
SUPER!!!



Vážený zákazníku,
zveme Vás na další ročník AUTOSHOW TROST- EXPO 2016, velkou podzimní výstavu vybavení, náhradních dílů, 
služeb a dalších produktů pro servis vozidel. Expozici najdete i letos uprostřed největší české přehlídky nových aut, na 
zářijovém veletrhu AUTOSHOW PRAHA 2016.
Stánek společnosti TROST je téměř dvojnásobný oproti minulému ročníku, měří více než 450 m2. K vidění bude to 
nejzajímavější z vybavení pro Vaši dílnu, vše od šroubováku, přes diagnostiky až po zvedáky. Podstatnou část expozice 
zabere i přehlídka sortimentu náhradních dílů, kde se budete moci na vlastní oči přesvědčit o kvalitě a šíři sortimentu 
společnosti TROST. 

Kde nás najdete:
Výstaviště Praha – Holešovice, Výstaviště 67,  
levé křídlo Průmyslového paláce

Otevírací doba:
Čt 22. 9. 2016 12.00 – 19.00 hod.
Pá 23. 9. 2016 10.00 – 19.00 hod.
So 24. 9. 2016 10.00 – 19.00 hod.
Ne 25. 9. 2016 10.00 – 16.00 hod.

SUPER! Já přijdu ...



AUTOSHOW TROST-EXPO
Výstava dílenského vybavení Vám nabídne zvedáky Nussbaum, nové pneuservisní vybavení  
BOSCH a celou řadu dalších produktových novinek. Podstatný prostor jsme vyčlenili  
i pro prezentaci ručního nářadí KS Tools.  
Druhá interaktivní část expozice poskytne návštěvníkovi k porovnání zpracování a kvalitu špičkových aftermarketových 
dílů s díly OE produkce. Uvidíte je vedle sebe, budete si je moci osahat a nahlédnout takzvaně „pod pokličku“. Běžnému 
řidiči umožníme podívat se na tyto díly jiným pohledem, než na který je zvyklý z často zavádějících televizních reportáží.  
Sami si budete moci vyzkoušet i řadu produktů z kategorie „dílenská chemie“. 
Představíme také technologii čištění a renovace filtrů  
pevných částic konceptem Cleantaxx. Jedná se o efektivní  
způsob dokonalého a šetrného vyčištění filtru DPF,  
jenž je použitelný pro všechna vozidla i stroje. 

› Emisní analýza BOSCH BEA 550
› Nová plnička převodovek LAUNCH CAT-501S
› Nové pneuservisní stroje BOSCH
› 2sloupové hydraulické zvedáky NUSSBAUM

› Tester CR vstřikovačů BOSCH EPS118
› Automatická myčka kol DRESTER MONZA
› Ruční nářadí a speciální přípravky KS TOOLS
› 3D geometrie HOFMANN TM WA GEOLINER 790 AC400

Výběr z vystavovaných produktů:

Partneři TROST-EXPO na AUTOSHOW PRAHA 2016:



Plán Výstaviště Praha Holešovice
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1  Hlavní vchod na Výstaviště
2  Střední hala Průmyslového paláce
2a  Levé křídlo Průmyslového paláce
2b  Pravé křídlo Průmyslového paláce
P  Veletržní parkoviště

Jak najdete naši expozici:
A) Zadejte tuto adresu do navigace
 Výstaviště 67 
 Levé křídlo Průmyslového paláce 
 170 00 Praha 7

B) Zadejte GPS souřadnice
  50°06‘25.4“N 14°25‘51.0“E

C) Použijte QR kód

AUTOSHOW
TROST-EXPO


