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Akční nabídka



VŠE PRO AUTOSERVISTROST | ČLEN WM, NEJVĚTŠÍHO DODAVATELE AUTODÍLŮ V EVROPĚ

Řada Pro-Line – výběr akčních položek pro opravdové profesionály
Obj. č. Název Popis Akční cena MOC

5197 PRO-LINE ochrana motoru před opotřebením
Přísadová mazací látka pro lehký chod MoS2 (molybdendisulfid) 
vytváří na všech třecích a kluzných plochách vysoce odolný film.

- Obsah: 1 l
- Přísada je vhodná pro všechny benzinové a dieselové 

motory. Je mísitelná se všemi běžně používanými 
motorovými oleji

498 Kč 766 Kč

2427 PRO-LINE proplach motoru
Účinná kombinace speciálních látek pro čistění olejového okruhu 
motoru od povlaků usazenin a nerozpustných olejových zbytků všech 
druhů před výměnou oleje. Čistí oblast pístních kroužků, tím zlepšuje 
jejich funkci, snižuje opotřebení válců a zaručuje plný výkon motoru.

- Obsah: 500 ml
- Čistění vnitřku motoru před výměnou motorového oleje

148 Kč 228 Kč

2425 PRO-LINE proplach motoru
Účinná kombinace speciálních látek pro čistění olejového okruhu 
motoru od povlaků usazenin a nerozpustných olejových zbytků všech 
druhů před výměnou oleje. Čistí oblast pístních kroužků, tím zlepšuje 
jejich funkci, snižuje opotřebení válců a zaručuje plný výkon motoru.

- Obsah: 1 l
- Čistění vnitřku motoru před výměnou motorového oleje

215 Kč 331 Kč

5101 PRO-LINE čistič automatických převodovek
Vysoce účinná čisticí kapalina pro rozpuštění škodlivých usazenin a 
nánosů v automatických převodovkách a následnou obnovu optimální 
řadicí funkčnosti. Tím se prodlouží životnost převodovky.

- Obsah: 1 l
- Hodí se pro všechny automatické převodovky a rovněž pro 

posilovače řízení bez přídavných systémů

429 Kč 660 Kč

5182 PRO-LINE stop ztrátám oleje
Prostředek regeneruje těsnění motoru, snižuje spotřebu oleje na 
pístních kroužcích (trvalou viskozitou) a ve ventilovém vedení (regene-
rováním těsnění).

- Obsah: 1 l
- Vhodný pro všechny benzinové a dieselové motory
- Mísitelný se všemi běžně používanými motorovými oleji

424 Kč 652 Kč

5198 PRO-LINE přísada do převodového oleje
Přísada do převodového oleje, vyvinutá speciálně pro ručně řazené 
převodové skříně a diferenciály motorových vozidel. Snižuje stupeň 
opotřebení těchto agregátů a snižuje nadměrné zahřívání: to má za 
následek lehčí chod, měkčí řazení a snadnější rozběh agregátu.

- Obsah: 150 ml
- Pro nápravové rozvodovky a převodové skříně, speciálně 

pro vysoké provozní teploty a zvýšené opotřebení

458 Kč 704 Kč

5199 PRO-LINE stop ztrátám převodového oleje
Přísada zabraňuje úniku převodového oleje z netěsných skříní. 
Regeneruje ztvrdlá těsnění. Zabraňuje tvorbě životnímu prostředí 
škodlivých olejových skvrn. Chrání spojky před zaolejováním, zabraňu-
je poškození převodovky pro nízký stav oleje.

- Obsah: 500 ml
- Pro všechny manuální, redukční  

a diferenciální převodovky
- Nepoužívat v automatických převodovkách  

a v převodovkách se spojkou v olejové lázni

377 Kč 580 Kč

5129 Čistič benzinového systému motoru
Čistič odstraňuje škodlivé usazeniny ze vstřikovacích trysek a sacích 
ventilů. Tím se obnoví optimální složení zápalné směsi, příp. se 
udržují její správné hodnoty. Obsažené korozní inhibitory chrání celý 
palivový systém před rzí.

- Obsah: 300 ml
- Výborně se hodí pro dílenské používání a je doporučený 

pro pro všechny benzinové motory

202 Kč 311 Kč

5128 Čistič dieselového systému motoru
Čistič odstraňuje škodlivé usazeniny z velmi přesně vyrobených 
součástek, jako jsou např. vstřikovací trysky a vysokotlaké čerpadla, 
a zajišťuje tak jejich optimální funkci. Zároveň také chrání drahé sou-
částky vstřikovacích systémů pomocí obsažených korozních inhibitorů 
a zlepšením mazacích vlastností nafty.

- Obsah: 300 ml
- Pro všechny dieselové motory včetně vysokotlakých 

systémů vstřikování „Common Rail“  
a „čerpadlo-tryska“

- Rovněž se hodí pro motory vybavené filtry pevných částic

132 Kč 203 Kč

5189 PRO-LINE čistič chladiče
Usazeniny v chladícím nebo topném systému jsou překážkou při 
výměně tepla, blokují ventily termostatů a regulační mechanismy. Pří-
pravek zcela spolehlivě odstraní tyto nebezpečné usazeniny a postará 
se o optimální provozní teplotu a provozní jistotu vozidla.

- Obsah: 1 l
- Pro všechny chladicí a topné systémy
- Neobsahuje žádné kyseliny a louhy
- Je neutrální povahy

377 Kč 580 Kč

5178 PRO-LINE utěsňovač chladiče
Malé netěsnosti způsobené úderem kamene nebo netěsná letovaná 
místa a vlasové trhlinky v chladicím systému není jednoduché vyhledat 
(zjistí se pouze klesající hladina chladicí kapaliny). Tento prostředek 
takové netěsnosti bez problému zcela utěsní.

- Obsah: 250 ml
- Pro všechny chladicí a topné systémy  

s i bez vodních filtrů
- Vhodný také pro hliníkové a plastové chladiče

195 Kč 300 Kč

5111 PRO-LINE čistič škrticí klapky
Speciální aktivní čistící prostředek pro čistění typického znečištění 
a usazenin na škrticí klapce a v sacím prostoru spalovacího benzino-
vého motoru. Zaručuje funkčnost pohyblivých dílů a snižuje spotřebu 
pohonných hmot.

- Obsah: 400 ml
- Odstraňuje znečistění a usazeniny na škrticí klapce  

a v sacím prostoru motoru
- Doporučeno pro použití pouze na benzinových motorech!

215 Kč 330 Kč

5168 PRO-LINE čistič sání dieselmotoru
Speciální aktivní čisticí prostředek pro čistění typického znečištění 
a usazenin na škrticí klapce a v sacím prostoru dieselového motoru. 
Rozpouští a odstraňuje všechny mazlavé povlaky a nečistoty jako jsou 
oleje, saze apod. Zvyšuje provozní spolehlivost dieselových motorů.

- Obsah: 400 ml
- Pro čištění celého sacího systému motoru
- Používat pouze v dieselových (vznětových) motorech!

390 Kč 600 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH


