilna,
červená svítilna,
kladívko pro
nouzové rozbití
skla, ostří nože pro
rychlé přeřezání
bezpečnostních
pásů

pneuměřič a
měřák hloubky
dezénu
pneumatik,
opatřeno
kroužkem na klíče

zobrazení v BAR,
kPa nebo PSI,
modrý osvit,
rozsah až 7 BAR,
osvětlení ventilku
ve tmě

09 338 Pneuměřič SAFETY TOOL

09 337 Pneuměřič 2in1

09 336 Pneuměřič digitální SILVER

pneuměřič
celokový, rozsah
0,5 - 4 Atm

pneuměřič
celokovový, s
uzavíratelným
pouzdrem, rozsah
0,3 - 4 Atm

pneuměřič
ergonomicky
tvarovaný, rozsah
0,5 - 5 Bar

•
•
•
•
•

snadno utáhne nebo povolí kola
nástavce 17, 19, 21 a 23 mm
utahovací moment max. 300 Nm
v praktickém kufříku
napájení 230 V

07251 Šroubovák rázový na kola 230 V 450W 300Nm

Klíče na kola
09 332 Pneuměřič PROFI

09 333 Pneuměřič 5 bar

09 334 Pneuměřič METAL 7 bar

Klíče na kola

• 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
09 411
09 412

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

09 410
09 413

• pro 4 pneumatiky
• vhodné pro 13" - 16"
• max šíře pneu 240mm
• vnější průměr 66 cm

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

• ideální pro uskladnění pneu
• držák zabírá málo
místa
• snadná montáž,
lze opět složit
• pro 4 disky s pneu
13“ - 17“ až do
šířky 225 mm

• pro pneu 13" - 16"
• sada 4 kusy
• s uchem pro přenášení

05 941 Obal na pneu 66x96cm

09 261 Držák disků kol

05 942 Návlek na pneu 4ks

Systém pro kontrolu tlaku pneumatik

TPMS

33 591 Systém pro kontrolu tlaku pneumatik EXT

07250 Šroubovák nárazový na kola 12 V

Pojistné šrouby matice kol
Sada 4 kusů pojistných šroubů.
Použitelné pro slitinové i ocelové disky.
Vysoká torzní nosnost a povrchová tvrdost.
Chrání před demontáží za použití běžného nářadí.

• 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

01 350
01 351
01 352
01 353
01 355
01 356

Šrouby typ A
Šrouby typ C
Šrouby typ B
Šrouby typ D
Matice typ F
Matice typ G

M12x1,25x26mm kuželové sedlo (Favorit, do r.v. 92)
M12x1,50x26mm kulové sedlo (Favorit, Felicia od r.v. 93)
M12x1,50x26mm kuželové sedlo
M14x1,50x26mm kulové sedlo (Fabia, Octavia, Superb)
M12x1,25 kuželové sedlo
M12x1,50 kuželové sedlo
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Sněhové řetězy

nové velikosti
•
•
•
•
•

Nově pro sezonu
2017/2018
rozšiřujeme
sortiment sněhových
řetězů o novou
velikost, která
reflektuje současný
trend rozměrů
pneumatik.

27 x 16 mm; 4,5 mm

• zesílené sněhové řetězy
• pro vozy 4x4, SUV, dodávky i
lehké nákladní do 7,5t
• křížová stopa řetězu
• rychlá a snadná montáž
• sada 2 ks
• praktická, uzavíratelná a pevná
textilní taška

01 432
01 433
01 434
01 435
01 436
01 437
01 438
01 440
01 441
01 442
01 443
01 444

novinka

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

01 455 Vyprošťovací pásy K2 univerzální 2ks

SUV-VAN vel. 210
SUV-VAN vel. 220
SUV-VAN vel. 225
SUV-VAN vel. 230
SUV-VAN vel. 240
SUV-VAN vel. 245
SUV-VAN vel. 247
SUV-VAN vel. 250
SUV-VAN vel. 255
SUV-VAN vel. 260
SUV-VAN vel. 265
SUV-VAN vel. 267

01 413
01 414
01 415
01 416
01 417
01 418
01 419
01 420
01 421
01 422

Sněhové řetězy X30
Sněhové řetězy X40
Sněhové řetězy X50
Sněhové řetězy X60
Sněhové řetězy X70
Sněhové řetězy X80
Sněhové řetězy X90
Sněhové řetězy X100
Sněhové řetězy X110
Sněhové řetězy X120

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

novinka

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

• 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

01 456 Vyprošťovací pásy jednorázové 4ks

01 458 Návleky na obuv protismykové 2ks vel. 38-45

Kryty kol

novinka

novinka

ATLANTA (4ks)

ORLANDO (4ks)

32426 velikost 14"
32427 velikost 15"
32428 velikost 16"

CC24 (1ks)
32 493
32 494
32 495
32 496
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velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

32 415
32 416
32 417
32 418

MIG (1ks)
32 497
32 498
32 499
32 500

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

ORLANDO metallic (4ks)
32 420
32 421
32 422
32 423

STORM BLACK (1ks)
32 501
32 502
32 503
32 504

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

MONTREAL (4ks)
32 472 velikost 14"
32 473 velikost 15"
32 474 velikost 16"

FOX RING (1ks)
32 505
32 506
32 507
32 508

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

SPIDER (4ks)
32 481
32 482
32 483
32 484

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

FOX RING SILVER/BLACK (1ks)
32 509
32 510
32 511
32 512

velikost 13"
velikost 14"
velikost 15"
velikost 16"

GRIP PRO BLACK (4ks)
32 530 velikost 14"
32 531 velikost 15"
32 532 velikost 16"

CALIBER Carbon (4ks)
32 524 velikost 14"
32 525 velikost 15"
32 526 velikost 16"

LIVORNO Carbon (4ks)
32 527 velikost 14"
32 528 velikost 15"
32 529 velikost 16"

zima 2017 / 2018
Elektrodoplňky

• gumové tělo
• 16 x červená LED
• napájení 2x baterie AAA
• 9 režimů
• voděodolné IP65

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
napájení:
příkon:
max. doba běhu:
osazená pojistka:
LED světlo:

12V=
cca 158 W
15 min.
15 A
2x super bright LED

08 912 Světlo výstražné LED 9 funkcí
• USB nabíječka 12V / 24V zásuvky automobilového zapalovače
• dislej s teplotou a aktuálním napětím
• 5V= 2,1A (2100mA)

USB
07 207 Ventilátor s ohřevem FROST 3in1 12V

Příslušenství pro pro tažná zařízení

07 427 Zástrčka MULTI - USB, voltmetr, teploměr

ATEST
8SD

• vnitřní / vnější tepla (senzor)
• zobrazení v °C nebo v °F
• napájení 1x baterie AAA
• kabelu senzoru 3m
• rozsah teplot -50°C - +70°C
07 440
Klíče
naRedukce
kola13-7 pólů

07 441 Redukce 7-13 pólů

07 452 Zástrčka 7 pólů ALU

07 451 Zásuvka 7 pólů ALU

06 332 Teploměr dig. IN/OUT STANDARD

07 446 Zástrčka 13 pólů

07 445 Zásuvka 13 pólů

07 450 Zástrčka 7 pólů

07 449 Zásuvka 7 pólů

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.

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.

07 303 Odpuzovač kun elektronický 12V

07 171 Tester zásuvky přívěsu 7pólů

Autochemie
Nabízíme široký sortiment autochemie a autokosmetiky, přes čisticí
prostředky pro interiér a exteriér, leštící přípravky, ale i oleje a maziva,
aplikátory, houbičky apod.
Autokosmetika • Autochemie

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

Vysoce kvalitní autochemie

Autokosmetika

Motorové oleje • Autochemie

Motorové oleje

Kvalitní aditiva

Renovační sady světlometů

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

am18100
amW126
amK199
amT2300
amL320
amT220
amT231
am2417

K2 FOX 200 ml, proti mlžení, pěnový
K2 Spray na klínové řemeny 400ml
K2 Sprej proti kunám 400 ml
K2 STOP LEAK 20 g - utěsňovač chladiče
K2 UNDERCOAT 500 ml - na podvozek
Přípravek na čištění chladiče 400 ml K2
Přípravek na utěsnění chladiče 400 ml K2
Super Start 400 ml, pro rychlý start K2

Zabraňuje zamlžení a
vzniku námrazy na
vnitřní straně skla
automobilu.
Automaticky udržuje
vlhkost vzduchu v autě
pod rosným bodem.

90690
Odvlhčovač do auta
(FoggyStop)

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

novinka
90 532
90 526
90 528
90 529

Rozmraz. NANO SPEED, 500ml -30°C
Rozmrazovač zámků 50ml
Rozmrazovač oken mech. 500ml -18°C
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+

90629
90672
90635

Utěrka proti mlžení oken
Aditivum do nafty VIF (zimní) 500 ml
Tekuté stěrače NANO 400 ml
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tipy na vánoce
novinka

•
•
•
•
•
•
•
•

novinka

otáčky 0-400 / 0-1400
točivý moment 28 Nm
sklíčidlo 0,8-10 mm
LED přísvit
nástavec HEX 1/4"
6x bit šroubovací
6x vrták
uloženo v praktickém kufru

09 606 Akumulátor C-LION 10,8V Li-ion pro 09605

•
•
•
•
•
•
•
•

09 608 Akumulátor C-LION 14,4V Li-ion pro 09607

09 607 Akumulátorová vrtačka C-LION 14,4V Li-ion

novinka

09 605 Akumulátorová vrtačka C-LION 10,8V Li-ion

novinka

•
•
•
•
•

novinka

ź náhradní akumulátor pro 09 605

ź náhradní akumulátor pro 09 607

otáčky 0-400 / 0-1500
točivý moment 32 Nm
sklíčidlo 2-13 mm
LED přísvit
nástavec HEX 1/4"
6x bit šroubovací
6x vrták
uloženo v praktickém kufru

novinka

otáčky 210
točivý moment 5 Nm
otočné tělo s LED svítilnou
7ks příslušenství
bity uloženy v plastovém držáku

•
•
•
•
•

09 615 Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V DBB

novinka

otáčky 210
točivý moment 5 Nm
otočné tělo s LED svítilnou
40ks příslušenství
uloženo v praktickém kufříku

•
•
•
•
•

09 616 Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V plastic box

otáčky 210
točivý moment 5 Nm
otočné tělo s LED svítilnou
49ks příslušenství
uloženo v display boxu

09 617 Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V display box

novinka

•
•
•
•

kufr s kvalitním nářadím a spojovacím materiálem
vhodné použití doma, v garáži, i na cestách
klíče, kleště, nůž, kartáč, šroubováky, pilka
sešívačka, metr, svítilna, kladivo, vodováha atd.

09 461 Kufr nářadí 550 dílů HOME
•
•
•
•
•
•
•
•

hliníkový, vícepatrový kufr
opatřen teleskopickým úchytem a kolečky
186ks nářadí z CrV oceli
vhodné použití doma, v garáži, i na cestách
soubor kleští a klíčů
šroubováky, bity, nástavce, zkoušečka
ráčny 1/2" a 1/4" s nástavci
svěrka, kleště, nůž, spojovací materiál atd.

09 456 Kufr nářadí 186 dílů, ALU PREMIUM

•
•
•
•

4x plochý šroubovák
3x křížový (PH) šroubovák
magnetické zakončení
praktický kufřík

09 500 Šroubováky sada 7ks
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•
•
•
•

hliníkový, vícepatrový kufr
opatřen teleskopickým úchytem a kolečky
186ks nářadí a spojovacího materiálu
vhodné použití doma, v garáži, i na cestách

09 457 Kufr nářadí 186 dílů, ALU KRAFT SUITE

novinka
•
•
•
•

praktický šroubovák
bity šroubovací
bity imbus, torx
uzavíratelná krabička

09 510 Šroubovák s bity - 30ks

•
•
•
•

novinka

přepínatelný směr ráčny
dlouhý ohebný nástavec
58ks příslušenství
bity v plastových držácích

09 505 Sada ráčnový šroubovák 58 dílů

•
•
•
•

komfortní šroubovák
nejběžnější bity
šestihranné nástavce
uzavíratelná krabička

09 511 Sada ráčna ERGO 25 dílů

•
•
•
•

přepínatelný směr ráčny
bity ploché, křížové
bity imbus, torx, čtverec
praktický kufřík

09 506 Sada ráčnový šroubovák 37 dílů

•
•
•
•
•
•
•
•

praktický kufr s vloženými patry
257 ks nářadí z CrV oceli
vhodné použití doma, v garáži, i na cestách
soubor kleští a očkoplochých klíčů
ráčny 1/2" a 1/4" s nástavci
vodováha, metr, pilka, zkoušečka
kladivo, lepící páska
vybrané kusy spojovacího materiálu

09 455 Kufr nářadí 257 dílů, PROFESSIONAL

•
•
•
•

gola sada s ráčnou 1/4"
nástavce šestihran
bity ploché, křížové atd.
praktický kufřík

09 507 Gola sada 1/4" 46 dílů

tipy na vánoce
novinka

novinka

novinka

ź Záznam na microSDHC kartu
ź Rozlišení Full HD (1080p)
ź Obrazové funkce LDW a FCW
ź Přiložený GPS modul
ź Napájení 12V nebo 24 V
ź WDR pro lepší záběry
ź Parkovací režim
ź G-senzor

ź
ź
ź
ź
ź

Záznam na microSDHC kartu
Rozlišení Full HD (1080p)
Napájení 12V nebo 24V
automatické zapnutí nahrávání
G-senzor

ź
ź
ź
ź
ź

Záznam na microSDHC kartu
Rozlišení Full HD (1080p)
Napájení 12V nebo 24V
širokoúhlý objektiv
G-senzor

33 612 Kamera do auta Full HD 2,7" modrá

33 611 Kamera do auta 2,4" FULL HD širokoúhlá

novinka

„AlcoZero“

33 613 Kamera do auta Full HD 2,4" červená GPS

novinka

„Silver“

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

„Black“

„Black/White“

novinka

Účinný elektrochemický senzor
Rozsah 0 - 4‰ alkoholu v krvi
Poloprofesionální alkoholtester
Rychlé zahřívání
Rychlá odezva
Přesné a stabilní měření.
Samodiagnostický systém

ź Polovodičové kyslíkové čidlo
ź Rozsah 0 - 1,9‰ alkoholu v krvi
ź Přesnost 0,001% BAC

novinka

01 902 Alkohol tester BLACK, digitální

novinka

ź Polovodičové kyslíkové čidlo
ź Rozsah 0 - 1,9‰ alkoholu v krvi
ź Orientační alkohol tester

ź Polovodičové kyslíkové čidlo
ź Rozsah 0 - 1,9‰ alkoholu v krvi
ź Přesnost 0,01% BAC

01 900

01 901

Alkohol tester SILVER, digitální

Alkohol test BLACK/WHITE, digit.

novinka

ź Pro digitální tester Black
ź Balení 5 ks
ź Určeno pro 01 902

ź Pro digitální tester Alco Zero
ź Balení 2 ks
ź Určeno pro 01 905

01 903 Náhradní náústek 5ks

01 906 Náhradní náústek 2ks

Made in Korea

01 905 Alkohol tester AlcoZero - elektrochemický senzor

novinka

novinka
BEZDRÁTOVÝ

ź
ź
ź
ź

Zobrazení na LED displeji
4 senzory do zadního nárazníku
Akustická a obrazová odezva
Výkružník pro instalaci

33 602 Parkovací asistent 4 senzory, LED display
Dárkový balíček s osvěžovači vzduchu a dalšími doplňky.
Elegantní dárková balení, které potěší opravdu každého.
K2 ALASKA 300 ml - Vysoce účinný rozmrazovač skel.
Zabraňuje zamrzání skel. Účinný až do -70°C.
Škrabka na sklo - Z velmi kvalitního a odolného plastu s
termorukojetí.
FRESH BAG XXL - Víceúčelový osvěžovač vzduchu, nejen
do auta. Decentní sáček obsahuje vonné kuličky napuštěné
francouzským parfémem, který je postupně uvolňován.
Utěrka z mikrovlákna - Praktická vízeúčelová utěrka
velikosti 60 x 50 cm.

nové provedení
99009 Dárkový balíček 1 (car)

ź
ź
ź
ź
ź

Zobrazení na LED displeji
4 senzory do zadního nárazníku
Akustická a obrazová odezva
Bezdrátový přenos
Výkružník pro instalaci

33 603 Parkovací asistent 4 senzory, LED display, bezdrátový

ź Zobrazení na LCD displeji
ź 4 senzory do zadního nárazníku

ź Kamera do zadnho nárazníku
ź Akustická a obrazová odezva
ź Bezdrátový přenos

33 604 Parkovací asistent 4 senzory + zadní kamera

Dárkový balíček s osvěžovači vzduchu jak do automobilu, tak
do domácnosti.
Elegantní dárková balení, které potěší opravdu každého.
ź FRESH BAG - Víceúčelový osvěžovač vzduchu, nejen do

auta. Decentní sáček obsahuje vonné kuličky napuštěné
francouzským parfémem, který je postupně uvolňován.
ź Aroma home sticks - Osvěžovač vzduchu do domácnosti, v
podobě vonných tyčinek.
ź Little Joe - Osvěžovač vzduchu do mřížky ventilátoru, v
podobě veselé plastové postavičky.
ź Utěrka z mikrovlákna - Praktická vízeúčelová utěrka
velikosti 60 x 50 cm.

nové provedení

99010 Dárkový balíček 2 (car & home)
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Novinky
Potahy sedadel sada 9ks „CARBON“
novinka

Plynový zářič „SILVER“ 12,5kW s regulátorem
novinka

Venkovní tepelný zářič, volně stojící s možností
uchycení do pevného podkladu. Výborný pro
zvýšení tepelné pohody za chladného počasí
ve venkovním prostředí – na terase, v
otevřeném altánku, na pergole, nebo
předzahrádce.

Sada potahů sedadel "CARBON" pro celý vůz.
Potahy jsou vyrobeny z podšitého materiálu, lze je připevnit na
většinu běžně používaných automobilových sedadel, i na přední
sedadla se zabudovaným bočním airbagem.

Zářič je vybaven hořákem o výkonu 12,5 kW se
spotřebou plynu 0,909 kg/h. Připojuje se k
plynové lahvi 10 kg, která je umístěna v kryté,
dvířky opatřené, spodní části zařízení (plynovou
lahev je třeba zvlášť dokoupit). Dále obsahuje
bezpečnostní spínač, který při naklonění celého
zářiče vypne přívod plynu a tím zhasne plamen.

Balení obsahuje potah pro sedadlo a opěrku řidiče, potah pro
sedadlo a opěrku spolujezdce, potah zadní nedělitelné sedačky a 5x
potah pro hlavovou opěrku.

Plynový zářič je opatřen kolečky pro
usnadněnou mobilitu, navíc je možné ukotvení
napevno do země (kotvící vruty nejsou součástí
balení). Balení obsahuje veškeré příslušenství
včetně připojovací hadice s redukčním
ventilem.

31 688 Potahy sedadel sada 9ks CARBON LIGHT šedé AIRBAG
31 689 Potahy sedadel sada 9ks CARBON DARK šedé AIRBAG

13 932 Plynový zářič SILVER 12,5kW s regulátorem

Potahy volantu „COLOR LINE“

Deka ochranná do kufru

novinka

novinka
Ochranná deka do kufru auta, jedinečná
konstrukce, která chrání dno i zadní část
zavazadlového prostoru a navíc je vybavena
celou řadou praktických kapes, včetně
uzavíratelných.
Ideální k přepravě psa nebo znečištěného
nákladu v zavazadlovém prostoru. Zároveň
pomáhá udržovat pořádek tím, že spoustu
drobností lze umístit do kapes.

04 141 Deka ochranná do kufru s kapsami

Vesta výstražná růžová dětská S.O.R. EN 1150:1999
Stylový potah volantu s unikátním provedením, v pastelových
barevných provedeních s černým podkladem a pastelovým
prošíváním.

novinka
Výstražná reflexní vesta, dobře viditelná na velkou
vzdálenost. Určeno pro děti ve věku 4 - 15 let.

Potah je příjemný na omak, ergonomicky tvarovaný s perforací
pro usnadněný úchop. Potah chrání volant před opotřebením a
zlepšuje řízení, jelikož brání smýkání rukou.

Vesta se jednoduše nasadí přes hlavu dítěte tak,
aby na přední i zadní straně byly dobře viditelné
reflexní prvky.

31 450
31 451
31 452
31 453
31 454

Zejména za snížené viditelnosti či v šeru
několikanásobně prodlužuje vzdálenost, na kterou
je dítě viditelné.
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Potah volantu COLOR LINE modrý
Potah volantu COLOR LINE červený
Potah volantu COLOR LINE zelený
Potah volantu COLOR LINE oranžový
Potah volantu COLOR LINE fialový

01 552 Vesta výstražná růžová dětská S.O.R.

Novinky
Halogenové žárovky „Excelite“

Sady žárovek „GREEN“

novinka

novinka

+80%

Až o 80% více světla na cestě

+100%

Až o 100% více světla na cestě

REDUCED
BLINDING

Snížené oslnění protijedoucích vozidel

+40
meter

Až o 40 metrů delší paprsek
než u standardní žárovky

+60

Až o 60 metrů delší paprsek než
u standardní žárovky

GOOD
VISIBILITY

Dobrá viditelnost i při špatném počasí

EXTRA
WHITE

Speciální modrý povlak dodává bílé
a jasné světlo

Platinum

Speciální platinový povrch

YELLOW
RING

Méně oslnění díky žlutému kroužku
v místě vlákna

MAX.
POWER

Maximální výkon s vysokou barevnou
teplotou

EXTRA
BRIGHT

Nejjasnější, nejdelší a nejsilnější
světla na vozovce

GLOBAL
STD.

Splňuje globální standardy

08713 Žárovka 12V H1 BLUE SVU 2ks
08720 Žárovka 12V H7 BLUE SVU 2ks
08728 Žárovka 12V H4 BLUE SVU 2ks

meter

08714 Žárovka 12V H1 CHROME PW 2ks
08721 Žárovka 12V H7 CHROME PW 2ks
08729 Žárovka 12V H4 CHROME PW 2ks

Mr&Mrs Fragrance

Made in Korea

Made in Korea

novinka

Made in Korea

novinka

08715 Žárovka 12V H1 NIGHT VISION 2ks
08722 Žárovka 12V H7 NIGHT VISION 2ks
08730 Žárovka 12V H4 NIGHT VISION 2ks

R5W

W5W

12V 5W Ba15s

12V 5W W2,1x9,5d

P21W

P21/5W

12V 21W Ba15s

12V 21/5W BaY15d

GREEN ... vždy výhodná cena

08530 Sada žárovek GREEN H7
08531 Sada žárovek GREEN H4
08532 Sada žárovek GREEN H1

7.5A; 15A; 20A

AROMA CAR ORGANIC 40g
novinka

„NIKI“
novinka
amJNIKI001
amJNIKI002
amJNIKI003
amJNIKI005
amJNIKI006

NIKI pepper mint - červená
NIKI black tea - černá
NIKI fresh air - stříbrná matná
NIKI citrus&musk - bíla
NIKI pure - stříbrná lesklá

„CESARE“
novinka
amJCESBS02
amJCESBS05
amJCESBS11
amJCESBS03
amJCESBS06
amJCESBS04
amJCESBS07
amJCESBS01

CESARE Green Citrus zelený
CESARE Energy oranžový
CESARE Black Tea béžový
CESARE Cedar Wood černý
CESARE Pepper Mint červený
CESARE Vanilla žlutý
CESARE Citrus růžový
CESARE Fresh Air bílý

Velmi účinný osvěžovač vzduchu v nádobce,
která může být diskrétně umístěna pod
sedadlem. Skvěle funguje i při vyšších
teplotách a díky použitému organickému
materiálu je šetrná k životnímu prostředí.

amFAL038
amFAL021
amFAL918
amFAL970
amFAL932

Osvěžovač AROMA CAR BLACK
Osvěžovač AROMA CAR COFFEE
Osvěžovač AROMA CAR STRAWBERRY
Osvěžovač AROMA CAR LEMON
Osvěžovač AROMA CAR VANILLA

Leštička karosérie
novinka

Leštička karosérií pro snadné leštění a
ošetřování karosérií automobilů i jiných
ploch. Napájení 230 V, max. příkon 1300W.
V sadě se nachází brusné kotouče, kotouče
pro nanášení i leštění a nosný kotouč.

07 259 Lesticka karoserie 230V 1400W

novinka

novinka

novinka

Vysoce výkonný měnič, pro 230V/50Hz v místech
s rozvodem 12 V=. Napájení zástrčkou do
zásuvky automobilového zapalovače 12V, nebo
pomocí klipsů z akumulátoru 12V. Výstup měniče
je osazen běžnou zásuvkou 230V dvoukolíkovou"
zástrčkou a navíc USB zásuvkou. Měnič je
vybaven vypínačem, kontrolkami provozu a
signalizací nežádoucích stavů.

Vysoce výkonný 10 A měnič (transformátor s
usměrňovačem) určený pro univerzální použití,
kdy je potřeba připojit zařízení o výkonu až 120W
s napájením pomocí zástrčky autozapalovače
12V= k síti s napětím 230V.
Výstup měniče je osazen zásuvkou
autozapalovače 12V a vstup zástrčkou 230 V
evropského typu.

Zkoušečka pro měření napětí, která zároveň
umožňuje zjistit přítomnost napětí indukční
metodou přes izolaci kabelu (u střídavého
napětí). Rozsah měření v rozmezí od 12 V do
250 V. Přístroj je vybaven displejem pro
zobrazení měřeného napětí. Hodnoty napětí se
zobrazují v pěti stupních na LCD displeji.

07 112 Trafo 12/230V 300W + USB

07 116 Trafo 230/12V 10Amp

07 513 Zkoušečka digitální 12-250V
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novinky
Náramkové hodinky COMPASS „BLACK EDITION“
Precizní hodinky s koženým opaskem.
Hodinky jsou analogové s funkcemi jakými jsou stopky a kalendář, navíc jsou voděodolné
do tlaku 3 ATM.
Sklíčko hodinek vyrobené z tvrzeného skla „Hardlex“, tvořeného vrstvou umělého korundu
nanesenou na křemíkovém skle. Výsledná pevnost sklíčka je tak o poznání vyšší než u
klasického křemíkového.
Řemínek z kůže lze snadno a rychle nastavit na každou velikost ruky.

novinka

novinka

13 719 Hodinky BLACK EDITION hnědé
13 720 Hodinky BLACK EDITION černé

Dekorativní modely s patinou

Dekorační modely s patinou a
opotřebovaným vzhledem.
Modely jsou zhotoveny
v celokovovém provedení,
podle reálných předloh se
vzhledem odpovídajícím
neudržovaným vozidlům.
Na modelech je velké množství
detailů, stylizované
charakteristikou, odpovídající
době ze kterých vozy pochází.
Jedná se o dekorační,
nepohyblivé předměty, určené
na výstavku, do vítríny apod.

novinka

90 800
90 801
90 802
90 803
90 804
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Model INDIAN (dekorace)
Model CHOPPER (dekorace)
Model CABRIO (dekorace)
Model BLUE CAR (dekorace)
Model FIRE TRUCK (dekorace)

