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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Váš servis!

Jistě jste již objevili naši nabídku dílenského vybavení
na www.vybaveniservisu.cz! V případě, že Vás nabídka
zaujala je tato část kampaně přesně pro Vás!

Elektro-hydraulický dvousloupový 

zvedák EVERT, nosnost 3,2 t 

nebo Diagnostika DELPHI DS150

Elekro-hydraulický dvousloupový zvedák Evert
 výška základny je ideální pro nízké dílny
 ovládání na jedné straně
 výška zdvihu: 1 900 mm
 čas zdvihu: 55 s
 síla motoru: 2,2 kW

Roèní software pro kalkulaci oprav vozidel SilverDAT II 

nebo Automatická zouvaèka s ramenem EVERT

Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přesnou kalkulaci nákladů na opra-
vu vozidla, podle výrobcem stanovených norem oprav a údržby u více než 
1 450 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a motocyklů.
Hlavní výhody aplikace:
  přesná indikace všech variant standardní, příplatkové a mimořádné 
 výbavy v závislosti na období výroby
  možnost kalkulace ceny běžných servisních úkonů, mechanických 
 oprav a údržby
  komunikace v českém jazyce
  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro znalecké posudky jsou 
 bezvýhradně uznávány všemi pojišťovnami jak v Německu, tak 
 postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR.
 integrovaná identifi kace vozidla prostřednictvím VIN kódu vozidla 

Automatická zouvačka s ramenem Evert
 pneumatické vychýlení ramena dozadu
 pneumatické blokování
 pomocné rameno výrazně urychluje a usnadňuje práci
 vhodné i pro větší servisy
 výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
 pracovní tlak 8 - 10 bar
 vnitřní uchycení 12” - 23”
 vnější uchycení 10” - 20”
 šířka disku 41”

Automatická zouvaèka EVERT 

nebo Náøaïový vozík TOPTUL

Automatická zouvačka Evert
 pneumatické vychýlení ramena dozadu
 pneumatické blokování
 výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
 pracovní tlak 8 - 10 bar
 vnitřní uchycení 12” - 23”
 vnější uchycení 10” - 20”
 šířka disku 41”

Nářaďový vozík Toptul
 s centrálním zámkem
 7 zásuvek; 5 vybavených - 229 ks nářadí
 hmotnost: 95kg s vybavením 
 rozměry (š/d/v): 687 x 450 x 995 mm

Vyvažovaèka EVERT nebo Pneumatický 

bodový zvedák + odsávaèka PROFITOOL

Vyvažovačka Evert
 3 funkce ALU, program statického vyvážení
 samokalibrace
 samodiagnostika
 mikroprocesorový systém je doplněn integrovaným
   programem s vysokou přesností vyvažování
 LED display
 pracuje i s hliníkovými disky

březen - duben - květen
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Diagnostika Delphi DS150  jednoduchá na obsluhu, poskytující zároveň 
širokou škálu funkcí. Bezdrátová komunikace umožňuje mobilní práci. 
Pravidelná jednoduchá aktualizace dat z internetu probíhá až 4x ročně. 
Zařízení je možné používat i po vypršení licence. Diagnostika se dá zakou-
pením TRUCK licence rozšířit i pro použití na nákladní automobily. 

Pneumatický bodový zvedák
 nosnost: 1.8 t
 rozsah: 160 - 440 mm 

Odsávačka s kontrolní nádobou 8l
 objem zásobníku: 90l 
 tlakové vypouštění 
 sada odsávacích sond

+

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 

Další info na www.vybaveniservisu.cz
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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Vaši domácí relaxaci!

Pro 3D zážitky už nemusíte chodit do kina! 
Přinášíme Vám třetí rozměr do obýváku. 
A co si tak obohatit fi lmové zážitky dobrou kávou 
z kvalitního espresso stroje?

Samsung UE46C8000 (3D LCD LED TV 200 Hz)

LED televize SAMSUNG přináší doslova zcela nový druh zábavy a to s podporou 3D včetně převodu 
z 2D! Nádherného, křišťálově jasného obrazu je dosaženo použitím moderní LED technologie. Je 
odstraněno rozmazání okrajů a v každém pixelu jsou obnoveny plné, syté barvy. Televizor zobrazuje 
širší škálu přirozených barev ve větší hloubce, a to včetně jemných odstínů. A technologie 200 Hz 
odstraňuje rozmazání okrajů. Výsledkem je plynulý a ostrý obraz, kterému nebudete chtít uvěřit. 
Televizor má velkou 46” obrazovku (116 cm) a Full HD rozlišení 1920 x 1080 px. Pro přijímání signálu 
je integrovaný DVB-T a DVB-C tuner s podporou MPEG-4, ale také tuner pro analogové vysílání.
I/O: 4x HDMI, 1x VGA, 1x komposit, 1x scart, 2x USB, 1x LAN, WiFi

LENOVO IdeaCentre A700 Black

Elegantní, špičkově vybavený a výkonným hardwarem osazený herní počítač Lenovo IdeaPad 
A700 zabudovaný v multidotykovém LCD profesionálního vzhledu s Full HD rozlišením, který 
lehce zapadne na Váš stůl a nezabere drahocenné místo. Tento model je osazen inovativním 
čtyřjádrovým procesorem Intel Core i7 740QM, jehož jádra běží na frekvenci 1,73 GHz a s tech-
nologií Intel Turbo Boost dosáhne až 2,93 GHz. Procesor je podpořen operační pamětí DDR3 
s kapacitou 4 GB. Bohatý grafi cký výkon poskytne vyspělá grafi cká karta ATI Mobility Radeon 
HD5650 s 1 GB vlastní paměti pro zpracovávaná data. Sestava potěší možností ukládání dat na 
pevný disk s kapacitou 1 TB. O přehrávání fi lmů nebo zálohování dat se postará optická vypalo-
vací jednotka podporující přehrávání Blu-ray disků

Samsung UE40C7000 (3D LCD LED TV)

LED televize SAMSUNG přináší doslova zcela nový druh zábavy a to s podporou 3D včetně 
převodu z 2D - díky funkci 3D Ready si vychutnáte skvělý prostorový efekt! A technologie 200 Hz 
odstraňuje rozmazání okrajů. Výsledkem je plynulý a ostrý obraz, kterému nebudete chtít uvěřit. 
Televizor má dostatečně velkou 40” obrazovku (102 cm), na které můžete sledovat Vaše oblíbené 
fi lmy, dynamický sport nebo fantasticky barevně laděné dokumentární fi lmy a to vše v kvalitě při Full 
HD rozlišení 1920 x 1080 px. Zvuk poskytnou dva reproduktory 2 x 15 W. Dostačující jsou také 
možnosti připojení dalších přístrojů. Pomocí čtyř vstupů HDMI lze snadno připojit zdroje vysokého 
rozlišení, jako například BluRay přehrávače nebo konzoli PLAYSTATION 3. 
I/O: 4x HDMI, 1x komposit, 1x scart, 2x USB, 1x LAN, WiFi

Kávovar DéLonghi ESAM 4200

Plně automatický kávovar se zabudovaným mlýnkem.
Tento kávovar je určen všem, kteří si rádi vychutnají kvalitní kávu.
- automatické espresso s tlakem 15 bar
- zabudovaný mlýnek na kávu
- nastavitelná hrubost mletí

březen - duben - květen

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 
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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Vaši kondici!

Jestli se rozhodnete vyměnit víkend u 3D televize za sportovní 
vyžití, připravili jsme pro Vás alternativu!

Celoodpružený MTB Author ERA 2.0

Rám carbon monocque, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR 
Epicon AM LOD uzamykatelný 190 / 50 mm (zadní stavba 130 mm),
přední vidlice RST Titan 15 Air SRL vzduchová dálkově uzamykatelná 
15 mm pevná osa 1.5” taper sloupek (120 mm), měnič SHIMANO XT,
brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydraulické (7” kotouče), pneu 
GEAX Saguaro Kevlar 26” x 2.20”

Author REVOLT

Rám AUTHOR carbon monocoque 26”, přední vidlice ROCK 
SHOX Recon Gold TK Solo Air RL vzduchová dálkově uza-
mykatelná 20 mm pevná osa 1.5” taper sloupek (100 mm), 
měnič SHIMANO XT, Brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydrau-
lické (6” kotouče), pneu GEAX Barro Race Kevlar 26” x 2.00”

Author VISION

Rám triple butted dural 6069 26”, přední vidlice ROCK SHOX Recon Gold 
TK Solo Air vzduchová uzamykatelná 1.5” taper sloupek (100 mm), měnič 
SHIMANO XT, brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydraulické (6” kotouče), 
pneu GEAX Mezcal Kevlar 26” x 2.10

Author BASIC nebo dìtské MIRAGE

Basic
Rám dural 6061 26”, přední vidlice 
RST Gila TnL olejová uzamykatelná 
(100 mm), měnič SHIMANO Alivio, 
brzdy TEKTRO 37AL, pneu MAXXIS 
Copper Head 26” x 2.00”
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Mirage
Rám dural 6061 24”, přední vidlice 
RST Capa T 24 (50 mm), měnič 
SHIMANO Acera, brzdy TEKTRO 
37AL, pneu 24” x 1.75”

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 
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Velká jarní akce s Inter Cars!
          Postaráme se o Vaši zahradu!
Neposekáme Vám trávník, nevysekáme křoví,

ale stroje, které od nás dostanete, Vám s tím pomohou!

Žací traktor vybavený výkonným

ètyøtaktním motorem Briggs & Stratton

 Robustní jednonožový žací kruh z ocelového plechu
 Elektrický startér pro pohodlné nastartování motoru
 Mechanická manuální převodovka se zpětným chodem
 Mechanická spojka žacího mechanismu

Benzínová sekaèka + Køovinoøez + Motorová pila

Benzínová motorová pila třídy “profi ” pro řezání průměrů od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6m3  Výkon: 2,6 kW (3,5 HP)  Palivová nádrž - objem: 0,47 l
 Olejová nádrž (pro řetěz) - objem: 0,27 l  Drážka lišty: 33 cm  Palivová směs
(bezolovnatý benzín se speciálním olejem Dolmar pro dvoutaktní motory)
v poměru 1:50  Hmotnost 5,1 kg  Model řetězu: 686  Dělení řetězu: 0,325”

Benzínová sekaèka + Køovinoøez

 4-taktní motorový křovinořez vybavený přímou hřídelí a madlem ve tvaru “U”
 Výkon: 1,07 kW (1,5 HP)
 Obsah: 33,5 cm3

 Nádrž na benzín: 0,65 l
 Hmotnost (bez žacích nožů): 7,1 kg
 Standardně dodávaný žací nůž: 3-zubý

Benzínová sekaèka s pojezdem

Šířka záběru: 46 cm  Typ motoru: Briggs & Stratton 675 Ready Start
 Šasí: ocel  Uložení kol: kuličkové ložisko  Nastavení výšky sečení: 
20 - 75 mm  Pohon kol: 3-stupňový  Průměr kol (přední/zadní): 178/203 mm 
 Systém startování: lankem  Objem koše: 60 l  Hmotnost: 35 kg 
 Ideální pro travnatou plochu do 1 800 m2  Technologie sečení: 4Cut

březen - duben - květen

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 


