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BREMBO, EIBACH, ZF Racing (SACHS), BILSTEIN, REMUS a další. Že tyto značky znáte? Měli byste, ale
věděli jste, že většina z nich vítězně působí i ve Formuli 1? V ELITu totiž chceme prodávat pouze
skutečně to nejlepší. Letos jsme přidali do sortimentu zapalovací svíčky DENSO Iridium Power pro
zvýšení výkonu vašich vozů. Tím došlo ke kompletaci našeho sortimentu high performance dílů,
unikátního svým složením mezi všemi distributory. Vzhledem k tomu, že spolupracujeme přímo
s výrobci těchto dílů, jsme schopni nabídnout velmi zajímavé podmínky i velkoobchodním part
nerům z řad tuningových specialistů, eshopů apod. Všechny díly si ale může zakoupit kdokoliv
v jedné z našich 47 poboček nebo zakoupit a zároveň i nechat namontovat v jednom z 600 servisů
Partner ELIT v Česku a na Slovensku. Kontakty viz www.elit.cz a www.elit.sk V této brožuře vám při
nášíme kompletní přehled naší nabídky, tak abyste si mohli vybrat ten správný produkt.
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U nás hledejte jen ty skutečně
nejlepší značky v oboru
V našich končinách se většině z nás při představě
tuningu nebo tuningových dílů vybaví oplasto
vané vozy, s obrovskými litými koly a s řvoucím
výfukem umístěným proklatě nízko. Zkrátka
vzhled ve stylu filmu „Rychle a zběsile“, který
tohle z velké části způsobil. Pro takové majitelé
vozů toho máme sice v nabídce spoustu, nicméně
designové prvky u nás (kromě světel) opravdu
nehledejte. To, čím je naše nabídka unikátní, jsou
značky výrobců, kteří se zaměřují na vylepšení
technických parametrů vozů a vždy takříkajíc

hrajou první housle v motosportu. A to vše přitom
za ceny jen o málo vyšší než je tomu u jiných,
méně kvalitních značek, kterým se o nějakém vět
ším vývoji nebo dokonce závodním působení
může jen zdát. Pokud jejich logo na závodních
tratích potkáte, velmi často jde pouze o placenou
reklamu. Ta je totiž mnohem levnější než vyvi
nout skutečně perfektní produkt. Pokud byste
měli možnost se projít závodními boxy, zjistili
byste často, že fyzicky naleznete zcela jiné značky,
než které jsou vylepeny na dveřích nebo na
kapotě. Případný cenový rozdíl je tedy opravdu
opodstatněný vývojem a testováním jak v labora
tořích, tak především vítězstvími na závodních

tratích. Například v případě Bremba jde již o více
než 200 titulů mistrů světa napříč motoristickými
disciplínami včetně F1. Myslíte tedy, že má smysl
koupit laciné a nehomologované destičky, které
jsou o 500Kč levnější? Když už tedy investujete
nemalé peníze do svého miláčka, dobře zvažte
každou investovanou korunu. Levný, ale prkenný
podvozek, který vám navíc po pár týdnech
poklesne a po 2 letech ho můžete celý vyměnit,
rozhodně není dobru volbou, když třeba jen za
1000Kč více jste mohli mít tu nejlépe naladěnou
sadu pružin, co se dá koupit a navíc vám vydrží po
celou životnost vozu – EIBACH.. Čtete dále a zori
entujte se jaké jsou možnosti.		
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Výfuky a elektronika REMUS

Příklady cen vybraných položek REMUS

Nazvat nějakého výrobce světovou jedničkou je přinejmenším velice diskutabilní, avšak
v případě rakouské firmy REMUS je to zcela oprávněné. Představení firmy proběhlo poprvé
na výstavě ve Frankfurtu v září 1990 a již po 5 letech se společnosti podařil neskutečný
skok na první příčku ve výrobě sportovních výfuků.
zkušené a nadané inženýry, protože nejen
výkon, ale pro lidské ucho příjemný zvuk
v dlouhodobě akceptovatelných hladinách roz
hoduje často nejvíce o spokojenosti zákazníka.
Proto vývojoví inženýři tráví nad frekvenčními
analýzami ze zvukotěsných komor i reálných
testů v provozu stovky hodin s jediným cílem –
vyvinout libozvučný výfuk, který řidiče uspo
kojí, avšak zároveň ho nebude unavovat a rušit
na delších cestách. To je hlavní rozdíl, který odli
šuje REMUS od ostatních. S tímto jde pak ruku
v ruce exkluzivní design z nerezové oceli, nebo
dokonce z titanu s téměř nesmrtelnou život
ností. Rozsáhlý článek o REMUSu jsme otiskli
v EM č. 1/2012, který si můžete stáhnout na
www.elit.cz v sekci Tiskoviny nebo přímo
v produktové sekci Náhradní díly na osobní
a užitkové vozy.

MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

REMUS Sport

7 944 Kč

314,50 €

Škoda Octavia II RS

REMUS Sport

9 738 Kč

370,10 €

REM 954003 0504

VW Golf V 1.4 FSi

REMUS Sport

9 576 Kč

379,10 €

REM 956003 6584KR

VW Golf V 1.4 FSi

REMUS Cat-Back-System

15 475 Kč

588,10 €

REM 954003 099 +
REM 0002 78

VW Golf V 1.4 FSi

REMUS PowerSound

8 025 Kč + 3 650 Kč

305 € + 138,30 €

REM 089000 0502

BMW E46 320i/330i

REMUS Sport

11 225 Kč

426,60 €

REM 089000 099 +
REM 0003 04

BMW E46 320i/330i

REMUS PowerSound

9 216 Kč + 3 025 Kč

364,90 € + 114,50 €

REM 089210 1598TI

BMW X6 M

REMUS Titanium

76 750 Kč

2 835,80 €

REM 689203 1598C

Porsche Cayenne 4.5i Turbo

REMUS Sport

23 125 Kč

854,10 €

Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

REM 805002 0502

Škoda Fabia 1.4 16V

REM 805005 0504

Co je tedy v nabídce firmy REMUS?
V ELITu si můžete objednat kompletní sorti
ment, jenž společnost REMUS pro automobily
nabízí a na který navíc poskytuje záruku 3 roky.
A kromě toho všechny aplikační výfuky na roz
díl od většiny podobných produktů na trhu dis
ponují i certifikátem TÜV.
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 EMUS Sport –
R
aplikační tlumiče výfuků

Jedná se o hlavní produktovou řadu značky
REMUS. Jde o sportovně laděné výfukové tlu
miče, zástavbově shodné s originálním dílem
pro většinu běžných modelů, případně těch,
které jsou pro tyto účely předurčeny (sportovní
verze). Montáž je absolutně bez problémů, tvar
potrubí, příruby a závěsné háky jsou přesně
podle originálních specifikací. Výfuky disponují
kompletními evropskými homologacemi! Jsou
zde použity pouze ušlechtilé materiály, jako je
nerezová ocel. Máte širokou možnost indivi
dualizace výfuku pomocí volitelných koncovek
s unikátním designem REMUS – nabízené kon
covky k danému výfuku naleznete v našem
elektronickém katalogu ELIT eCAT vpravo
v sekci Doporučujeme.

D

nes se tak nenajde snad jediný motoris
tický nadšenec, který by neznal jméno
REMUS, což je dáno i bohatým působením
v motorsportu. Navíc jsou v současnosti zákaz
níky REMUS nejenom automobiloví nadšenci,
ale i samotní výrobci sportovních vozidel.

Příjemný zvuk, exkluzivní vzhled
a zvýšený výkon
Společnost REMUS se nechlubí velkými
nárůsty v absolutním výkonu, jako to často ne
zcela prokazatelně dělají některé menší firmy.

4

Tím hlavním počinem vývojového oddělení je
zlepšení průběhu točivého momentu, a tím
i výkonu v celém rozsahu otáček (nejen
v samotné špičce), a to vše při splnění přísluš
ných homologací. Například u posledních
modelů Subaru STi může tento přístup pomoci
nalézt zatoulaných 30 koní. Hlavní rozdíl oproti
ostatním méně profesionálním značkám však
spočívá v komplexním přístupu firmy REMUS
k celému projektu návrhu výfuku, a to hlavně
z hlediska komfortu používání. A věřte, že toto
je opravdu velká věda, která žádá opravdu
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 EMUS Titanium 2 –
R
titanové koncovky výfuků

Jde o nejexkluzivnější produkty v nabídce pro
vybrané aplikace vozů. Systém REMUS Tita
nium 2 přesvědčí svou úžasnou povrchovou
úpravou nabízející skutečně prémiový design
spolu se zvýšením výkonu a zároveň snížením
váhy díky použití extrémně drahého a „nesmr
telného“ titanu. Speciální odlehčená kon
strukce převzatá přímo ze závodních výfuko
vých systémů REMUS spolu se specifickou
geometrií a vnitřním uspořádáním, které je

naprosto přesně přizpůsobené konkrétnímu
motoru, vedou ke zvýšení výkonu a zlepšení
výkonové křivky. Vybrané systémy REMUS Tita
nium 2 jsou k dispozici s EC-homologací a spl
ňují požadavky pro provozování v silničním
provozu.
3

Systém REMUS PowerSound

Systém REMUS PowerSound přesvědčí mnoha
různými high-tech prvky, které umožňují zákaz
níkům nastavovat si zvuk a výkon výfuku, aniž
by bylo nutné výfuk demontovat. Pro změnu
zvuku a výkonu změnou protitlaku je zde uni
kátní mechanický ventil navržený vývojovým
týmem. Během chvíle může být uzavřený ventil
otevřen pro zvýšení již hlubokého zvuku do
další úrovně zvuku Racing. I zde se nabízí další
stupeň individualizace díky možnosti zvolit si
z nabídky několika unikátních sportovních
koncovek.
4

REMUS 65 Cat-Back-System

Speciálně navržený systém zadního tlumiče
spolu se sportovním katalyzátorem výhradně
pro sportovně laděné řidiče zaručuje maxi
mální výkon a vyšší točivý moment s nejžhavěj
ším zvukem, jaký byl vytvořen specialisty na

zvuk v akustické komoře. REMUS Cat-Back-Sys
tem je celý vyroben z nerezové oceli s přihléd
nutím na snížení protitlaku a zvětšení průměru
trubek pro lepší proudění plynů, zajišťující
výrazné zvýšení výkonu a točivého momentu.
Značné snížení protitlaku dále zlepšuje náběh
do otáček.
5

Univerzální koncovky výfuků

Cesta k výfuku REMUS i pro ty, jejichž vůz není
v nabídce aplikačních výfuků, nebo pro ty, kteří
mají hlouběji do kapsy. V nabídce jsou koncovky
několika tvarů a velikostí, a to ve více kategoriích
podle max. výkonu vozidla, na které bude výfuk
montován – do 150 kW, do 200 kW a do 250 kW.
Tyto univerzální výfuky ale samozřejmě nemo
hou mít homologaci. Jejich přehled naleznete
v eCATu v sekci Univerzální díly.
6

REMUS Powerizer

REMUS, to nejsou jen mechanické výfuky, ale
rovněž sofistikovaná elektronika pro využití
potenciálu motoru na maximum. REMUS
Powerizer je „chytrá krabička“, která se jedno
duše a rychle připojí do stávající sítě vozidla.
Pracuje v souladu s původní elektronikou
motoru a v žádném případě nemá vliv na

původní bezpečnostní limity stanovené výrob
cem. Jen díky změně palivových map využívá
na 100 % potenciál motoru bez jeho újmy.
Maximální otáčky doporučené výrobcem
nejsou překročeny, a tak zisku vyššího výkonu
není docíleno zvýšením otáček motoru. REMUS
Powerizer je dostupný pouze pro přeplňované
vozy. Nárůst výkonu je až o 25 %. Tento sorti
ment je zatím v nabídce pouze na konkrétní
poptávku. Dostupnost pro Vámi vybraný vůz
viz www.remus.eu.
Kompletní sortiment značky REMUS (kromě
zmíněného Powerizeru) pak můžete najít
v elektronickém katalogu ELIT eCAT na adrese
ecat.elit.cz podle konkrétního vozu v sekci
Výfuky. Rovněž Vám ale doporučujeme využít
přímo web výrobce www.remus.eu, kde v sekci
Online shop naleznete se 100% jistotou
všechny dostupné díly včetně maxima foto
grafií a ještě si zde můžete poslechnout, jak
bude výfuk na daném voze znít. V reálu je to
pak samozřejmě ještě
lepší, ale při výběru to
může pomoci. Většina
výfuků je k dodání
od 5 do 10 dnů.
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Eibach – pružiny, sady pružin a tlumičů,
distanční podložky, stabilizátory
Heslem německého Eibachu je „Will to win“ aneb česky „Vůle vítězit“. V podání Eibachu je to
mnohem více než slogan. Je to i způsob života všech zaměstnanců a lidí okolo, kteří mají rádi
motorismus a radost z jízdy obecně. Tato vášeň je „zabalena“ v každé krabici Eibach.
rezervy záměrně skryté výrobcem. Teprve
díky Eibachu si mohou zákazníci jízdu užít
naplno a přitom jen s minimální ztrátou
původního komfortu. A to vše za nečekaně
nízké ceny. Všechny díly disponují certifikátem
TÜV, takže máte garanci testování tou nejre
nomovanější státní zkušebnou v Evropě. Firma
Eibach nabízí hned několik řad a stupňů ladění
podvozků. Nově od roku 2011, po spojení
s dalším specialistou v oboru, firmou Bilstein,
najdete v nabídce společnosti Eibach rozšířené
kompletní sady (pružiny + tlumiče) na stovky
modelů.
1

1

2

3

1. Kompletní sada pružin a tlumičů B12 Pro-Kit. 2. Distanční podložky Pro-Spacer. 3. Sada pružin Pro-Kit.

T

ady jde o čistou radost z řízení a kontroly
nad vozidlem, i pokud se bavíme třeba
o běžném voze Škoda Fabia. Vždyť i cesta do
práce může být zábavná. Každá pružina, tlu
mič, stabilizátor i podložka jsou perfektně
zpracované a odzkoušené, tak aby mohly při
nášet tu pravou radost z řízení.
Eibach ladí podvozky pro formuli 1 a vyrábí
pružiny a stabilizátory pro supersportovní
modely automobilek zvučných jmen, takže se
opravdu můžete spolehnout, že jde o skutečné
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profesionály. To bylo ostatně potvrzeno
i prestižním německým časopisem Autobild
v testu několika produktů Eibach. Standardní
podvozky běžných vozů jsou totiž souborem
kompromisů, tak aby vyhovovaly co největ
šímu počtu zákazníků a aby zajistily současně
komfort i slušné jízdní vlastnosti. Kompro
misy se však dělají vždy částečně na úkor
ovladatelnosti a radosti z jízdy. Co když ale
takové chování všem zákazníkům nevyho
vuje? Díky laděným podvozkům objeví Eibach

Sady pružin Pro-Kit

Pro-Kit je kompletní sada všech čtyř pružin
pro celý vůz. Toto je náš velký tip pro všechny,
protože tento produkt by mohl nadchnout
opravdu tisíce řidičů. S těmito sadami pružin
v cenách většinou od pouhých 4 000 do
6 000 Kč bez DPH totiž získají zákazníci
naprosto zásadní zlepšení jízdních vlastností
a ovladatelnosti. Zásah do pohodlí je téměř
neznatelný, ale přínos co do ovladatelnosti
vozu je až zarážející. Důkazem minimálního
vlivu na pohodlí jsou manželky a přítelkyně,
které po montáži málokdy zaznamenají rozdíl.
Obrovský vliv na lepší ovladatelnost,
a dokonce i komfort však objektivně potvrdil
i renomovaný německý časopis č. 1, Autobild,
a to na příkladu nového Audi A4 s S-paketem.
Vůz se po montáži pružin Pro-Kit choval na
nerovnostech dokonce komfortněji, lépe pro
jížděl zatáčky a navíc zajel ve slalomu rychlejší
čas (viz EM 1/2011). Vůz s Pro-Kitem zkrátka
sedí lépe na silnici a s radostí se vrhá do zatá
ček. Kdo má rád řízení a jednou vyzkouší jízdu
s těmito pružinami, pro toho se stanou sou
částí nové výbavy každého dalšího vozu. Při
akceleraci nebo brzdění máte pocit větší jis
toty díky tomu, že se vůz tolik nezaklání
a nepotápí. Ve spojení s litými koly dojde
navíc k výraznému vylepšení vzhledu vozidla
zmenšením nevzhledné mezery mezi kolem
a lemem blatníku, protože se vůz sníží větši
nou o 25–30 mm, tzn. tak akorát, aby se příliš
nezmenšila světlá výška podvozku. S tím sou
visí ale i perlička a tou je snížení
spotřeby paliva právě díky menšímu aero
dynamickému odporu. Že teorie platí v praxi,
potvrzuje příklad Škody Yeti, která má na
sériovém podvozku vždy o 0,5–1 l větší
spotřebu než podobně těžká Octavia se
stejným motorem a převodovkou. To právě
kvůli většímu aerodynamickému odporu vyšší
karoserie. Nakonec uveďme, že jiné tlumiče

Příklady cen vybraných položek Eibach
MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Pružiny Pro-Kit, sada 4 ks

4 558 Kč

197,50 €

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

Pružiny Sportline, sada 4 ks

4 259 Kč

201 €

EB E40-85-005-01-11

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

Stabilizátor Anti-Roll-Kit

7 880 Kč

480,40 €

EB E90-79-002-02-22

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

B12 Pro-Kit – kompletní kit pružin a tlumičů

17 391 Kč

888 €

EB E95-79-002-02-22

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

B12 Sportline – kompletní kit pružin a tlumičů

17 391 Kč

888 €

EB PSS65-85-001-0322

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

Pro-Street-S – kompletní stavitelný kit pružin a tlumičů

21 191 Kč

1 242,20 €

EB S90-2-15-005

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

Pro-Spacer – distanční podložky, 2 ks

2 448 Kč

108 €

Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

EB E7907-140

Škoda Octavia 1.9 TDi 1996-

EB E20-79-002-02-22

nejsou pro montáž sady Pro-Kit vůbec nutné.
Nutný je jen jejich dobrý stav a dobrý stav hor
ního uložení. To je ale snad samozřejmost.
2

 ompletní sady pružin a tlumičů
K
B12 Pro-Kit

Kompletní sada pružin Pro-Kit spolu s nejvý
konnějšími tlumiči Bilstein B8. Tyto sportovní
tlumiče ještě více podtrhují charakter pružin
Pro-Kit. Díky tomuto spojení si mohou zákaz
níci naplno vychutnat jízdní vlastnosti vozu,
ať už na zatáčkovité silnici, nebo při občas
ných hrátkách na okruhu. Velmi dobrý kom
fort jízdy je zaručen, nicméně díky tlumičům
s větším útlumem jistou tuhost podvozku
zaznamenáte. Sady B12 Pro-Kit doporuču
jeme všem nadšeným řidičům, kteří požadují
perfektní jízdní vlastnosti a trakci v zatáč
kách, ale přesto chtějí mít vůz pořád bez pro
blémů použitelný pro běžný provoz.
3

Distanční podložky Pro-Spacer

Po pružinách Pro-Kit jde o druhý nejprodáva
nější sortiment a ideální kombinaci právě
s pružinami Pro-Kit nebo rovnou B12 Pro-Kit.
Díky podložkám dojde k rozšíření rozchodu
kol nápravy, a tedy k výraznému zlepšení
trakce v zatáčkách a menším náklonům vozi
dla. Navíc se dále vylepší vzhled již sníženého
vozidla. Zde ale doporučujeme volit rozumné
šířky podložek. Pro konkrétní model existují
většinou různé tloušťky. Pro výrazné zlepšení
jízdních vlastností bude postačovat již šířka

10 mm (zvětšení rozchodu o 20 mm), maxi
málně ale doporučujeme pro běžný provoz
tloušťku 15 mm, potažmo 20 mm u větších
vozidel s velkým rozchodem. Ve většině pří
padů jsou podložky dodávány společně se
šrouby nebo matkami – záleží na typu prove
dení podložky. V případě, že šrouby nejsou
součástí balení, lze delší šrouby doobjednat
podle typu jejich hlavy. Více info v katalogu
nebo v pobočce ELITu.
4

Sady pružin Sportline

S tímto produktem vstupujeme do druhého,
již extrémnějšího stupně ladění. Jedná se
o kompletní sadu efektně červeně lakovaných
pružin, kde se snížení většinou pohybuje od
35 mm do 50 mm. Pružiny jsou výrazně tužší
a kratší, a tím pádem je nutné i použití spor
tovních tlumičů s přizpůsobenou charakteris
tikou. Jejich použití se sériovými tlumiči tedy
rozhodně nedoporučujeme!
5

 ompletní sady pružin a tlumičů
K
B12 Sportline

Platí totéž jako u předchozího, ale použití pru
žin Sportline teprve nyní dává smysl díky pou
žití dohromady se sportovními tlumiči Bilstein
B8. Snížení komfortu jízdy je především kvůli
tuhým pružinám již znatelné, ale s tím jde ruku
v ruce i brutální trakce na alespoň trochu kvalit
ním povrchu. Jedná se o špičkový produkt
určený těm největším entuziastům, s nejlepším
využitím hlavně na závodních tratích nebo

silnicích typu Nordschleife. Tato sada již příliš
není o kompromisech a Vašemu vozu totálně
změní DNA. Přesto je celý kit stále použitelný
i v běžném provozu, pokud má řidič nastaveny
priority jinak než většina lidí.
6

 ompletní stavitelný podvozek
K
Pro-Street-S

Jedná se rovněž o kompletní sadu pružin
a sportovních tlumičů. V tomto případě je ale
snížení variabilní a může být nastaveno od
20 mm až do extrémních 70 mm. Výhodou
této sady je tedy velká univerzálnost. Podvo
zek si můžete ladit dle aktuálního použití nebo
nálady. Tedy na běžné cesty do práce, spor
tovní svezení nebo přímo na okruh. Takže
určitě skvělá volba.
7

Anti-Roll-Kit

Sada sportovních tužších stabilizátorů. V závis
losti na konstrukci podvozku vozidla je součástí
jeden nebo oba stabilizátory. Tyto stabilizátory
jsou vždy dodávány s tvrdšími gumovými silent
bloky. Montáží sportovních tvrdších stabilizá
torů dosáhnete zmírnění bočního naklánění
vozidla v zatáčkách, a tím pádem zlepšení ovla
datelnosti. Výměna se doporučuje minimálně
společně s pružinami Pro-Kit nebo vyššími kity.
Na závěr jen doplníme, že po montáži všech uve
dených produktů je doporučeno provést opě
tovné nastavení geo
metrie, což je pro Vás
jistě samozřejmost.
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Bilstein – výkonné tlumiče
V ELITní nabídce můžete od září 2012 najít všechny sportovní řady tohoto předního
německého výrobce, tzn. řadu B6 (žlutá řada) a všechny vyšší.

1

2

3

4

5

6

1. Bilstein B6. 2. Bilstein B8. 3. Bilstein B10. 4. Bilstein B12 Pro-Kit. 5. Bilstein B12 Sportline. 6. Bilstein B14.

S

tandardní tlumiče značky Bilstein v naší
nabídce nehledejte, zde spoléháme na
hlavní lídry v oboru – dodavatele Sachs a KYB.
Bilstein je totiž skutečným specialistou přede
vším na sportovní podvozky v menších sériích.
Tímto krokem tak dochází k naprosto jedinečné
kompletaci naší nabídky podvozků s dalším líd
rem v oboru – rovněž německým výrobcem
Eibach. Tito dva výrobci se ostatně sami spojili
do úzkého partnerství, proto když koupíte
kompletní podvozkové kity značky Eibach
nebo Bilstein, fyzicky jsou pružiny vždy Eibach
a tlumiče Bilstein. Sortiment tlumičů Bilstein je
však mnohem širší, než jsme doposud měli
k dispozici pouze přes Eibach. Nabídka Eibachu
a Bilsteinu se shoduje v kompletních kitech tlu
mičů a pružin řad B12 Pro-Kit a B12 Sportline.
Nyní jsme ale získali přístup ke všem řešením
značky Bilstein, tak aby si úplně všichni auto
mobiloví nadšenci mohli v ELITu skutečně
vybrat. Dnes mají tedy všichni „sportovního
řízení chtiví zákazníci“ opravdu nepřeberné
množství možností, jak vylepšit jízdní vlast
nosti svých vozů. Kromě tlumičů Bilstein tu je

8

zmiňovaný Eibach, dále sportovní a regulova
telné tlumiče KYB řad Ultra-SR a AGX a nakonec
to nejsofistikovanější řešení, kompletní podvoz
kové kity od firmy ZF Sachs s možností regulace
světlé výšky i útlumu v obrovském rozsahu.

Kde nalézt high performance
tlumiče Bilstein?
Od půlky srpna 2012 můžete kompletní nabídku
high performance tlumičů Bilstein nalézt
v našem elektronickém katalogu na stránkách
ecat.elit.cz v sekci Odpružení a dále Tlumiče
či Kompletní podvozkové kity. Jak již bylo
řečeno v úvodu, naše spolupráce se omezila
pouze na sortiment high performance. Jeho
kompletní přehled naleznete níže.

Pro co tedy do ELITu?
	Tlumiče Bilstein B6 – výkon, který cítíte
	Když máte sériové pružiny, a přesto požadu
jete více tlumicí síly bez ztráty současného
zdvihu (těžší náklady, příliš komfortní nala
dění O.E. tlumičů atd.), pak jsou tlumiče B6
s nezkrácenou pístnicí ideálním řešením.

• V
 yšší výkonnostní rezervy a vyšší životnost
i u užitkových vozidel a provozu s přívěsným
vozidlem nebo častými jízdami s velkou
zátěží.
• O ptimální přilnavost a zvýšená stabilita
stopy v každodenním provozu i extrémních
situacích.
• Citelné zvýšení jistoty a sportovního pojetí bez
nutnosti výměny pružiny, tedy snížení vozidla.
• Plynokapalinová technologie.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.
• Prověřeno při testovacích jízdách Bilstein na
Nürburgringu.
	T lumiče Bilstein B8 –
výkon, který cítíte a vidíte
	Máte-li snížené či sportovní pružiny, pak je
Bilstein B8 se zkrácenou pístnicí ideálním
řešením.
• Zkrácený výkonný tlumič pro téměř všechny
snižující sady pružin (například pružiny
Eibach Pro-Kit nebo Sport) a sériové spor
tovní podvozky.

• S portovní pojetí s velkým potenciálem
komfortu.
• Precizní jízdní vlastnosti a optimalizovaná
kontrola vozidla.
• Plynokapalinová technologie.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.
• Prověřeno při testovacích jízdách Bilstein na
Nürburgringu.
	Podvozkové kity B12 Pro-Kit –
sporťák k pohledání
	
Tento produkt již máme v nabídce od
Eibachu. Hledáte-li perfektní kombinaci
sportovní dynamiky, optimální optiky
a výkonnosti, našli jste naprosto správný
podvozek.
• Precizní reakce, excelentní dynamika jízdy
a velké bezpečnostní rezervy.
• Snížení cca o 25–35 mm podle konkrétní
aplikace.
• Kvalitní sportovní pružiny Eibach Pro-Kit
z vysoce pevného materiálu.
• Důkladně na sebe sladěný tlumič B8

s pružinou, prověřeno při testovacích jízdách
Bilstein na Nürburgringu.
• Plynokapalinová technologie Bilstein.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.
	Podvozkové kity B12 Sportline –
sporťák k pohledání a na okruh
	Tento produkt již máme v nabídce od Eibachu.
Hledáte-li perfektní kombinaci sportovní
dynamiky, optimální optiky a výkonnosti,
našli jste naprosto správný podvozek.
• Precizní reakce, excelentní dynamika jízdy
a velké bezpečnostní rezervy.
• Snížení cca o 40–55 mm podle konkrétní
aplikace.
• Kvalitní sportovní pružiny Eibach Pro-Kit
z vysoce pevného materiálu.
• Důkladně na sebe sladěný tlumič B8 s pruži
nou, prověřeno při testovacích jízdách Bil
stein na Nürburgringu.
• Plynokapalinová technologie Bilstein.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.

	Bilstein B14 – sport činí flexibilním
	
Se stavitelným podvozkem Bilstein B14
Vám nabízíme technologie používané
v motoristických závodech i pro běžné
silnice.
• Snížení vpředu i vzadu cca o 30–50 mm
s možností plynulé regulace v tomto rozmezí.
• Individuálně sladěno při zkušebních spor
tovních jízdách Bilstein na Nürburgringu.
• Miska pružiny a pojistná matice ze speciální
slitiny hliníku.
• Povrchová úprava Triple-C Technology® pro
dlouhodobou odolnost proti korozi.
• Oblé závity pro dobrou manipulaci.
• Kvalitní pružiny z vysoce pevného materiálu.
• Plynokapalinová technologie Bilstein.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.
	Bilstein B16 –
potěšení z jízdy je věcí správného nastavení
	Nová výkonnostní třída inženýrů Bilstein,
vytvořeno pro dokonalý požitek z jízdy
podle individuálních požadavků.
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Tlumiče KYB
Největšího světového výrobce tlumičů asi netřeba představovat, sportovní řady tlumičů
tohoto výrobce nejsou ale většině zákazníků příliš známé. Důvodem může být právě menší
propagace a rovněž i chybějící zalistování některých položek v TecDocu (nejde je nalézt
podle aplikace vozu v našem elektronickém katalogu), a pak je nutné použít papírový
katalog.
Charakteristika tlumičů KYB
tvrdý

2
7

8

9

1. Porovnání charakteristik tlumičů KYB vs. O.E. 2. Tlumiče
Ultra-SR. 3. Nastavitelné tlumiče KYB AGX.

7. Bilstein B16. 8. Bilstein B16 ridecontrol®. 9. Bilstein DampTronic®.

nestabilní

stabilní

Orientační tabulka v nabídce tlumičů Bilstein:
Řada Bilstein

Regulace světlé
výšky / snížení

Regulace útlumu

Doporučené pružiny

Ideální účel provozu

originální tlumič

tlumič KYB Gas-A-Just

Tlumiče Bilstein B6

Ne / ne

Ne

Standard

Silnice

tlumič KYB Premium

tlumič KYB Ultra-SR

Tlumiče Bilstein B8

Ne / ne

Ne

Tužší se snížením vozu

Silnice

tlumič KYB Excel-G

tlumič KYB AGX

Kit Bilstein B12 Pro-Kit

Ne / 25–35 mm dle aplikace

Ne

Jde o kompletní kit

1. silnice / 2. okruh

Kit Bilstein B12 Sportline

Ne / až 50 mm dle aplikace

Ne

Jde o kompletní kit

1. okruh / 2. silnice

Kit Bilstein B14

Ano / 30–50 mm

Ne

Jde o kompletní kit

Silnice / okruh podle nastavení

Kit Bilstein B16

Ano / 30–50 mm

Ano (9 stupňů – manuálně)

Jde o kompletní kit

Silnice / okruh podle nastavení

Kit Bilstein B16 ridecontrol®

Ano / 30–50 mm

Ano (2 stupně – elektronicky)

Jde o kompletní kit

Kit Bilstein DampTronic®

Ano / 30–50 mm

Ano (plynule – elektronicky)

Jde o kompletní kit

• S ystém 9/10 nastavení tlumicí charakteristiky
prostřednictvím stavěcího ventilu, snadno
dostupného pro regulaci v zabudovaném
stavu.
• Individuální nastavení od extrémně sportov
ního až po komfortní.
• Snížení vpředu i vzadu cca o 30–50 mm
s možností plynulé regulace v tomto rozmezí.
• Individuálně sladěno při zkušebních spor
tovních jízdách Bilstein na Nürburgringu.
• Miska pružiny a pojistná matice ze speciální
slitiny hliníku.
• Povrchová úprava Triple-C Technology® pro
dlouhodobou odolnost proti korozi.
• Oblé závity pro dobrou manipulaci.
• Kvalitní pružiny z vysoce pevného materiálu.
• Plynokapalinová technologie Bilstein.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.

• M
 ód „Komfort“ pro dobré tlumení nerovností.
• M ód „Sport“ pro vynikající dynamiku
a vysoké výkonnostní rezervy v mezních
oblastech.
• Osvětlené ovládací tlačítko.
• Snížení vpředu i vzadu cca o 30–50 mm
s možností plynulé regulace v tomto
rozmezí – mechanicky.
• Individuálně sladěno při zkušebních spor
tovních jízdách Bilstein na Nürburgringu.
• Miska pružiny a pojistná matice ze speciální
slitiny hliníku.
• Povrchová úprava Triple-C Technology® pro
dlouhodobou odolnost proti korozi.
• Oblé závity pro dobrou manipulaci.
• Kvalitní pružiny z vysoce pevného materiálu.
• Plynokapalinová technologie Bilstein.
• J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.

	Bilstein B16 ridecontrol® –
stlačením tlačítka ve světě motorsportu
	Měňte bleskurychle ladění podvozku z módu
„Komfort“ na „Sport“ – pouhým stlačením
tlačítka během jízdy.

	B ilstein DampTronic® –
nekompromisní dynamika
	Exkluzivní výkonnostní třída pro exkluzivní
automobily – pro majitele Porsche nebo
Nissanu GT-R (zabudováno sériově), kteří
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Příklady cen vybraných položek KYB
Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Silnice / okruh podle nastavení

KYB 734033

VW Golf IV 1.9 TDi, 1.8 T atd.

Nastavitelné tlumiče AGX – přední

2 x 3 647 Kč

2 x 174,09 €

Silnice / okruh podle nastavení

KYB 324016

VW Golf IV 1.9 TDi, 1.8 T atd.

Sportovní tlumiče Ultra-SR – přední

2 x 2 020 Kč

2 x 96,09 €

KYB 741035/6

Mazda MX-5 1.6, 1.8, 1999–2005

Nastavitelné tlumiče AGX – přední/zadní

4 x 3 086 Kč

4 x 164,09 €

KYB 324034/5

Subaru Impreza GG – 1.6, 2.0, 2.0 WRX

Sportovní tlumiče Ultra-SR – přední

2 x 3 086 Kč

2 x 128,89 €

se rozhodli pro individuální vylepšení tohoto
mimořádného zážitku.
Perfektní přizpůsobení sériovému elektro
nickému stavěcímu systému.
Znamenitá dynamika jízdy ve třech sladě
ných stupních.
Rychlá změna od komfortního každodenního
provozu přes sportovnější pojetí jízdy po
okresních silnicích až k jízdám po závodní trati.
Snížení podvozku vpředu i vzadu cca
o 30–50 mm.
Individuálně sladěno při zkušební jízdě za
sportovních podmínek na Nürburgringu.
Miska pružiny a pojistná matice ze speciální
slitiny hliníku.
Povrchová úprava Triple-C Technology® pro
dlouhodobou odolnost proti korozi.
Plynokapalinová technologie Bilstein.
J ednotrubková technologie Upside-Down
od Bilsteinu, made in Germany.
Oblé závity pro dob
rou manipulaci.
K valitní pružiny
z vysoce pevného
materiálu.

C

hybějící zalistování položek v TecDocu
by měla společnost KYB napravit během
roku 2013.
Není také bez zajímavosti, že obě sportovní
řady tlumičů KYB jsou vyráběny přímo v Japon
sku. I z toho důvodu je nabídka orientována

představu můžeme tyto tlumiče srovnat s tlu
miči Bilstein B8 použitými v sadách Eibach
B12 Pro-Kit a B12 Sportline popsaných výše.
Tyto tlumiče se tedy nejlépe uplatní v kombi
naci s tužšími pružinami Eibach Pro-Kit nebo
při okru
hovém použití spolu s pružinami

Zkušenosti ze závodních okruhů a rallye se přímo
promítají do vývoje a výroby běžně dostupných
sportovních tlumičů KYB řad Ultra-SR a AGX.
hlavně na asijské vozy, které evropským doda
vatelům skoro vždy v nabídce chybí.

Tlumiče Ultra-SR
Tlumiče Ultra-SR jsou navrženy speciálně za
účelem zajištění dokonalé stability automo
bilu pro maximální kontakt kola s vozovkou
tak, aby splnily vysoké nároky sportovních řidičů na řízení jejich vozu. Pro lepší

Eibach Sportline. Použití se sériov ými pruži
nami je samozřejmě rovněž možné, ale nej
dříve si ověřte, že jsou stávající tlumiče s O.E.
specifikací v pořádku. Často postačuje jejich
výměna.

Nastavitelné tlumiče AGX
Tlumiče AGX jsou zcela unikátním produktem
na trhu, jelikož umožňují nastavení velikosti

tlumicí síly podle jízdních podmínek, ve kte
rých se vůz provozuje. Speciální systém pro
gresivního ventilu umožňuje nastavení
v osmi úrovních, právě podle momentální
potřeby řidiče, a to vše bez jakékoliv demon
táže, přímo a jednoduše na tlumiči. Pro maji
tele sportovních moto
c yklů běžná věc,
u automobilů ale naprosto výjimečná.
Všichni nadšení řidiči tak dostávají do rukou
možnost sami si upravit charakteristiku tlu
mení svého vozu pro projížďku na okruhu, na
své oblíbené okresce nebo pro komfortní
použití při cestování s rodinou. A to vše
během chvíle. Pokud se navíc tyto tlumiče
zkombinují například s pružinami Eibach
Pro-Kit nebo Sportline, získá zákazník další
zajímavou alternativu, jak zásadně vylepšit
jízdní vlastnosti svého vozu. Pro lepší před
stavu rozsahu nasta
vení si prostudujte
přiložený graf.

11

TUNING SPECIÁL

TUNING SPECIÁL

Sachs Performance – kompletní
stavitelné a regulovatelné podvozky

Tuningová světla DEPO Performance

Firma ZF je jedním z největších světových gigantů automobilového průmyslu a ve
výrobě tlumičů je evropskou jedničkou. Dceřinou společností ZF je divize ZF Race
Engineering GmbH, která vyvíjí, testuje a vyrábí v německém Schweinfurtu závodní
a high performance díly (spojky a tlumiče) pro závodní vozy a motocykly mnoha
sportovních disciplín.

Příklady cen vybraných položek Sachs Performance
Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

Snížení
podvozku

MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

841 500 118 447

Škoda Octavia I / VW Golf IV / Audi A3 / Seat Leon

Kompletní podvozkový kit

25–45 mm

33 675 Kč

1 910,30 €

841 500 118 456

Škoda Octavia II / VW Golf V, VI / Audi A3 / Seat Leon Kompletní podvozkový kit

30–50 mm

33 201 Kč

1 883,40 €

841 500 118 454

BMW 3 E90

Kompletní podvozkový kit

20–55 mm

35 335 Kč

2 004,50 €

841 500 118 457

Mitsubishi Lancer EVO IX

Kompletní podvozkový kit

30–55 mm

38 893 Kč

2 206,20 €

P

rávě od divize ZF Race Engineering nalez
nete v naší nabídce ty nejvyspělejší pod
vozkové kity, které lze na trhu koupit.
O co tedy jde? Jedná se kompletní kity čtyř
jednoplášťových tlumičů, čtyř pružin, hor
ních uložení speciální konstrukce i ochran
ných manžet a dorazů. Použité pružiny jsou
vyráběny a vyvíjeny společně s jedničkou
v tomto oboru – německým Eibachem. Abso
lutně největší trumf ale spočívá nejen v mož
nosti nastavení světlé výšky pomocí otoč
ných matic v rozsahu až 6 cm (podobně jako
u kitů Eibach Pro-Street-S), ale hlavně v mož
nosti regulace útlumu roztahování i kom
prese tlumiče, a to ve 20 krocích. Regulace je
řešena snadno otočným kolečkovým venti
lem umístěným vespodu tlumiče, který je pří
stupný i bez demontáže. Rozsah nastavení
velikosti útlumu je navržen tak, že v půlce
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regulace odpovídá charakteristika zhruba
nastavení originálních tlumičů. Při maximál
ním dotažení útlumu a snížení podvozku
můžete vyrazit na závodní okruh lámat
rekordy a naopak při maximálním roztažení
pružiny a povolení tlumení do první polohy
můžete paradoxně bez ostychu vyrazit do
zasněžených Alp na ty nejrozbitější okresky.
Dostáváte zkrátka podobný univerzální
nástroj, jako mají jezdci WRC, avšak homolo
gov aný pro silniční provoz.
Kromě špičkové kvality zajišťující dlouhou
životnost a univerzálnost použití (od závodní
trati po rozbitou polní cestu) jsou největším
lákadlem těchto kitů opravdu geniální jízdní
vlastnosti a zlepšená odezva řízení díky
„upside-down“ tlumičům a kuličkového hor
ního uložení. Řidič s tímto kitem dostane ze
svého vozu maximum a přitom se bude smát

od ucha k uchu, ať už jej používá kdekoliv.
Důkazem těchto slov snad může být fakt, že
naprosto všechny kity Sachs Performance
jsou testovány týmem ZF Race Engineering
na kultovním okruhu Nürburgring a jeho
Severní smyčce.
Nakonec snad už jen dodejme, že divize ZF
Race Engineering byla a je vedoucím dodava
telem týmů formule 1 (včetně Ferrari), WRC,
WTCC, DTM, Le Mans atd. Můžete si tedy být
skutečně jistí, že Vy dostanete opravdu ten nej
lepší produkt, který jde za podobné peníze
vyrobit. Navíc Vás může hřát u srdce, že zcela
jistě prošel rukama opravdu těch stejných
lidí, kteří vyvíjejí
a vyrábějí kompo
nenty pro vozy zmi
ňovaných
závod
ních sérií.

Již tradičně Vás informujeme o nově používaných technologiích, technických pokrocích
i porovnání kvality světelné techniky značky DEPO s jinými aftermarketovými výrobci na
trhu. O čem jsme Vám toho zatím moc neřekli, jsou tuningová světla DEPO
Performance.

Příklady cen vybraných položek DEPO Performance
MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Sada světlometů Design (H7/H7/H3 – angel eyes, černé provedení)

4 279 Kč

182,80 €

BMW 3 E46 4/98 – 12/04

Sada světlometů Design (H7/H7 – angel eyes s čočkou, provedení chrom)

7 454 Kč

268,70 €

KH0014 0760

Audi A6 3/97 – 4/04

Sada zadních světel Design – Combi (LED čiré + červené)

3 489 Kč

188,90 €

KH9517 0170

VW Passat 3/05-

Sada světlometů Design (H7/H7 – angel eyes s čočkou, černé provedení)

7 065 Kč

350,50 €

Obj. číslo

Příklady použití

Popis produktu

KH9523 0180

VW Golf IV 10/97 – 6/05

KH0061 0178

K

aždý, kdo se pohybuje v oblasti náhradních
dílů a oprav automobilů, určitě ví, že značka
DEPO je již řadu let uznávanou a nedílnou sou
částí aftermarketového trhu se světelnou tech
nikou. Po zaměření se na zvýšení kvality začaly
být tyto produkty používány i v prvovýrobě
mezinárodních automobilek, jako např. Mazdy,
Nissanu nebo GM. Málokdo však ví, že se spo
lečnost DEPO zabývá taktéž výrobou tuningo
vých světel. Tato řada je vedena jako DEPO Per
formance a nabízí variantu tuningových světel
pro všechny nejběžnější vozy.
Ostatní výrobci světel se většinou zabývají
vývojem a produkcí tuningových světel jenom
okrajově, tudíž je nabídka DEPO Performance
v této oblasti cenově a kvalitativně jedno
značně nejlepší volbou při úpravách vozů.
Zákazníci často při výběru tuningového světla

prochází různé internetové obchody a vybírají
z nejlevnějších světel. Při výběru by však
neměly nejdůležitější aspekty tvořit cena
a design, ale rozhodující by měla být kvalita
a homologace, která právě v tomto segmentu
nejčastěji chybí, což je důvodem velmi nízkých
cen. Nejlevnější světla sice mohou vypadat na
autě stejně dobře, nicméně ceně odpovídá
i kvalita zpracování a zejména svítivost. Špatná
viditelnost je za volantem upraveného vozu
stejně nebezpečná jako za volantem standard
ního vozu.
Značka DEPO je natolik renomovaná, že všechny
nabízené produkty mají potřebné certifikace
a při jejich použití nehrozí, že by vůz neprošel
technickou kontrolou. Levnější světla čínské
produkce mnohdy potřebné homologace pro
používání na našich silnicích nemají. Certifikace

světel jsou důležité zejména v dnešní době čas
tých silničních kontrol, kdy jsou zvláště tunin
gová auta oblíbeným objektem v hledáčku
policistů.
Sortiment tuningových světel DEPO zahrnuje
přední světlomety, zadní světla a také blikače.
V naší nabídce je u těchto položek v popisu
vždy uvedeno označení [DEPO PERFORMANCE].
Pro svou originalitu jsou všechna světla balena
v páru a také cena je uvedena vždy za sadu.
Nabídku tuningových světel najdete v elektronic
kém katalogu ELIT eCAT na ecat.elit.cz v sekci
Karoserie / Světla / Tuningové světlomety,
nebo v sekci Karoserie / Světla a dále v oddílech
Blikače, Světlomety či Zadní světla.
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Brzdy Brembo High Performance
Společnost Brembo je největším evropským výrobcem brzdových kotoučů. Zároveň je ale
v podstatě jediným dodavatelem celých brzdových systémů pro vysoce výkonné modely
automobilek, a v případě sportovních značek dokonce všech jejich modelů – např.
Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Pagani atd.

Příklady cen vybraných položek Brembo
MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Kotouče Brembo Sport – přední, sada 2 ks

4 667 Kč

192 €

Nissan 350Z

Kotouče Brembo Sport – přední, sada 2 ks

10 200 Kč

415,40 €

Škoda Octavia I, II, Fabia, Yeti /
VW Golf V / Audi A3 atd.

Brzdové destičky Brembo Sport – přední

2 498 Kč

134,30 €

Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

FD.171.000

Škoda Octavia II, Yeti / VW Golf V atd.

FD.123.000
07.B314.27

4
2

1

Z

miňovanými vysoce výkonnými modely
„masových“ automobilek jsou pak třeba
vozy BMW řady M, Mercedesy AMG, Audi RS
apod. Všechny tyto automobily se na třmenech
chlubí svými jmény, ačkoliv jsou to vždy pro
dukty italského Bremba (to je samozřejmě mar
ketingový požadavek automobilek). Výjimkou
jsou pak modely značek, které nemají v seg
mentu sportovních vozů tu nejlepší pozici, a ty
se pak naopak logem Bremba rády pochlubí,
jelikož tím zvyšují svoje renomé – řeč je např.
o modelech OPC od Opelu, RS od Renaultu
nebo ale třeba i o Nissanu GT-R. Nejzajímavější
na tom všem ale je, že stejné brzdy si mohou
díky ELITu zákazníci pořídit i na svůj vůz.
Všechny tyto díly pochází ze stejné budovy
v továrně Brembo – divize High Performance /
Racing v italském Bergamu.

Kotouče řady Brembo Sport
Jde o vrtané kotouče (alternativně na objed
návku drážkované za stejnou cenu), avšak vyro
bené ze speciální litiny mnohem odolnější vůči
vysokým teplotám a případným deformacím.
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3

Tzn. že jsou ideálním řešením pro všechny, kdo
rádi intenzivně brzdí, svezou se často ostřeji při
volných dnech na okruhu, brzdí často z vysokých
rychlostí na dálnici atd. Jejich sériové kotouče
při takovém použití často vypovědí službu kvůli
házivosti vznikající právě po zvýšeném tepelném

o zachování komfortu (nižší hluk) při zacho
vání slušné životnosti. To jsou naprosto proti
chůdné požadavky a při výrobě obložení je to
vždy o jejich rovnováze, případně preferenci
některého z nich. Tento správný „mix“ od
Bremba se zdá být, jak teoreticky (podle

Všechny tyto díly pochází ze stejné budovy v továrně
Brembo – divize High Performance / Racing v italském
Bergamu.
namáhání. Druhým nejčastějším důvodem poří
zení těchto cenově snadno dostupných kotoučů
(sada 2 ks již od 3 000 Kč) je samozřejmě exklu
zivní a sportovní vzhled v litých kolech každého
vozu. Dodání kotoučů, pokud nejsou skladem,
se pohybuje mezi 2–3 týdny, u některých polo
žek může být až 6 týdnů.

Brzdové destičky řady Brembo Sport
Brzdové destičky řady Sport používají od roku
2011 nově vyvinuté brzdové směsi pro vysoký
brzdný výkon, avšak s maximální snahou

Bremba), tak i prakticky (podle našich zkuše
ností), tím nejlepším pro běžné silniční pou
žití, hrátky na okruhu nebo ostrou jízdu na
okreskách a na dálnici. S tím koresponduje
i splnění homologace ECE-R 90 umožňující
legální použití na pozemních komunikacích.
Tím se třeba konkurenční směs Ferodo
DS2500 pochlubit nemůže a navíc je výrazně
dražší.
Pro častější využívání potenciálu brzdového
obložení doporučujeme ale použít i kotouče
řady Sport, jinak hrozí poškození těch

1. Brembo Gran Turismo. 2. Kotouč Brembo Turismo. 3. Kotouče Brembo Sport. 4. Brembo GT-R. 5. Destičky Brembo Sport.

5

standardních. Většině řidičů to totiž prostě
„nedá“ a začnou využívat potenciál svého
nového obložení naplno. Pokud zákazník
nechce nové kotouče, je doporučeno dát ale
spoň nové kvalitní standardní (Brembo stan
dard, Brembo MAX, případně jinou kvalitní
značku) nebo minimálně musí být stávající
kotouče ve velmi dobrém stavu. Většinu
položek máme skladem, jinak se doba dodání
pohybuje okolo 2 týdnů.

Řada Turismo
Jde o sady těch nejlepších ocelových kotoučů,
jaké jdou vyrobit pro silniční použití. Jedná se
o dvoudílnou konstrukci vrtaných nebo dráž
kovaných kotoučů v O.E. rozměru, které přímo
nahrazují původní originální kotouče. Jde
o upgrade většinou již kvalitních sériových
brzdových systémů sportovních vozů, kde ale
výrobce nepoužil dvoudílné kotouče (plo
voucí uložení hliníkového středu s ocelovým
kotoučem) nutné pro trvalý špičkový výkon
bez rizika zkroucení kotoučů. Kotouče jsou
vyrobeny ze speciální extrémně teplotně odolné

legované a vysokouhlíkové oceli. Typickým pří
kladem vozů pro toto řešení mohou být Audi
RS4, R8, Nissan 350Z nebo Subaru Impreza STi,
BMW M5 atd.

Řada Gran Turismo
Sady Gran Turismo jsou kompletní brzdové
kity velkých vrtaných nebo drážkovaných
brzdových kotoučů (vždy větších, než byly
původní O.E., až do 405 mm), a to buď dvou
dílných (technické info kompletně viz řada
Turismo), případně klasických jednodílných
odlitků (jako u řady Sport), 4–8pístkových
třmenů, speciálních destiček, pancéřových
hadic, adaptérů pro třmeny a montážního
příslušenství. Jedná se o nejvýkonnější brz
dové komponenty dostupné na trhu. Kity
Gran Turismo obsahující 6- nebo 8pístkové
třmeny jsou navíc vyrobeny z jednoho kusu
materiálu (tzv. monoblock), což téměř zne
možňuje jakékoliv deformace materiálu
v důsledku extrémní teploty a zatížení a navíc
přináší vynikající cit a odezvu v dávkování
brzd.

Brzdy řady Grand Turismo jsou odvozeny
přímo od závodních aplikací konkrétních
vozů. Jsou tedy určeny pro špičkové jezdce
navštěvující se svým vozem závodní okruhy,
pro tvrdé brzdění z vysokých rychlostí na dál
nici nebo prostě jen pro exkluzivní design
vozu. Právě design je jedním z hlavních
poznávacích znaků brzd od Bremba, i pokud
by jméno na třmenech nebylo uvedeno. Podí
váte-li se totiž na některé konkurenční pro
dukty, i zvučných jmen, jde velmi často o ne
příliš vzhledné odlitky hranatých tvarů
a kotoučů dvoudílných konstrukcí, které
mohou způsobovat i velký hluk. Zákazník má
navíc u Bremba vždy možnost vybrat si nej
méně ze tří barev třmenů (červená, černá,
stříbrná) a v případě některých kitů i žluté
a zlaté. Zajímavostí je, že zákazník oriento
vaný na okruhové ježdění si může případně
doobjednat destičky se závodní směsí.
Nakonec ještě uveďme, že ELIT disponuje
naprosto unikátním speciálním přípravkem,
díky kterému jde po demontáži kola přesně
zjistit, zda brzdový kit půjde do kol daného
rozměru bez problémů namontovat, takže
máte vždy jistotu, že neobjednáváte takříkajíc
„zajíce v pytli“.
Kompletní kity brzd Grand Turismo na celou
nápravu jsou k dispozici již od cca 29 990 Kč
bez DPH. Dostupnost produktů řady Grand
Turismo se pohybuje od 2–3 týdnů u nejoblí
běnějších aplikací až po 6 týdnů (výroba pro
bíhá vždy až na zakázku podle konkrétní
objednávky).

Řada GT-R – Gran Turismo Racing
To je novinka z „kuchyně“ vývojového oddělení
Brembo High Performance a divize Racing,
představená poprvé na výstavě Essen Motor
Show v prosinci 2008. Sada se skládá ze stej
ných komponent jako řada Grand Turismo,
oproti ní jsou zde ale použity ryze závodní
třmeny, nejdůležitější to komponenty špičko
vého brzdového systému. Tyto třmeny přiná
šející další úsporu extrémně důležitých neod
pružených hmot a lepší dávkovatelnost brzd
jsou totiž vyrobeny z jednoho kusu vysokopev
nostní hliníkové slitiny tajného složení s ponik
lovaným povrchem a laserem vypálenou znač
kou Brembo pro opravdu exkluzivní a skutečný
racing design. Tyto brzdy již neznají slovo
„fading“. V případě řady GT-R se jedná o ty sku
tečně nejvýkonnější dostupné brzdy na světě.
Konstrukčně shodné třmeny se používají v MS
WRC a ve formuli 1. Nyní jsou tedy exkluzivně
k dispozici i všem ELITním zákazníkům v ČR
a SR.		
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Spojky Sachs Performance

• v ozidla pracující často v plném zatížení – sta
vební vozidla, odtahová služba, obytná vozidla,
• závody na ¼ míle,
• rallye,
• závody do vrchu (např. skupina N),
• slalom,
• drift,
• autokros.

V sortimentu spojkových dílů Vám společnost ELIT CZ nabízí mj. výkonné spojky
Sachs Performance od firmy ZF Race Engineering GmbH.

4

 dpružená lamela
O
s obložením Sinter (keramické)

Rozdíly oproti sériové spojce:
• přenáší na rozdíl od sériové až o 60 % vyšší
točivý moment,
• z výšené otáčky motoru,
• snáší vyšší termické zatížení než organické
obložení,
• přenáší vyšší točivý moment než organické
obložení,
• odolná proti znečištění,
• agresivní rozjezd.
Použití:
• závody na ¼ míle,
• rallye,
• závody do vrchu (např. skupina N),
• slalom,
• drift,
• autokros.
5

S

achs v zásadě vyvíjí a vyrábí tři produktové
řady sportovních spojkových systémů:

• S
 achs Formula – karbonové spojky pro vozy
formule 1 (např. tým Ferrari) i nižší formulové
třídy,
• S
 achs Racing – spojky Sachs RCS (Racing
Clutch System) pro závodní série, jako např.
WRC, WTCC, DTM, LeMans série, Porsche
Supercup či Marathon Rallye,
• S
 achs Performance – výkonné spojky pro sil
niční provoz a závody.
Technologie pro závodní i silniční provoz per
fektně pasují k příslušné výkonnostní třídě

vozidla a zajišťují optimální a bezpečný přenos
hnacích sil. Základní výhodou spojek Sachs Per
formance v porovnání s O.E. díly je vyšší život
nost a dokonalejší tepelná odolnost.
Klasická spojka přenese maximální výkon motoru
zvýšený o bezpečnostní faktor. Pro normální vyu
žití je toto plně dostačující, ale občas se setkáme
se situacemi, kdy by bylo potřeba více.
O jaké situace se jedná a jak postupovat? Je
to například zvyšování výkonu motoru,
náročné jízdní podmínky, stabilní zátěž vozi
dla a podobně. Konkrétně jde např. o tuning
motoru, ale i o vozy autoškoly, kde je vyšší
zátěž kladená na spojku způsobena častým
střídáním nezkušených řidičů, dále o vozidla
pošty, rozvážkových služeb, policie, záchranné
služby, hasičů nebo vozidla upravená pro drift

a amatérské závody. Tedy vše, kde je spojka více
namáhána a bezpečnostní faktor začíná být
nedostatečný.
Jaké je tedy řešení? Dalo by se říci poměrně jed
noduché – spojky Sachs Performance. V nabídce
jsou zesílené přítlačné kotouče. Tyto kotouče
mají větší přítlačnou sílu na lamelu a často i kratší
krok, přenášejí tedy větší točivý moment a rychle
spojku „sepnou“. V kombinaci s vhodnou lame
lou snášejí těžší podmínky, při nichž zaručují
delší životnost než standardní spojka.
1

Zesílený přítlačný kotouč

Rozdíly oproti sériové spojce:
• přenos vyššího točivého momentu,
• v yšší přítlačná síla,
• často nižší zdvih,

• občas vyšší vypínací síla na pedálu.
Použití:
• chip tuning (zvýšení výkonu motoru),
• úpravy motoru, např. montáž turba,
• časté použití přívěsu, rozvozová vozidla,
sněžné pluhy,
• záchranná služba, autoškola, taxi,
• vozidla pracující často v plném zatížení – sta
vební vozidla, odtahová služba, obytná vozidla,
• závody na ¼ míle,
• rallye,
• závody do vrchu (např. skupina N),
• slalom,
• drift,
• autokros.
2

Příklady cen vybraných položek Sachs Performance
MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Spojková lamela Performance – keramická

11 558 Kč

572,99 €

Nissan 350Z

Spojková sada Performance – keramická

21 701 Kč

929,26 €

Škoda Octavia II 2.0 TDi /
VAG 2.0 TDi

Spojková lamela Performance – organická

8 556 Kč

468,10 €

Objednací číslo

Příklady použití

Popis produktu

881 861 999 858

Mitsubishi Lancer EVO IV–IX

883 000 000 661
881 864 999 529
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 dpružená lamela
O
se zesíleným obložením

Rozdíly oproti sériové spojce:
• přenáší až o 40 % vyšší točivý moment,
• lépe tlumí vibrace motoru,
• progresivní torzní tlumič.
Použití:
• v kombinaci s pevným setrvačníkem,
• chip tuning,
• úpravy motoru, např. montáž turba,

• č asté použití přívěsu, rozvozová vozidla,
sněžné pluhy,
• záchranná služba, autoškola, taxi,
• vozidla pracující často v plném zatížení – sta
vební vozidla, odtahová služba, obytná vozidla,
• závody na ¼ míle,
• rallye,
• závody do vrchu (např. skupina N),
• slalom,
• drift,
• autokros.
3

 eodpružená lamela
N
se zesíleným obložením

Rozdíly oproti sériové spojce:
• přenáší na rozdíl od sériové až o 50 % vyšší
točivý moment,
• díky absenci odpružení obložení umožňuje
razantnější rozjezd,
• z výšené otáčky motoru.
Použití:
• v kombinaci s dvouhmotovým setrvačníkem,
• chip tuning,
• úpravy motoru, např. montáž turba,
• časté použití přívěsu, rozvozová vozidla,
sněžné pluhy,
• záchranná služba, autoškola, taxi,

 eodpružená lamela
N
s obložením Sinter (keramické)

Rozdíly oproti sériové spojce:
• přenáší na rozdíl od sériové až o 80 % vyšší
točivý moment,
• díky absenci odpružení obložení umožňuje
razantnější rozjezd,
• z výšené otáčky motoru,
• snáší vyšší termické zatížení než organické
obložení,
• přenáší vyšší točivý moment než organické
obložení,
• velmi odolná proti znečištění,
• silně agresivní rozjezd.
Použití:
• závody na ¼ míle,
• rallye,
• závody do vrchu (např. skupina N),
• slalom,
• drift,
• autokros.
Lamely je třeba používat v kombinaci s přítlač
nými kotouči Performance, pouze tak je zaru
čena plná a správná funkce. Zvýšená životnost
spojek Performance oproti sériové verzi amorti
zuje vyšší pořizovací cenu, protože spojku není
třeba tak často měnit. V nabídce je aktuálně přes
250 referencí spojkových lamel a přítlačných
kotoučů pro většinu modelů od Audi po Volvo.
Díly lze nalézt a objednávat přes elektronický
katalog ELIT eCAT. Dostupnost většiny dílů je
přibližně 3 pracovní dny (expresní dodávky).
Pro objednání zboží
kontaktujte prosím
příslušnou pobočku
či prodejního poradce
ELITu.
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Výkonné vzduchové filtry K&N

Oleje Castrol a Shell 10W-60

Společnost K&N Engineering Inc. je objevitelem technologie výroby vzduchových filtrů
z bavlny. Vyrábí je od roku 1969 v kalifornském Riverside a prodala jich již více než 30
milionů. Díky dlouholetým zkušenostem při vývoji tohoto typu filtru je K&N světovou
jedničkou v tomto oboru.

Obě značky, které jsou světovými lídry, asi netřeba představovat, přejděme tedy rov
nou k oběma produktům určeným pro vysoce zatěžované motory, ať už sportovní
jízdou, nebo závodním použitím.

Příklady cen vybraných položek K&N
MOC pro ČR
bez DPH

MOC pro SR
bez DPH

Vzduchový filtr K&N (do airboxu)

1 630 Kč

52,60 €

Škoda Octavia II 2.0 TDi / VAG 2.0 TDi

Výkonný kit sání K&N, řada 57i (nahrazuje standardní airbox;
garantovaný nárůst výkonu)

6 152 Kč

185,10 €

KN 57S-9501

Škoda Octavia II 2.0 TDi / VAG 2.0 TDi

Výkonný kit sání K&N, řada 57S Performance Airbox
(nahrazuje standardní airbox; garantovaný nárůst výkonu)

7 190 Kč

263,10 €

KN 33-2128

Škoda Octavia I 1.9 TDi, 1.8 T / VAG

Vzduchový filtr K&N (do airboxu)

2 060 Kč

73,50 €

KN 33-2154

Subaru Impreza WRX STi -2005

Vzduchový filtr K&N (do airboxu)

1 751 Kč

62,30 €

Obj. číslo

Příklady použití

Popis produktu

KN 33-2865

Škoda Octavia II 2.0 TDi / VAG 2.0 TDi

KN 57-0618-1

S

polečnost K&N Engineering Inc. je objevi
telem technologie výroby vzduchových
filtrů z bavlny. Vyrábí je od roku 1969 v kali
fornském Riverside a prodala jich již více než
30 milionů. Díky dlouholetým zkušenostem
při vývoji tohoto typu filtru je K&N světovou
jedničkou v tomto oboru. Speciální bavlněné
filtrační médium přináší delší životnost filtru
a zároveň větší propustnost vzduchu. Speciali
tou vzduchových filtrů K&N je záruka ujetí
milionu kilometrů. To znamená použití jed
noho filtru po celou dobu životnosti vozidla.
Díky použitému materiálu, bavlně, lze filtr jed
noduše vyčistit, naimpregnovat a nainstalovat
zpět. Filtr K&N má propustnost vzduchu až
o 40 % vyšší oproti konvenčnímu vzducho
vému filtru při zachování účinné filtrace. Pou
žití výkonného vzduchového filtru K&N tak
přináší zlepšení průběhu točivého momentu,
potenciální nárůst výkonu motoru a možnou
úsporu paliva. Vzduchové filtry K&N nacházejí
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široké uplatnění také v různých typech moto
cyklů, od ryze sportovních po cestovní, terénní
a ATV. Zejména zde se projeví jedinečná kon
strukce filtrů K&N, která přináší zlepšení prů
běhu točivého momentu a nárůst výkonu.
Mezi motocyklisty jsou populární také olejové
filtry K&N. Výkonné vzduchové filtry K&N jsou
velmi vyhledávané v různých disciplínách
motoristického sportu, jako je např. WRC,
DTM, MotoGP, LeMans Serie, Indy Car a mnoho
dalších. Produkty K&N v naší nabídce jsou tedy
následující:

Sportovní kity sání

Výkonné vzduchové filtry

Olejové filtry

Klasické vzduchové filtry do airboxu určené pro
běžné uživatele automobilů nebo motocyklů.
Rozměrově se nijak neliší od originálního filtru
a v souladu s blokovou výjimkou jsou za origi
nální filtr plně zaměnitelné. V sortimentu je více
než 4 000 typů filtrů pro vozy a motocykly
všech značek.

Olejové filtry konstruované pro vyšší tlak oleje.

Sportovní kity sání, nahrazující standardní airbox
motoru (řady 57i, 57A, 69 Typhoon, 57S Perfor
mance Airbox), přináší sportovní zvuk a nárůst
výkonu motoru a jsou oblíbenou formou vyla
dění motoru. Sportovní kity K&N umožňují
poměrně snadnou montáž díky přiloženému
návodu a kompletnímu montážnímu materiálu.

Univerzální vzduchové filtry
K&N dále nabízí různé univerzální a speciální
vzduchové filtry.

Univerzálně použitelná čisticí sada
Obsahuje čistič filtru
a impregnační olej – lze
objednat pod číslem
KN 99-5000EU.

Castrol EDGE
10W-60
Castrol
EDGE
10W-60 je ultimativní motorový olej pro
závodní účely formulovaný na bázi syntetic
kého základového oleje polyalfaolefinu (PAO),
který mu propůjčuje výjimečnou mazivost,
extrémně vysoký viskozitní index, nižší odpar
nost, vyšší termicko-oxidační stabilitu v porov
nání s konvenčními syntetickými produkty
a schopnost chránit motor před opotřebením
za extrémních provozních podmínek a vysokých
teplot. Tak, jako je typické pro celou produkto
vou řadu Castrol EDGE, i Castrol EDGE 10W-60
obsahuje patentovanou technologii Fluid Stren
gth Technology™, díky níž se mazací film aktivně
přizpůsobuje aktuálnímu provoznímu zatížení.
Tato kombinace prvotřídního syntetického
základového oleje spolu s Fluid Strength
Technology™ propůjčuje oleji Castrol EDGE
10W-60 maximální výkonnost a schopnost
ochrany vysoce výkonných motorům starších
sportovních vozů, ale i nejmodernějších

Castrol EDGE 10W-60, 1 l
Obj. č. CAS EDGE 10W-60/1
403 Kč bez DPH

motorů, které pracují pod vysokým zatížením
a požadují olej výjimečné výkonnosti a únos
nosti mazacího filmu. Viskozitní třída SAE 10W60 poskytuje dostatečnou rezervu viskozity i za
těch nejvyšších teplot a díky vysokému visko
zitnímu indexu jsou její nízkoteplotní vlastnosti
plně postačující pro tuzemské mírné klimatické
podmínky. Castrol EDGE 10W-60 je schválen
podle výkonnostních norem ACEA A3/B3,
A3/B4, API SN/CF a VW 501 01/505 00. Záro
veň je exkluzivně doporučován BMW jako
motorový olej do všech modelů řady M.
Castrol EDGE 10W-60 je tedy tou správnou
volbou pro všechny závodní vozy, výkonné
automobily vyladěné pro sportovní použití
nebo prostě pro ty řidiče, kteří motor svého
vozu velmi často a trvale vytáčí do nejvyšších
otáček, ať již v běžném provozu, nebo při
okruhových dnech.

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 je
plně syntetický motorový olej pro
osobní automobily. Je vyvinut pro překonání
náročných požadavků nejmodernějších závod
ních motorů a poskytuje jim jedinečnou
ochranu. Je určen pro přeplňované i nepřeplňo
vané benzinové motory, zejména pro závodní
a sportovní vozy s motory vybavenými víceven
tilovou technologií. Olej je používán i pro série
Ferrari Challenge a při MS WRC. Při jeho vývoji
jsou využity technologie a zkušenosti firmy
Shell z F1. Splňuje specifikace BMW M, Ferrari,
MB 229.1, VW 501.00, 505.00, Fiat 955535 H-3.

Castrol EDGE 10W-60, 4 l
Obj. č. CAS EDGE 10W-60/4
1 590 Kč bez DPH

Shell Helix Ultra Racing 10W-60, 4 l
Obj. č. SHE ULTRA 10W60/4L
2 780 Kč bez DPH

Shell Helix Ultra Racing
10W-60
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NGK – prémiové řady zapalovacích svíček
Jak vybrat správnou svíčku pro Váš vůz?
V eCATu najdete podle aplikace na vozidlo vždy základní i vyšší řadu svíček NGK. Zde
je jejich přehled.

Řady svíček DENSO v nabídce ELIT
Denso je celosvětově druhý největší výrobce zapalovacích svíček s velmi výrazným podí
lem především v prémiových typech svíček s použitím iridia, kde má patentovanou nej
menší iridiovou elektrodu na světě 0,4 mm již od roku 1997. V roce 2007 pak Denso před
stavilo Super ignition plug svíčku (tzv. SIP) v rozměru závitu M10 (oproti klasickým M14)
– tyto malé svíčky mají menší zástavbové nároky v motoru a umožňují např. zvětšení (roz
šíření) chladicích kanálků při vývoji nových výkonnějších motorů. Jako originální výbavu je
využívá například Toyota, Lexus, Nissan, Subaru a Volvo. Při výběru vhodné svíčky Denso
má pak zákazník ve většině případů možnost volby mezi TT svíčkou a výkonnější iridiovou
alternativou (pokud již vůz nemá iridiovou svíčku, jako originální výbavu).

TT (TwinTip) svíčky – lepší studené
starty, spotřeba a emise

Iridium IX –
s iridiem jednoduše více síly!

Svíčky NGK Racing – volba
profesionálů

Tajemství svíček Iridium IX je v jejich laserem
navařené elektrodě z iridia. Výjimečně tenký
průměr elektrody pouze 0,6 mm zajišťuje
zlepšení zapalování při jakékoliv rychlosti.
Motor běží hladce a motocykl rychleji akcele
ruje. Tento high-tech materiál také zajišťuje
zcela stabilní vzdálenost mezi elektrodami,
čímž předchází problému samozápalů směsi
ve válci.

Jak už název napovídá, závodní (racing) svíčky
jsou speciální svíčky pro motorsport a vzhle
dem k jejich speciálním vlastnostem, které
nejsou tak vhodné pro normální silniční pro
voz, nikdy nebudou spotřební záležitostí běž
ného motoristy. Na jedné straně totiž samy
o sobě nezaručují žádné podstatné zvýšení
výkonu v sériových motorech a na druhé
straně je jejich životnost příliš krátká pro kaž
dodenní provoz.
Použití závodní zapalovací svíčky dává smysl,
když jsou trvale vysoké otáčky motoru (i přes
10 000 ot./min) spojeny s vysokým litrovým
výkonem (> 100 kW/l), jako je tomu u spor
tovních motorů. Základním požadavkem na
závodní svíčky je, aby byly schopny se po
určitou dobu bez potíží vyrovnat s vibracemi,
extrémním tepelným zatížením a rychlostí
zápalů při nejvyšších otáčkách (formule 1
v současné době cca 17–18 000 ot./min). Toto
umožňují pouze velmi chladné závodní
svíčky (tepelná hodnota NGK v rozmezí
9–12), jejichž zefektivněný tvar zabraňuje
„zfouknutí“ jiskry z důvodu turbulencí směsi –
tímto se NGK Racing liší od „obyčejných“ sví
ček. Závodní svíčky mají také šikmo umís
těnou elektrodu nebo kruhové jiskřiště,

VX Platin –
dvojnásobná životnost a vysoká
spolehlivost!
Platinové zapalovací svíčky poskytují zvýše
nou životnost a spolehlivost zapálení při
obtížných provozních podmínkách. Nabízejí
následující výhody:
• M ateriál z platiny (ušlechtilý kov) umožňuje
použití velmi tenké středové elektrody.
Díky tomu může být požadované zapalo
vací napětí sníženo. Tím je dosahováno
vysoké spolehlivosti zapálení.
• Platinové elektrody poskytují vysokou
odolnost vůči teplotě a erozi. Jejich míra
opotřebení je tedy velmi nízká. V porovnání
se standardními svíčkami lze očekávat při
nejmenším dvojnásobnou životnost.
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což účinně zabraňuje poškození elektrod
z důvodu vibrací.
Každá „specialita“ však má svoji cenu. Zapalo
vací svíčky speciálně vyvinuté a vyrobené
pro závody jsou samozřejmě dražší než vel
kosériové standardní svíčky. Poptávka je
vesměs omezená na jednotlivé závodní týmy,
poloprofesionály nebo profesionální tunery.
Při tomto využití však závodní svíčky naplno
dokážou své schopnosti a maximální výkon.
Několik slov o životnosti: Není možné přesně
předvídat životnost závodní zapalovací
svíčky, protože individuální podmínky se
mohou v provozu velmi výrazně lišit. Zkuše
nosti uživatelů ukázaly, že je možné očekávat
životnost na 1 až 5 závodů – v závislosti na
výkonnostní třídě motoru i rozsahu jeho
úprav. Pro správné určení svíčky vydala
společnost NGK speciální tabulky s para
metry závodních svíček, které obsahují
všechny důležité údaje (rozměry, tepelné
hodnoty, materiál atd.), podle nichž lze na
základě individuálních požadavků vybírat nej
vhodnější racingové svíčky.
Tabulky jsou ke stažení na
www.elit.cz v sekci Náhradní
díly na osobní a užitkové
vozy / Elektro / Zapalovací
svíčky.

Třináct typů svíček, které pokryjí až 85 % vozo
vého parku včetně starších aplikací.
Denso představilo TT svíčky speciálně pro trh
náhradní spotřeby, jako zajímavou alternativu
klasických niklových svíček, kdy za použití
2 proti sobě ležících elektrod o průměru 1,5 mm
(oproti klasickým 2,5 mm u niklových typů)
využívá technologie podobné svíčkám Super
Ignition plug. Tyto dvě slabší elektrody vytváří
výrazně silnější jiskru při potřebě nižšího napětí
a zajišťují lepší studené starty, nižší spotřebu
a emise škodlivin oproti klasické niklové svíčce.
Díky tomu, že nemusel být použit prémiový
materiál, jsou ale TT svíčky s ohledem k jejich
parametrům za velmi atraktivní cenu.
TT svíčky jsou také velmi účinné při provozu na
LPG. Přesné aplikace na vozidlo hledejte v ELIT
eCatu dle vozidla v sekci Zapalování.

Iridium Power – svíčky pro maximální výkon motoru
Špičkové svíčky s použitím materiálu iridium
a elektrodou 0,4 mm (patent Denso), které mají
za cíl maximální výkon motoru, životnost se
udává cca 40 000 km (v závislosti na provozu
a specifikacích výrobce vozu). U mnoha typů
vozidel pak Denso nabízí tyto svíčky, jako vyšší
řadu a vylepšení oproti standardním typům sví
ček. Tato svíčka je tak ideální volba pro řidiče,
kteří požadují maximální výkon jejich vozu
a očekávají více, než standard. V mnoha testech
je také poukazováno na lepší reakci na plyn,

nižší spotřebu a vyrovnaný chod při volnoběhu.
Přesné aplikace na vozidlo hledejte v ELIT eCatu
dle vozidla v sekci Zapalování.

a vylepšení oproti standardním typům svíček.
Přesné aplikace na vozidlo hledejte v ELIT eCatu
dle vozidla v sekci Zapalování.

Iridium Tough – svíčky pro maximální životnost

MOTO svíčky

Tyto svíčky byly vyvinuty pro maximální život
nost až 100 000 km (v závislosti na provozu
a specifikacích výrobce vozu), avšak stále se
zlepšeným výkonem. U mnoha typů vozidel
pak Denso nabízí tyto svíčky, jako vyšší řadu

Denso ve svíčkách pro motocykly využívá
bohaté zkušenosti z oblasti prvovýroby
a závodních aktivit mnoha renomovaných
výrobců motocyklů. V nabídce jsou jak stan
dardní typy svíček, tak i svíčky v provedení Iri
dium, jejichž obliba stále roste.		

číslo svíčky

typ

orientační příklad aplikace

K16TT

TT svíčka

Getz, Stilo, Ceed, Almera, Astra H, Corsa D, Fabia

K20TT

TT svíčka

Cit C2, C2, Xantia, Audi A4, Lacceti, Civic, Bravo

TV16TT

TT svíčka

Fusion 1.4, Fiesta 1.25, Focus 1.6

DEN IK16

Iridium Power

Alfa Romeo Brera, Kia Rio, Mazda MX-5, Honda Civic Vtec

DEN IKH16

Iridium Power

Citroën C4, C5 16v, Nissan Primera, X-Trail 16v

DEN ITV20

Iridium Power

Ford Focus RS, Mazda CX 7, Mazda 6 2.3 Turbo

DEN VK20

Iridium Tough

Chevrolet Cruze, Aveo, Škoda Fabia 1.4

DEN VK20Y

Iridium Tough

VW 1.8 T, 2.0 TSFi, Alfa 156 T.S.

DEN VKH16

Iridium Tough

Nissan 350Z, Citroën C5 3.0i, C2 1.6 VTS
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Česká
Lípa | 7

Liberec | 16
Most | 18 Ústí nad
Labem | 28
Trutnov | 27
Mladá
Karlovy
Boleslav | 17 Hradec Králové | 10
Vary | 13
Kladno | 14
Cheb | 11
Pardubice | 22
Praha | 1, 2, 3
Kolín | 15
Benešov | 4

Plzeň | 23

Opava | 20
Ostrava | 21

Svitavy | 25
Olomouc | 19

Tábor | 26

Jihlava | 12

Strakonice | 24

Brno | 5, 32

České
Budějovice | 8

Frýdek-Místek | 9

Valašské Meziříčí | 29

Žilina | 15

Zlín | 30

Dolný
Kubín | 3

Martin | 6

Znojmo | 31
Břeclav | 6

Prešov | 9
Poprad | 11

Prievidza | 10
Trenčín | 13
Banská Bystrica | 2
Trnava | 14
Nitra | 8

Košice | 5

Michalovce | 7

Rimavská Sobota | 12

Bratislava | 1
Dunajská Streda | 4
Člen

1 | ELIT Praha-Zličín, Na Radosti 414, 155 21 Praha 5, tel.: 271 022 500, fax: 271 022 555,
e-mail: zlicin@elit.cz 2 | ELIT Praha-Kunratice, Dobronická 778, 140 00 Praha 4, tel.:
244 912 020, 244 913 030, fax: 244 912 379, e-mail: kunratice@elit.cz
3 | ELIT Praha-Vysočany, Kolbenova 1130/40, 190 00 Praha 9, tel.: 286 891 377,
286 891 388, fax: 286 888 977, e-mail: vysocany@elit.cz 4 | ELIT Benešov, Erbe
nova 134, 256 01 Benešov, tel.: 317 721 140, 317 721 142, fax: 317 721 146, e-mail:
benesov@elit.cz 5 | ELIT Brno, Pražákova 66, 639 00 Brno, tel.: 545 224 006,
545 224 007, fax: 545 222 116, e-mail: brno@elit.cz 6 | ELIT Břeclav, Na Zvo
lenci 3105/2, 690 02 Břeclav, tel.: 519 324 441, 519 324 443, fax: 519 324 450, e-mail:
breclav@elit.cz 7 | ELIT Česká Lípa, Mimoňská 15, 470 01 Česká Lípa, tel.: 483 769 121,
fax: 483 769 124, e-mail: lipa@elit.cz 8 | ELIT České Budějovice, Průběžná 6, 370 04
České Budějovice, tel.: 387 220 937, 387 221 307, fax: 387 220 586, e-mail:
budejovice@elit.cz 9 | ELIT Frýdek-Místek, Ostravská 432, 739 25 Sviadnov, tel.:
558 680 228, 558 680 229, fax: 558 680 230, e-mail: frydek@elit.cz 10 | ELIT Hradec
Králové, Kalendova 747/9a, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, tel.: 495 532 188,
495 532 157, fax: 495 522 579, e-mail: hradec@elit.cz 11 | ELIT Cheb, Karlova 2455/38,
350 02 Cheb, tel.: 354 424 850, 354 424 851, fax: 354 424 854, e-mail: cheb@elit.cz
12 | ELIT Jihlava, Romana Havelky 19a/5200, 586 01 Jihlava, tel.: 567 587 566,
603 214 901, fax: 567 587 569, e-mail: jihlava@elit.cz 13 | ELIT Karlovy Vary, Stu
dentská 405/31, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 993 456, 353 993 457, fax:
353 993 460, e-mail: kvary@elit.cz 14 | ELIT Kladno, Na Zelené 2352, 272 01 Kladno, tel.:
312 524 064, fax: 312 525 505, e-mail: kladno@elit.cz 15 | ELIT Kolín, K Dílnám 860,
280 02 Kolín, tel.: 321 621 933, 321 621 925, fax: 321 620 983, e-mail: kolin@elit.cz
16 | ELIT Liberec, tř. Dr. M. Horákové 185/66, 460 00 Liberec, tel.: 482 739 382,
482 739 383, fax: 482 739 384, e-mail: liberec@elit.cz 17 | ELIT Mladá Boleslav,
Pod Loretou 885, 293 06 Kosmonosy, tel.: 326 702 818, fax: 326 702 823, e-mail:
mlada.boleslav@elit.cz 18 | ELIT Most, Čsl. armády 1289, 434 01 Most, tel.:
476 000 726–8, fax: 476 000 050, e-mail: most@elit.cz 19 | ELIT Olomouc, tř. Svor
nosti 37, 779 00 Olomouc, tel.: 585 423 437, 585 423 440, fax: 585 423 443, e-mail:
olomouc@elit.cz 20 | ELIT Opava, Krnovská 110B, 746 01 Opava, tel.: 553 663 663,
553 663 664, fax: 553 663 666, e-mail: opava@elit.cz 21 | ELIT Ostrava,
Oběžná 2103/16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 596 622 625, 596 619 207, fax:
596 625 707, e-mail: ostrava@elit.cz 22 | ELIT Pardubice, Hůrka 1792, 530 03 Pardu
bice 3, tel.: 466 301 940, 466 301 941, fax: 466 301 015, e-mail: pardubice@elit.cz
23 | ELIT Plzeň, Hřbitovní 35, 312 12 Plzeň-Doubravka, tel.: 377 260 148, 377 471 577,
fax: 377 262 154, e-mail: plzen@elit.cz 24 | ELIT Strakonice, Lidická 300, 386 01 Stra
konice, tel.: 383 393 515, fax: 383 390 767, e-mail: strakonice@elit.cz 25 | ELIT Svitavy,
Dimitrovova 1963/31, 568 02 Svitavy, tel.: 461 315 140, fax: 461 315 149, e-mail:
svitavy@elit.cz 26 | ELIT Tábor, Nad Sládečkem 480, 390 02 Tábor-Měšice, tel.:
381 210 984, fax: 381 210 986, e-mail: tabor@elit.cz 27 | ELIT Trutnov, Skřivánčí 770,
541 02 Trutnov, tel.: 499 397 117, 499 397 139, fax: 499 397 200, e-mail: trutnov@elit.cz
28 | ELIT Ústí nad Labem, U Podjezdu 523, 400 44 Ústí n. L., tel.: 475 503 521,
475 503 621, fax: 475 503 830, e-mail: usti@elit.cz 29 | ELIT Valašské Meziříčí,
Záhumení 18, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 577 105 511, fax: 577 105 514, e-mail:
valmez@elit.cz 30 | ELIT Zlín, Příluky 235, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 699, tel./fax:
577 018 730, e-mail: zlin@elit.cz 31 | ELIT Znojmo, Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo,
tel.: 515 224 900, fax: 515 224 905, e-mail: znojmo@elit.cz 32 | ELIT Brno II., Palackého
155, 612 00 Brno, tel.: 549 229 224, fax: 549 211 372, e-mail: brno.sever@elit.cz

1 | ELIT Bratislava, Kolmá 4, 851 01 Bratislava, tel.: 02/63 535 353, fax: 02/68 209 210,
e-mail: ba@elit.sk 2 | ELIT Banská Bystrica, Zvolenská cesta 19/a, 974 01 Banská
Bystrica, tel.: 048/415 35 70, fax: 048/415 32 77, e-mail: bb@elit.sk 3 | ELIT Dolný
Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/550 44 00, fax:
043/550 44 09, e-mail: dk@elit.sk 4 | ELIT Dunajská Streda, Gaštanový rad 1,
929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/321 12 55, fax: 031/321 12 59, e-mail: ds@elit.sk
5 | ELIT Košice, Južná trieda 97, 040 01 Košice, tel.: 055/728 87 45, fax: 055/625 07 71,
e-mail: ke@elit.sk 6 | ELIT Martin, Kollárova 85A, 036 01 Martin, tel.: 043/321 12 40,
fax: 043/321 12 49, e-mail: mt@elit.sk 7 | ELIT Michalovce, Močarianska 6299,
071 01 Michalovce, tel.: 056/321 12 40, fax: 056/321 12 49, e-mail: mi@elit.sk 8 | ELIT
Nitra, Lomnická 42, 949 01 Nitra, tel.: 037/693 03 33, fax: 037/693 03 32,
e-mail: nr@elit.sk 9 | ELIT Prešov, ul. 17. novembra 70, 080 01 Prešov, tel.:
051/772 22 89, fax: 051/758 16 32, e-mail: po@elit.sk 10 | ELIT Prievidza, Jozefa
Murgaša 169/13, 971 01 Prievidza, tel.: 046/321 12 44, fax: 046/321 12 40, e-mail:
pd@elit.sk 11 | ELIT Poprad, Rovná 599/17, 058 01 Poprad, tel.: 052/321 12 70, fax:
052/321 12 79, e-mail: pp@elit.sk 12 | ELIT Rimavská Sobota, Školská 3142,
979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/321 12 30, fax: 047/501 15 13, e-mail: rs@elit.sk
13 | ELIT Trenčín, Brnianska 2, 911 05 Trenčín, tel.: 032/653 91 80–2, fax:
032/653 91 83, e-mail: tn@elit.sk 14 | ELIT Trnava, Zavarská cesta 10/H,
917 01 Trnava, tel.: 033/321 12 60, fax: 033/593 63 98, e-mail: tt@elit.sk
15 | ELIT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 Žilina, tel.: 041/500 58 18, fax: 041/564 09 20,
e-mail: za@elit.sk

Centrála ELIT CZ, Jeremiášova 1283/18, 155 00 Praha 5
tel.: 271 022 222, fax: 271 022 333, e-mail: elit@elit.cz, www.elit.cz
Centrála ELIT SLOVAKIA, Kolmá 4, 851 01 Bratislava
tel.: 02/68 209 222, fax: 02/68 209 209, e-mail: elit@elit.sk, www.elit.sk

