
AKCE ZIMA 2021 
Obj. číslo DS150E

VCI Kit + TRUCK software
Diagnostika Delphi DS150E patří k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším 
diagnostickým zařízením v českých a slovenských autoservisech.

Ovládací TRUCK software DS150E přesvědčí svou komplexností snad 
každého automechanika, hledajícího multiznačkovou diagnostiku 
s kvalitním českým překladem a s přímým přístupem k nápovědě 
a technickým datům vozidel přímo od jejich výrobců. Delphi DS150E 
není pouhou čtečkou pamětí závad. V rámci rozsáhlé kompatibility 
s řídicími jednotkami neselhává ani při náročných diagnostických 
procedurách. 

Obj. číslo 9500000492100

Prořezávačka dezénů RS 88 TL,  
výkon 680 W, s regulací a kabelem 2,5 m
Je určena pro prořez a obnovu ojetých dezénových drážek pneumatik 
u nákladních automobilů, speciálním nažhaveným nožem. S profesio-
nálním přístrojem RS 88 TL můžeme prořezávat drážky od 2 až 16 mm 
dle zvoleného nože v nožové hlavě rukojeti. Balení obsahuje 10 ks 
prořezávacích nožů. 

Obj. číslo G2043416

Utahovák pneumatický 3/4“, 1360 Nm 
v kufru sada 9 ks
Pneumatický utahovák s příklepovým systémem.
Rozměry hlavic: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Určený pro vysoké nároky při montáži.

Technické parametry:
Spotřeba vzduchu: 120 l/min
Pracovní tlak: 6,3 bar
Utahovací/uvolňovací moment: 1360 Nm
Hmotnost utahováku: 2,4 kg
Upínání: 3 / 4“
Otáčky: 6 500 ot/min.
Max. velikost šroubu 
do M52

Obj. číslo z05

Zouvačka nákladní
Dvou motorová elektrohydraulická zouvačka pro montáž a demontáž 
pneumatik nákladních vozidel, autobusů a ostatních strojů s průměry 
ráfků 14“až 26“.

Technické parametry:
Rozsah upnutí: 14“- 26“
Max. váha kola: 500 kg
Motor hydrauliky: 1,1 kW
Motor převodovky: 1,8 kW
Síla odražeče: 2500 kg
Ovládací napětí: 24 V 
Váha stroje cca: 740 kg

V případě zájmu o vyvažovačku nás kontaktujte!
 

Obj. číslo NZ01

Pneumaticko-hydraulický zvedák 22 t
Pneumaticko-hydraulický zvedák s nosností 22 t. Určený zejména pro 
nákladní automobily, zemědělské stroje, autobusy apod. Zvedák vyniká 
kvalitní hydraulikou a konstrukcí, je nenáročný na údržbu. Ovládání 
zvedáku je umístěno na rukojeti ovládací tyče. Připojení na stlačený 
vzduch rychlospojkou.

Technické parametry:
Nosnost: 22 t
Min. / max. pracovní výška: 230-430 mm,
šroub v zvedacím pístu lze vyšroubovat 
jako prodloužení až 105 mm
Sada prodlužovacích nástavců
Stlačený vzduch: 7-8 bar 
(při nižším tlaku snížená nosnost)
Hmotnost: 48 kg

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. 

49 990 Kč / 1 850 € 5 990 Kč / 221 €

4 190 Kč / 155 €
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Obj. číslo 319900

Nabíječka baterií DECA   
6-24 V 37 A FL3713D
Automatická mikroprocesorem řízená nabíječka 6V/12V/24V. 
Nabíječka je vhodná pro nabíjení olověných, bezúdržbových (MF), 
AGM a gélových akumulátorů o kapacite 30Ah - 450Ah

Technické parametry: 
Napětí: 6 / 12 / 24 V
Proud: 25 A
Kapacita: 30 - 450 Ah
Ukazatel dobíjení: LED
Použití:  Profi 
Hmotnost: 12 kg
Rozměry: 39,5 x 25,2 x 21 cm

Obj. číslo 1220000924

Booster Banner P12/24 Start Truck Evo Max
Start Truck nabízí univerzální pomoc při startování s 12 a 24 V. Efektivní 
napájení je zajištěno prostřednictvím dvou plně izolovaných kleští. 
Tento pomocný zdroj při startování je ideální i pro mobilní napájení, 
například pro chladicí boxy, televizory, rádia a elektronářadí.

Technické parametry: 
Napětí: 12/24 V 
Kapacita baterie: 2x 23Ah
Startovací proud (A): 1800/900
Špičkový výkon (A): 4600/2300
Hmotnost (kg): 19
Rozměry : 34 x 41 x 20 cm
USB: 2.1 
Napájení: 230 V, zásuvka 
zapalovače, USB

10 590 Kč / 392 €101 900 Kč / 3 775 €

7 490 Kč / 277 €

4 390 Kč / 163 €

Praha

Plzeň

Jihlava
Prostějov

Trenčín

Prešov

Liberec

Hradec 
Králové

Díly pro váš truck

Distribuce do
v Čechách 
i na Slovensku

24 h



Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. 

35 Kč / 1,30 €

1 090 Kč / 40 €

78 Kč / 3 €

270 Kč / 10 €

1 750 Kč /64 €

17 390 Kč / 644 €

6 990 Kč / 259 €

89 Kč / 3,30 €

135 Kč / 5 €

540 Kč / 20 €

249 Kč / 9 €

280 Kč / 10 €

10 890 Kč / 403 €

5 590 Kč / 207 €

Obj. číslo 1232403035

Nabíječka baterií BANNER 6-24 V 35 A  
Professional
Speciální nabíječka s grafickým displejem a regeneračním režimem pro 
hluboce vybité baterie s vápníkovou technologií. Aku nabíječka Banner 
Accucharger Pro 35 A oživí nejen hluboce vybité baterie s technologií 
Ca/Ca, ale i baterie AGM, EFB. 

Technické parametry:
Síťové napětí: 230/50 V/Hz
Nabíjecí proud: max. 35 A
Kapacita baterie: 3-300 Ah
Příkon: max 1080 W
Jmenovité nabíjecí napětí: 6/12/24 V
Koncové nabíjecí napětí: 6,75–32,4 V
Rozměry: 285 x 142 x 70 mm
Délka nabíjecího kabelu: 2,4m

Obj. číslo 1-35-5*

Kabely startovací 5,0m 560/1200A PROFI
Tyto kabely se používají pro 
nouzové nastartování osobních 
i nákladních automobilů z jiného 
akumulátoru. Dále je možné 
kabely použít k provizornímu 
propojení startovacích i trakčních 
akumulátorů při nabíjení nebo 
zátěži. Dosedací plocha kleští 
na póly akumulátoru je z mědi.

Obj. číslo 20768

Sprej startovací éterový 200ml
Prostředek zajistí spolehlivé startování za studena, 
ve vlhku, při mokrých zapalovacích svíčkách a slabém 
akumulátoru. Prostředek obsahuje kombinaci lehce 
zápalných látek a je velmi vhodný pro všechny 
benzinové a dieselové motory. 

Obj. číslo 1030001400

Hustoměr baterie BANNER
Hustoměr s balónkem, skleněnou nasávací trubicí vybavenou s vnitřním 
plovákem, pro měření elektrolytu akumulátoru. 

Obj. číslo 20866

Sněhové řetězy SEKČNÍ nouzové na šroub - 
1 KOLO 2ks 
Sekční řetězy pro nákladní vozidla 
jsou vhodné pro rozměry 22,5“ až 
po 24,5“

Obj. číslo 3700-003-000-11

Rukavice pracovní zimní 
BOJAR WINTER kombi.  
vel. 11

Obj. číslo 1210000291

Tester baterií BANNER BBT HD1+
Ideální nástroj k měření baterií motocyklů, osobních a nákladních au-
tomobilů. Masivní provedení, včetně testu systému nabíjení baterie 12V 
a 24V. Snadná obsluha, vysoká přesnost a možnost rychlého vytisknutí 
výsledku měření.

Technické parametry: 
Měření napětí baterií 6V a 12V
Systémový test 12V a 24V
Mikroprocesorem řízené měření pro přesný a okamžitý výsledek.
Odolná skříňka, grafická tiskárna s datem a testovacím kódem, jedno-
duché ovládání.
Velký čtyřřádkový displej 
včetně grafického zobrazení, 
zobrazení SOC a SOH
Ochrana proti přepólování 
a přepětí.
Obsah dodávky: tester BBT 
HD1+, papírová role pro 
integrovanou tiskárnu, soft-
ware pro PC, 6x baterie 1,5V, 
skořepinový kufr, návod.

Obj. číslo TESTER T10

Tester akumulátorů T10-B
Tester spolehlivě testuje stav 12 V kyselinových olověných, bezúdržbo-
vých, EFB, AGM, AGM spirál a GEL auto a moto akumulátorů v průběhu 
několika sekund. Výsledkem testu je velikost startovacího proudu 
a vnitřního odporu testovaného akumulátoru. 

Technické parametry:
Test akumulátoru v řádu několika sekund
Vhodný pro testování auto 
i moto akumulátorů
Test alternátoru, startéru, ukostření
Paměť na 70 výsledků testů
Testuje startovací proudy 
 v rozsahu 40 A ~ 2000 A
Měření vnitřního odporu
Ochrana proti přepólování
Vestavěná tiskárna
Intuitivní ovládání 
Komunikace přes USB port
Grafický displej

Obj. číslo 829342

Nabíječka baterií Telwin DOCTOR START 630 
+ start
Elektronická multifunkční nabíječka, startér a tester pro baterie typu 
WET, GEL, AGM, PbCa, EFB s napětím 12 / 24 V. Zajišťuje kompletní 
údržbu baterií WET, GEL, AGM, PbCa a EFB a rychlý start všech typů 
automobilů, dodávkových a lehkých nákladních automobilů. 

Technické parametry:
Napětí 230 V
Příkon při nabíjení: max. 2 kW 
Příkon při startu: max. 10 kW
Nabíjecí napětí: 12-24 V
Nabíjecí proud ef.: max. 90 A
Nabíjecí proud aritm.: max. 70
Podpora při startu: max. 570 A
Regulace nabíjecího proudu: 1-90 A
Pro baterie: 10-1050 Ah 
Rozměry: 365 x 460 x 755mm
Váha: 24 kg

Obj. číslo 6000256

Kabely startovací 
3,0m 600A 
Měděné, barevně označené startovací 
kabely se svorkami na akumulátor 
od firmy Sheron. Uzavíratelné 
balení „zipper bag“, snadné uložení 
startovacích kabelů do praktického 
na zip uzavíratelného obalu. 

Obj. číslo G404

Refraktometr (měřič hustoty kapalin) 4v1
Optický přístroj pro 
zkoušení elektrolytu 
baterií, chladicí kapaliny 
a kapaliny ostřikovače. 

Obj. číslo 5131

Přísada proti tuhnutí nafty 1l-LQM
Přísada zabraňuje tvorbě krystalů 
parafínu v naftě, které za nízkých 
teplot způsobují zhuštění nafty a tím 
ucpávají palivové vedení a filtry. 

Obj. číslo ICE2703A

Škrabka na okno + smetáček teleskopický 
90-120 cm 

799 Kč / 29 €

Obj. číslo 1316161

Sheron zimní ostřikovač  
-80 °C, 25L
Nemrznoucí zimní 
směs do ostřikovačů 
s příjemnou citrusovou 
vůní. 

Obj. číslo 6902

Rozmrazovač skel  
500ml LQM
Přípravek je určený pro rychlé 
odstranění ledu a námrazy ze 
skel automobilů. Je neutrální 
vůči lakům, gumě a plastickým 
hmotám.



Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. 
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Obj. číslo 1232403035

Nabíječka baterií BANNER 6-24 V 35 A  
Professional
Speciální nabíječka s grafickým displejem a regeneračním režimem pro 
hluboce vybité baterie s vápníkovou technologií. Aku nabíječka Banner 
Accucharger Pro 35 A oživí nejen hluboce vybité baterie s technologií 
Ca/Ca, ale i baterie AGM, EFB. 

Technické parametry:
Síťové napětí: 230/50 V/Hz
Nabíjecí proud: max. 35 A
Kapacita baterie: 3-300 Ah
Příkon: max 1080 W
Jmenovité nabíjecí napětí: 6/12/24 V
Koncové nabíjecí napětí: 6,75–32,4 V
Rozměry: 285 x 142 x 70 mm
Délka nabíjecího kabelu: 2,4m

Obj. číslo 1-35-5*

Kabely startovací 5,0m 560/1200A PROFI
Tyto kabely se používají pro 
nouzové nastartování osobních 
i nákladních automobilů z jiného 
akumulátoru. Dále je možné 
kabely použít k provizornímu 
propojení startovacích i trakčních 
akumulátorů při nabíjení nebo 
zátěži. Dosedací plocha kleští 
na póly akumulátoru je z mědi.

Obj. číslo 20768

Sprej startovací éterový 200ml
Prostředek zajistí spolehlivé startování za studena, 
ve vlhku, při mokrých zapalovacích svíčkách a slabém 
akumulátoru. Prostředek obsahuje kombinaci lehce 
zápalných látek a je velmi vhodný pro všechny 
benzinové a dieselové motory. 

Obj. číslo 1030001400

Hustoměr baterie BANNER
Hustoměr s balónkem, skleněnou nasávací trubicí vybavenou s vnitřním 
plovákem, pro měření elektrolytu akumulátoru. 

Obj. číslo 20866

Sněhové řetězy SEKČNÍ nouzové na šroub - 
1 KOLO 2ks 
Sekční řetězy pro nákladní vozidla 
jsou vhodné pro rozměry 22,5“ až 
po 24,5“

Obj. číslo 3700-003-000-11

Rukavice pracovní zimní 
BOJAR WINTER kombi.  
vel. 11

Obj. číslo 1210000291

Tester baterií BANNER BBT HD1+
Ideální nástroj k měření baterií motocyklů, osobních a nákladních au-
tomobilů. Masivní provedení, včetně testu systému nabíjení baterie 12V 
a 24V. Snadná obsluha, vysoká přesnost a možnost rychlého vytisknutí 
výsledku měření.

Technické parametry: 
Měření napětí baterií 6V a 12V
Systémový test 12V a 24V
Mikroprocesorem řízené měření pro přesný a okamžitý výsledek.
Odolná skříňka, grafická tiskárna s datem a testovacím kódem, jedno-
duché ovládání.
Velký čtyřřádkový displej 
včetně grafického zobrazení, 
zobrazení SOC a SOH
Ochrana proti přepólování 
a přepětí.
Obsah dodávky: tester BBT 
HD1+, papírová role pro 
integrovanou tiskárnu, soft-
ware pro PC, 6x baterie 1,5V, 
skořepinový kufr, návod.

Obj. číslo TESTER T10

Tester akumulátorů T10-B
Tester spolehlivě testuje stav 12 V kyselinových olověných, bezúdržbo-
vých, EFB, AGM, AGM spirál a GEL auto a moto akumulátorů v průběhu 
několika sekund. Výsledkem testu je velikost startovacího proudu 
a vnitřního odporu testovaného akumulátoru. 

Technické parametry:
Test akumulátoru v řádu několika sekund
Vhodný pro testování auto 
i moto akumulátorů
Test alternátoru, startéru, ukostření
Paměť na 70 výsledků testů
Testuje startovací proudy 
 v rozsahu 40 A ~ 2000 A
Měření vnitřního odporu
Ochrana proti přepólování
Vestavěná tiskárna
Intuitivní ovládání 
Komunikace přes USB port
Grafický displej

Obj. číslo 829342

Nabíječka baterií Telwin DOCTOR START 630 
+ start
Elektronická multifunkční nabíječka, startér a tester pro baterie typu 
WET, GEL, AGM, PbCa, EFB s napětím 12 / 24 V. Zajišťuje kompletní 
údržbu baterií WET, GEL, AGM, PbCa a EFB a rychlý start všech typů 
automobilů, dodávkových a lehkých nákladních automobilů. 

Technické parametry:
Napětí 230 V
Příkon při nabíjení: max. 2 kW 
Příkon při startu: max. 10 kW
Nabíjecí napětí: 12-24 V
Nabíjecí proud ef.: max. 90 A
Nabíjecí proud aritm.: max. 70
Podpora při startu: max. 570 A
Regulace nabíjecího proudu: 1-90 A
Pro baterie: 10-1050 Ah 
Rozměry: 365 x 460 x 755mm
Váha: 24 kg

Obj. číslo 6000256

Kabely startovací 
3,0m 600A 
Měděné, barevně označené startovací 
kabely se svorkami na akumulátor 
od firmy Sheron. Uzavíratelné 
balení „zipper bag“, snadné uložení 
startovacích kabelů do praktického 
na zip uzavíratelného obalu. 

Obj. číslo G404

Refraktometr (měřič hustoty kapalin) 4v1
Optický přístroj pro 
zkoušení elektrolytu 
baterií, chladicí kapaliny 
a kapaliny ostřikovače. 

Obj. číslo 5131

Přísada proti tuhnutí nafty 1l-LQM
Přísada zabraňuje tvorbě krystalů 
parafínu v naftě, které za nízkých 
teplot způsobují zhuštění nafty a tím 
ucpávají palivové vedení a filtry. 

Obj. číslo ICE2703A

Škrabka na okno + smetáček teleskopický 
90-120 cm 

799 Kč / 29 €

Obj. číslo 1316161

Sheron zimní ostřikovač  
-80 °C, 25L
Nemrznoucí zimní 
směs do ostřikovačů 
s příjemnou citrusovou 
vůní. 

Obj. číslo 6902

Rozmrazovač skel  
500ml LQM
Přípravek je určený pro rychlé 
odstranění ledu a námrazy ze 
skel automobilů. Je neutrální 
vůči lakům, gumě a plastickým 
hmotám.



AKCE ZIMA 2021 
Obj. číslo DS150E

VCI Kit + TRUCK software
Diagnostika Delphi DS150E patří k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším 
diagnostickým zařízením v českých a slovenských autoservisech.

Ovládací TRUCK software DS150E přesvědčí svou komplexností snad 
každého automechanika, hledajícího multiznačkovou diagnostiku 
s kvalitním českým překladem a s přímým přístupem k nápovědě 
a technickým datům vozidel přímo od jejich výrobců. Delphi DS150E 
není pouhou čtečkou pamětí závad. V rámci rozsáhlé kompatibility 
s řídicími jednotkami neselhává ani při náročných diagnostických 
procedurách. 

Obj. číslo 9500000492100

Prořezávačka dezénů RS 88 TL,  
výkon 680 W, s regulací a kabelem 2,5 m
Je určena pro prořez a obnovu ojetých dezénových drážek pneumatik 
u nákladních automobilů, speciálním nažhaveným nožem. S profesio-
nálním přístrojem RS 88 TL můžeme prořezávat drážky od 2 až 16 mm 
dle zvoleného nože v nožové hlavě rukojeti. Balení obsahuje 10 ks 
prořezávacích nožů. 

Obj. číslo G2043416

Utahovák pneumatický 3/4“, 1360 Nm 
v kufru sada 9 ks
Pneumatický utahovák s příklepovým systémem.
Rozměry hlavic: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Určený pro vysoké nároky při montáži.

Technické parametry:
Spotřeba vzduchu: 120 l/min
Pracovní tlak: 6,3 bar
Utahovací/uvolňovací moment: 1360 Nm
Hmotnost utahováku: 2,4 kg
Upínání: 3 / 4“
Otáčky: 6 500 ot/min.
Max. velikost šroubu 
do M52

Obj. číslo z05

Zouvačka nákladní
Dvou motorová elektrohydraulická zouvačka pro montáž a demontáž 
pneumatik nákladních vozidel, autobusů a ostatních strojů s průměry 
ráfků 14“až 26“.

Technické parametry:
Rozsah upnutí: 14“- 26“
Max. váha kola: 500 kg
Motor hydrauliky: 1,1 kW
Motor převodovky: 1,8 kW
Síla odražeče: 2500 kg
Ovládací napětí: 24 V 
Váha stroje cca: 740 kg

V případě zájmu o vyvažovačku nás kontaktujte!
 

Obj. číslo NZ01

Pneumaticko-hydraulický zvedák 22 t
Pneumaticko-hydraulický zvedák s nosností 22 t. Určený zejména pro 
nákladní automobily, zemědělské stroje, autobusy apod. Zvedák vyniká 
kvalitní hydraulikou a konstrukcí, je nenáročný na údržbu. Ovládání 
zvedáku je umístěno na rukojeti ovládací tyče. Připojení na stlačený 
vzduch rychlospojkou.

Technické parametry:
Nosnost: 22 t
Min. / max. pracovní výška: 230-430 mm,
šroub v zvedacím pístu lze vyšroubovat 
jako prodloužení až 105 mm
Sada prodlužovacích nástavců
Stlačený vzduch: 7-8 bar 
(při nižším tlaku snížená nosnost)
Hmotnost: 48 kg

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen. 

49 990 Kč / 1 850 € 5 990 Kč / 221 €

4 190 Kč / 155 €
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Prostějov +420 582 368 778

SLOVENSKO
Prešov +421 517 582 103

Trenčín +421 326 527 195
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Obj. číslo 319900

Nabíječka baterií DECA   
6-24 V 37 A FL3713D
Automatická mikroprocesorem řízená nabíječka 6V/12V/24V. 
Nabíječka je vhodná pro nabíjení olověných, bezúdržbových (MF), 
AGM a gélových akumulátorů o kapacite 30Ah - 450Ah

Technické parametry: 
Napětí: 6 / 12 / 24 V
Proud: 25 A
Kapacita: 30 - 450 Ah
Ukazatel dobíjení: LED
Použití:  Profi 
Hmotnost: 12 kg
Rozměry: 39,5 x 25,2 x 21 cm

Obj. číslo 1220000924

Booster Banner P12/24 Start Truck Evo Max
Start Truck nabízí univerzální pomoc při startování s 12 a 24 V. Efektivní 
napájení je zajištěno prostřednictvím dvou plně izolovaných kleští. 
Tento pomocný zdroj při startování je ideální i pro mobilní napájení, 
například pro chladicí boxy, televizory, rádia a elektronářadí.

Technické parametry: 
Napětí: 12/24 V 
Kapacita baterie: 2x 23Ah
Startovací proud (A): 1800/900
Špičkový výkon (A): 4600/2300
Hmotnost (kg): 19
Rozměry : 34 x 41 x 20 cm
USB: 2.1 
Napájení: 230 V, zásuvka 
zapalovače, USB

10 590 Kč / 392 €101 900 Kč / 3 775 €

7 490 Kč / 277 €

4 390 Kč / 163 €

Praha

Plzeň

Jihlava
Prostějov

Trenčín

Prešov

Liberec

Hradec 
Králové

Díly pro váš truck

Distribuce do
v Čechách 
i na Slovensku

24 h


