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OCHRANNÝ SPREJ

SPREJ 
NA OCHRANU 

KABELÁŽE

Čisté, rychlé a jednoduché použití. Dlouhotrvající účinek. Vytváří charakteristický zápach. Nevytváří lepkavý povrch.SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE 

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

Čisté, rýchle a jednoduché použitie. Dlhotrvajúci účinok. Vytvára charakteristický zápach. Nevytvára lepkavý povrch.

 

ACST024

Dlouhodobě působící sprej vytvářející charakteristický zápach, který chrání proti mechanickému poškození, např. přehryzání důležitých částí automobilu – zejména elektrická vedení, 

kabely zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích. Používejte 2x 

ročně nebo po každém umytí motoru a spodku automobilu.

Dlhodobo pôsobiaci sprej vytvárajúci charakteristický zápach, ktorý chráni proti mechanickému poškodeniu, napr. prehryznutiu dôležitých častí automobilu –  najmä elektrické 

vedenie, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, manžety a gumené tesnenia a systémy pérovania. Chráni rovnako pri dlhotrvajúcich dažďoch. 

Používajte 2x ročne alebo po každom umytí motora alebo spodku automobilu.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H336 

Může způsobit ospalost nebo závratě • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah 

dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření 

• P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P261 Zamezte vdechování 

par/aerosolů • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách • P280 Používejte ochranné rukavice • P403 Skladujte na dobře větraném místě • Při nedostatečném 

větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Bezpečnostné upozornenie: 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. • P251 Neprepichujte 

alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. • P261 Zabráňte vdychovaniu pary/aerosólov. • P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore • 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre •P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 

Nevystavujte teplotám nad 50 °C

Návod na použití: Před upotřebením protřepejte. Používejte pouze na studené vozidlo. Dostatečně nastříkejte celý prostor motoru, všechny přístroje, stejně tak pryžové části a 

brzdové hadice. Rovněž dostatečně ošetřete těžko přístupná místa automobilu. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 °C do +25 °C, 

36 měsíců od data výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Používajte len na studené vozidlo. Dostatočne nastriekajte celý priestor motora, všetky prístroje, rovnako tiež gumené časti a brzdové 

hadice. Rovnako dostatočne ošetrite ťažko prístupné miesta automobilu. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C,              

36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR:  AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, ww.autokelly.sk.
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OBSAH 400 ml

MADE IN GERMANY   

ČISTIČ
KLIMATIZACE
ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

ČISTICÍ SPREJ

Pěnový prostředek na čištění a desinfekci klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů. Má antibakteriální účinek. Snižuje riziko podráždění dýchacích cest, kapání z očí a vzniku rýmy při 
cirkulaci vzduchu. Eliminuje růst mikroorganismů a zamezuje tvorbě hub. Návod na použití: Vypnout větrání z činnosti. Dózu před použitím intenzivně protřepejte (30x). Přípravek vstřikujte do nasávacích 
otvorů a trysek klimatizačního zařízení pomocí trubičky (je součásti balení), kterou vsunete do klimatizačního zařízení co nejdále a postupně během aplikace povytahujete. Větrání je možné uvést do činnosti 
po 15 až 20 minutách od ukončení aplikace. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 do +25 °C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy. 
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE
Ideálny penový prostriedok pre čistenie a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch, ale i bežných ventilačných systémoch. Má antibakteriálny účinok. Eliminuje rast mikroorganizmov a zabraňuje tvorbe húb. 
Návod na použitie: Vypnúť vetranie z činnosti. Dózu pred použitím intenzívne pretrepte (30x). Prípravok vstrekujte do nasávacích otvorov a trysiek klimatizačného zariadenia pomocou trubičky (je súčasť 
balenia), ktorú vsuniete do klimatizačného zariadenia čo najďalej a postupne behom aplikácie povyťahujte. Vetranie je možné uvésť do činnosti po 15 až 20 minútach od ukončenia aplikácie. Skladovateľno-
sť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy. Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 
11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk. 

             Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P501. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného 
odpadu! P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před 
slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje: „Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene, Dipentene. Může vyvolat alergickou reakci. “
Složení: ≥ 30 % alifatické uhlovodíky, parfémy (d-limonen, CITRAL), < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky.

             Nebezpečenstvo
Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu  výrobku. P102 
Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Obsahuje:  > 30% alifatických uhľovodíkov LIMONENE, CITRAL.
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi.
Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

ČISTIČ KLIMATIZACECZ

CZ

SK

SK

OBSAH 400 mlMADE IN EU

ŘETĚZOVÝ SPREJ 

REŤAZOVÝ OLEJ 

Vysoce kvalitní tixotropní prostředek určený k trvalému vnitřnímu i vnějšímu mazání. Je vhodný pro veškeré druhy převodů jako: řetězový, ozubený, šnekový, dále pro mazání 

kuličkových i válečkových ložisek, všech druhů kloubů, spojek, řetězových a ocelových lan, O-kroužků apod..  

• odolný teplotám od –40 °C do +150 °C • zvyšuje kluznost, prodlužuje životnost materiálů • vysoká ochrana proti korozi a vlhkosti, odpuzuje vodu • ovlivňuje 

klidný a tlumený chod, konzervuje kovové části strojů •vysoká účinnost při nízké spotřebě

Návod na použití: Odstranit zbytky starého tuku. Dózu intenzivně protřepat. Ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm rovnoměrně nanést. Nechat působit cca 5 – 10 minut.

Skladovatelnost: V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5 až +25° C, 36 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysoko kvalitný, tixotropný prostriedok určený k trvalému vnútornému i vonkajšiemu mazaniu. Je vhodný pre všetky druhy prevodov ako: reťazový, ozubený, slimákový, ďalej pre 

mazanie guličkových i valčekových ložísk, všetkých druhov kĺbov, spojok, reťazových a oceľových lán, O-krúžkov a pod.

• odolný teplotám od -40 °C do +150 °C• zvyšuje kĺzavosť, predlžuje životnosť materiálov • vysoká ochrana proti korózii a vlhkosti, odpudzuje vodu • ovplyvňuje 

pokojný a tlmený chod, konzervuje kovové časti strojov • vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe

Návod na použitie: Odstrániť zvyšky starého tuku. Dózu intenzívne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 20 – 25 cm rovnomerne naniesť. Nechať pôsobiť cca 5 - 10 minút.

Skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až +25° C, 36 mesiacov od dátumu uvedenom na obalu.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání 

se může roztrhnout • H315 Dráždí kůži • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H412 Škodlivý pro vodní organismy, 

s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte 

před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 

přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • P280 Používejte 

ochranné rukavice • P305+P351+P338  

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 

je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 

Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže 

roztrhnúť • H315 Dráždi kožu • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 

dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu     

výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 

otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

• P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu • P280 Noste ochranné rukavice/ochran-

né okuliare/ochranu tváre • P305 + P351 + P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní • P410 +P412 

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste 

zberu nebezpečného odpadu.
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 OBSAH 300 ml

MAZACÍ SPREJ

ŘETĚZOVÝ

 SPREJ
REŤAZOVÝ SPREJ

TECHNICKÝ SPREJ

ACST001

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně 

nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 

Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti • Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej – 

nespecifikovaný • Složení: ≥ 30% alifatické uhlovodíky, 5–15 % aromatické uhlovodíky.

Nebezpečí

CZ

OBSAH 300 ml

MADE IN GERMANY

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ S MoS2 

CZ
Vysoce účinný, rychle penetrují kontaktní olej s uvolňujícími účinky. Uvolňuje zkorodované, zarezlé i zakousnuté šroubové spoje, matky a svorníky. Nepostradatelný pomocník při údržbě, výrobě, obsluze 

strojních zařízení a servisní opravě. Chrání před korozí, maže kluzné plochy. Odstraňuje vrzání, skřípání a pískání. Odpuzuje vodu z elektrických kontaktů a kabelů. Zajišťuje el. kontakt na rozdělovači, čistí a 

udržuje brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a udržuje jejich provozuschopnost. Není agresivní vůči lakům a kovům. Návod na použití: Dózu intenzivně protřepat. Plošně nastříkat na zkorodované 

části. Po uplynutí několika minut přistoupit k uvolnění, popř. uvolnění zakousnutých zkorodovaných spojů. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5°C do 

+25°C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK S MoS2 

SK
Vysoko účinný, rýchlo penetrujúci kontaktný olej s uvoľňujúcimi účinkami. Uvoľňuje skorodované, hrdzavé skrutkové spoje, matky a svorníky. Nepostrádatel’ný pomocník pri údržbe, výrobe, obsluhe 

strojových zariadení a servisnej oprave. Chráni pred koróziou, maže klzné plochy. Odstraňuje vŕzganie, škrípanie a pískanie. Odpudzuje vodu z elektrických kontaktov a káblov. Zaisťuje el. kontakt na 

rozdeľovači, čistí a udržuje brzdové tiahla, bovdeny, reťaze všetkých typov a zvyšuje ich prevádzkyschopnosť. Nie je agresívny voči lakom a kovom. Návod na použitie: Nádobu intenzívne pretrasť. 

Plošne nastriekať na skorodované časti. Po uplynutí niekol‘ko minút pristúpiť k povoleniu, popr. Uvoľneniu skorodovaných a zakúsnutých spojov. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom 

obale dnom dole pri teplotách od +5°C do +25°C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky 

• Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 

povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia • P251   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu 

• P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu • Obsahuje: Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, 

izoalkány, cykloalkány, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenizované, ľahké naftenové; základový olej – nešpecifikovaný • Zloženie: 5–15% aromatických uhľovodíkov > 30 % alifatických 

uhľovodíkov • Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava,

Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk

Nebezpečenstvo
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Nové mašiny v ponuke Auto Kelly

Pre jednostopové vozidlá je teda rok 2017 

akýmsi pomyselným bodom zlomu, z 

ktorého sa mnohé, hoci rokmi preverené 

motocykle, už nespamätajú. Pre niektoré 

typy, alebo skôr pre ich motory, sú pod-

mienky nariadenia posledným klincom do 

ich pomyselnej rakvy a je jasné, že okrem 

dopredajov sa s nimi budeme musieť 

definitívne rozlúčiť.

História jednostopových vozidiel v 

spoločnosti Auto Kelly siaha už do roku 

2010, kedy sme najväčším odberateľom 

nášho sortimentu darovali skútre značky 

Rhon. Kladná odozva na tieto skútre a s tým 

aj spojený dopyt nás presvedčili, aby sme 

na trh uviedli skútre pod vlastnou značkou 

V súvislosti s vydaním nariadenia rady EÚ č. 168/2013, ktoré definuje požiadavky na vozidlá kategórie L, vyvstali pre 
výrobcov motocyklov nové výzvy. Kľúčovým bodom nariadenia je predovšetkým povinnosť, aby novo registrované 
vozidlá plnili normu EURO 4 a aby boli vybavené pokročilými brzdovými systémami ABS a CBS. Doteraz používané 
komponenty musia byť podľa možnosti adekvátne prepracované alebo nahradené. Najvýraznejšie sa nariadenie dotklo 
motocyklov s karburátormi, pretože predovšetkým tie už nie sú schopné sa s novými požiadavkami vysporiadať.

MAXON BLADE 125
Úplná novinka pre rok 2017 

13“ kolesá, nosič, rovná podlaha

Výkon:  6,2 kW pri 7500 ot./min. 

Krútiaci moment:  8,0 Nm. pri 6000 ot./min.

Max. rýchlosť:  85 km/h

Hmotnosť:  116 kg

Farebné kombinácie:

zeleno – čierna   (YY JJ125TI-13 ZLN)

oranžovo – čierna   (YY JJ125TI-13 ORN)

Štandardná MOC (s DPH): 1 429,- € 

Nové technické vylepšenia našich skútrov:
Motory: štvortaktné, jednovalcové, vzduchom chladené 

motory so zdvihovým objemom 125 ccm, vybavené 

novou elektronikou, vstrekovaním paliva, lambda sondou 

a katalyzátorom.

Príprava zmesi: palivové čerpadlo + nepriamy vstrek do 

sacieho hrdla motora, obohacovanie zmesi pri studených 

štartoch riadené ECU.

Elektrická výbava: nová riadiaca jednotka a  škrtiaca klapka, 

OBD I zásuvka + MIL kontrolka, automatické rozsvietenie svetiel.

Brzdy: hydraulické, vybavené CBS – kombinovaným brzdovým 

systémom, rozloženie brzdného účinku pri použití pravej 

brzdovej páčky: 60 % predná brzda / 40 % zadná brzda.

MAXON. Našou snahou bolo vždy nájsť 

ideálny kompromis medzi solídnou cenou a 

dobrou úžitkovou hodnotou. A skútre MAX-

ON tieto požiadavky splnili nadmieru.

Týmto rokom tak máme za sebou už 6 sezón, 

v ktorých sme na naše pozemné komuniká-

cie uvádzali nielen skútre Maxon, ale aj št-

vorkolky Jinling a motocykle a štvorkolky 

Shineray. A po celý čas sme sa v nami 

predávanej kategórii držali v prvej trojici 

značiek s najväčším počtom nových regis-

trácií. 

Siedma sezóna začína už čoskoro, a preto 

aj my sme pre našich zákazníkov pripravili 

patrične oživenú ponuku. V spolupráci s 

výrobcami našich motocyklov a skútrov 

predstavíme stroje, ktoré vyhovujú plat-

nej legislatíve a ktoré súčasne aplikujú 

vyspelejšie, ekologickejšie a ekonomicke-

jšie technické riešenia.

Okrem našich stálic v podobe najpopulárne-

jšieho modelu Ardour 125 ccm a nemenej 

obľúbeného Matador 125 ccm tento rok pred-

stavíme nový model skútra Blade 125 ccm, ktorý 

prináša niektoré populárne riešenia, ako je nos-

ič batožiny, rovnú podlahu či 13“ kolesá. 

Naše skladové zásoby motocyklov a skútrov, 

ktoré nevyhovujú legislatíve, boli z väčšej časti 

dopredané už koncom roka 2016. V roku 2017 

sa tak budú dopredávať už len tie zostávajúce 

kusy, ktorých predaj umožňuje výnimka Minis-

terstva dopravy SR.  
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MAXON ARDOUR 125
Nový dizajn pre rok 2017

14“ kolesá, rovná podlaha alebo stredový tunel

Výkon:  6,2 kW pri 7500 ot./min.

Krútiaci moment:  8,0 Nm. pri 6000 ot./min. 

Max. rýchlosť:  85 km/h

Hmotnosť:  114 kg

Farebné kombinácie: 

čierno-červená (YY JJ125TI-23B CRN)

biela (YY JJ125TI-23B BIL)

Štandardná MOC (s DPH): 1 469,- € 

MAXON MATADOR 125
Nový dizajn pre rok 2017

12“ kolesá, nosič, stredový tunel

Výkon:  6,2 kW pri 7500 ot./min.

Krútiaci moment:  8,0 Nm. pri 6000 ot./min.

Max. rýchlosť:  85 km/h

Hmotnosť:  116 kg

Farebné kombinácie: 

červená  (YY JJ125TI-17 CRV) 

modrá (YY JJ125TI-17 MDR)

Štandardná MOC (s DPH): 1 399,- €
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SORTIMENT AUTO KEllY

Autochémia Starline 
bude v nových obaloch
Široká ponuka výrobkov autochémie STARLINE je určená nielen pre au-
to-moto, ale aj pre priemysel a využitie v domácnosti. Na trhu sú tieto výrob-
ky už od roku 2002 a do dnešného dňa si vydobili povesť veľmi kvalitných a 
profesionálnych produktov za rozumnú cenu. Navyše grafika obalov prešla 
redizajnom, ktorý pracuje s praktickým farebným rozlíšením jednotlivých sor-
timentných skupín, a tak pomáha rýchlej orientácii pri práci. Výrobky s týmito 
novými obalmi budeme postupne uvádzať do predaja od apríla 2017.

NOVINKA 
Lepidlo na autosklá 
Vysoko viskózny, rýchlo tvrdnúci lepiaci / tesniaci tmel na báze polyuretánu je 

špeciálne navrhnutý pre lepenie čelných skiel automobilov, pri ktorých sa vyžaduje 

vysoká odolnosť v šmyku. Ponúkame ho v praktickom 400 ml balení „saláma“.

Kód: ACST066

MOC: 7,24 € bez DPH

OCHRANNÝ SPREJ

SPREJ 
NA OCHRANU 
KABELÁŽE

Čisté, rychlé a jednoduché použití. Dlouhotrvající účinek. Vytváří charakteristický zápach. Nevytváří lepkavý povrch.

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE 

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

Čisté, rýchle a jednoduché použitie. Dlhotrvajúci účinok. Vytvára charakteristický zápach. Nevytvára lepkavý povrch.

 

ACST024

Dlouhodobě působící sprej vytvářející charakteristický zápach, který chrání proti mechanickému poškození, např. přehryzání důležitých částí automobilu – zejména elektrická vedení, 
kabely zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích. Používejte 2x 
ročně nebo po každém umytí motoru a spodku automobilu.

Dlhodobo pôsobiaci sprej vytvárajúci charakteristický zápach, ktorý chráni proti mechanickému poškodeniu, napr. prehryznutiu dôležitých častí automobilu –  najmä elektrické 
vedenie, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, manžety a gumené tesnenia a systémy pérovania. Chráni rovnako pri dlhotrvajúcich dažďoch. 
Používajte 2x ročne alebo po každom umytí motora alebo spodku automobilu.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H336 
Může způsobit ospalost nebo závratě • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření 
• P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P261 Zamezte vdechování 
par/aerosolů • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách • P280 Používejte ochranné rukavice • P403 Skladujte na dobře větraném místě • Při nedostatečném 
větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Bezpečnostné upozornenie: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. • P251 Neprepichujte 
alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. • P261 Zabráňte vdychovaniu pary/aerosólov. • P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore • 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre •P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C

Návod na použití: Před upotřebením protřepejte. Používejte pouze na studené vozidlo. Dostatečně nastříkejte celý prostor motoru, všechny přístroje, stejně tak pryžové části a 
brzdové hadice. Rovněž dostatečně ošetřete těžko přístupná místa automobilu. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 °C do +25 °C, 
36 měsíců od data výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Používajte len na studené vozidlo. Dostatočne nastriekajte celý priestor motora, všetky prístroje, rovnako tiež gumené časti a brzdové 
hadice. Rovnako dostatočne ošetrite ťažko prístupné miesta automobilu. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C,              
36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR:  AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, ww.autokelly.sk.
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8 592808 000242
OBSAH 400 mlMADE IN GERMANY   

ŘETĚZOVÝ SPREJ 

REŤAZOVÝ OLEJ 

Vysoce kvalitní tixotropní prostředek určený k trvalému vnitřnímu i vnějšímu mazání. Je vhodný pro veškeré druhy převodů jako: řetězový, ozubený, šnekový, dále pro mazání 
kuličkových i válečkových ložisek, všech druhů kloubů, spojek, řetězových a ocelových lan, O-kroužků apod..  

• odolný teplotám od –40 °C do +150 °C • zvyšuje kluznost, prodlužuje životnost materiálů • vysoká ochrana proti korozi a vlhkosti, odpuzuje vodu • ovlivňuje 
klidný a tlumený chod, konzervuje kovové části strojů •vysoká účinnost při nízké spotřebě

Návod na použití: Odstranit zbytky starého tuku. Dózu intenzivně protřepat. Ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm rovnoměrně nanést. Nechat působit cca 5 – 10 minut.
Skladovatelnost: V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5 až +25° C, 36 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysoko kvalitný, tixotropný prostriedok určený k trvalému vnútornému i vonkajšiemu mazaniu. Je vhodný pre všetky druhy prevodov ako: reťazový, ozubený, slimákový, ďalej pre 
mazanie guličkových i valčekových ložísk, všetkých druhov kĺbov, spojok, reťazových a oceľových lán, O-krúžkov a pod.

• odolný teplotám od -40 °C do +150 °C• zvyšuje kĺzavosť, predlžuje životnosť materiálov • vysoká ochrana proti korózii a vlhkosti, odpudzuje vodu • ovplyvňuje 
pokojný a tlmený chod, konzervuje kovové časti strojov • vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe

Návod na použitie: Odstrániť zvyšky starého tuku. Dózu intenzívne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 20 – 25 cm rovnomerne naniesť. Nechať pôsobiť cca 5 - 10 minút.
Skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až +25° C, 36 mesiacov od dátumu uvedenom na obalu.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání 
se může roztrhnout • H315 Dráždí kůži • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H412 Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte 
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • P280 Používejte 
ochranné rukavice • P305+P351+P338  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 
Hnací plyn - Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže 
roztrhnúť • H315 Dráždi kožu • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu     
výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
• P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu • P280 Noste ochranné rukavice/ochran-
né okuliare/ochranu tváre • P305 + P351 + P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní • P410 +P412 
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste 
zberu nebezpečného odpadu.
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MADE IN GERMANY  OBSAH 300 ml

MAZACÍ SPREJ

ŘETĚZOVÝ
 SPREJ
REŤAZOVÝ SPREJ

ČISTIČ
KLIMATIZACE
ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

ČISTICÍ SPREJ

Pěnový prostředek na čištění a desinfekci klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů. Má antibakteriální účinek. Snižuje riziko podráždění dýchacích cest, kapání z očí a vzniku rýmy při 
cirkulaci vzduchu. Eliminuje růst mikroorganismů a zamezuje tvorbě hub. Návod na použití: Vypnout větrání z činnosti. Dózu před použitím intenzivně protřepejte (30x). Přípravek vstřikujte do nasávacích 
otvorů a trysek klimatizačního zařízení pomocí trubičky (je součásti balení), kterou vsunete do klimatizačního zařízení co nejdále a postupně během aplikace povytahujete. Větrání je možné uvést do činnosti 
po 15 až 20 minutách od ukončení aplikace. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5 do +25 °C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy. 
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE
Ideálny penový prostriedok pre čistenie a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch, ale i bežných ventilačných systémoch. Má antibakteriálny účinok. Eliminuje rast mikroorganizmov a zabraňuje tvorbe húb. 
Návod na použitie: Vypnúť vetranie z činnosti. Dózu pred použitím intenzívne pretrepte (30x). Prípravok vstrekujte do nasávacích otvorov a trysiek klimatizačného zariadenia pomocou trubičky (je súčasť 
balenia), ktorú vsuniete do klimatizačného zariadenia čo najďalej a postupne behom aplikácie povyťahujte. Vetranie je možné uvésť do činnosti po 15 až 20 minútach od ukončenia aplikácie. Skladovateľno-
sť: V originálnom nepoškodenom obale dnom dole pri teplotách od +5 °C do +25 °C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy. Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 
11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk. 

             Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P501. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného 
odpadu! P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před 
slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje: „Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene, Dipentene. Může vyvolat alergickou reakci. “
Složení: ≥ 30 % alifatické uhlovodíky, parfémy (d-limonen, CITRAL), < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky.

             Nebezpečenstvo
Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu  výrobku. P102 
Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Obsahuje:  > 30% alifatických uhľovodíkov LIMONENE, CITRAL.
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi.
Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti.

ČISTIČ KLIMATIZACECZ

CZ

SK

SK

OBSAH 400 mlMADE IN EU

TECHNICKÝ SPREJ

ACST001

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 
kůže • Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně 
nebezpečného odpadu! • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 
Hnací plyn – Hořlavina I.třídy nebezpečnosti • Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej – 
nespecifikovaný • Složení: ≥ 30% alifatické uhlovodíky, 5–15 % aromatické uhlovodíky.

NebezpečíCZ

OBSAH 300 mlMADE IN GERMANY

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ S MoS2 CZ

Vysoce účinný, rychle penetrují kontaktní olej s uvolňujícími účinky. Uvolňuje zkorodované, zarezlé i zakousnuté šroubové spoje, matky a svorníky. Nepostradatelný pomocník při údržbě, výrobě, obsluze 
strojních zařízení a servisní opravě. Chrání před korozí, maže kluzné plochy. Odstraňuje vrzání, skřípání a pískání. Odpuzuje vodu z elektrických kontaktů a kabelů. Zajišťuje el. kontakt na rozdělovači, čistí a 
udržuje brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a udržuje jejich provozuschopnost. Není agresivní vůči lakům a kovům. Návod na použití: Dózu intenzivně protřepat. Plošně nastříkat na zkorodované 
části. Po uplynutí několika minut přistoupit k uvolnění, popř. uvolnění zakousnutých zkorodovaných spojů. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5°C do 
+25°C, 36 měsíců od datumu výroby uvedeném na dně dózy.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK S MoS2 SK

Vysoko účinný, rýchlo penetrujúci kontaktný olej s uvoľňujúcimi účinkami. Uvoľňuje skorodované, hrdzavé skrutkové spoje, matky a svorníky. Nepostrádatel’ný pomocník pri údržbe, výrobe, obsluhe 
strojových zariadení a servisnej oprave. Chráni pred koróziou, maže klzné plochy. Odstraňuje vŕzganie, škrípanie a pískanie. Odpudzuje vodu z elektrických kontaktov a káblov. Zaisťuje el. kontakt na 
rozdeľovači, čistí a udržuje brzdové tiahla, bovdeny, reťaze všetkých typov a zvyšuje ich prevádzkyschopnosť. Nie je agresívny voči lakom a kovom. Návod na použitie: Nádobu intenzívne pretrasť. 
Plošne nastriekať na skorodované časti. Po uplynutí niekol‘ko minút pristúpiť k povoleniu, popr. Uvoľneniu skorodovaných a zakúsnutých spojov. Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom 
obale dnom dole pri teplotách od +5°C do +25°C, 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na dne dózy.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky 
• Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia • P251   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu 
• P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu • Obsahuje: Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, 
izoalkány, cykloalkány, <2% aromáty destiláty (ropné), hydrogenizované, ľahké naftenové; základový olej – nešpecifikovaný • Zloženie: 5–15% aromatických uhľovodíkov > 30 % alifatických 
uhľovodíkov • Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava,
Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk

NebezpečenstvoSK
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UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK
S MoS2 

UVOLŇOVAČ
ŠROUBŮ
S MoS2

TECHNICKÉ SPREJE

Kompletné portfólio autochémie Starline je rozdelené do štyroch hlavných skupín:

 STARlINE FARbY A LAKY:

• na nástrek a renováciu ráfikov

 a brzdových strmeňov

STARlINE LEPIDLá A TMELY: 

•  pre lepenie autoskiel

•  pre zaistenie skrutiek

•  primery a tmely na karosérie a motory

OCHRANA VOZIDLA

FARBY A LAKY

LEPIDLá A TMELY

OCHRANA DUTIN–SPREJ 

OCHRANA DUTÍN–SPREJ

Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout • H315 Dráždí kůži • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci • H336 Může 
způsobit ospalost nebo závratě • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P211 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 50 °C • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy • Produkt obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, Calcium 
sulfonate, Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

SK

CZ

NebezpečíCZ

OBSAH 400 mlMADE IN HOLLAND   

Vysoce kvalitní prostředek pro maximální ochranu dutin karoserie vozidla před oxidací. Oblast použití: ochrana dutin podvozků, prahů, dveří, bočních lišt, kapoty motorů, ocelových částí parabol světlometů 
• Ochrana a zastavení oxidace a koroze • Dobrá penetrační schopnost • Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům • Barevný odstín: transparentní. Návod na použití: Před použitím protřepejte. Bohatě 
naneste do dutin pomocí adaptéru. Teplota zpracování 15–25°C. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném 
obalu při teplotách od +5°C do +25°C. Datum výroby (týden/rok) i datum spotřeby (EXP týden/rok) jsou uvedeny na dně balení. 
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysokokvalitný prostriedok pre maximálnu ochranu dutín karosérie vozidla pred oxidáciou. Oblasť použitia: ochrana dutín podvozkov, prahov, dverí, bočných líšt, kapoty motorov, oceľových častí parabol 
svetlometov • Ochrana a zastavenie oxidácie a korózie • Dobrá penetračná schopnosť • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom • Farebný odtieň: transparentný. Návod na použitie: Pred použitím 
potraste. Výdatne naneste do dutín pomocou adaptéra. Teplota spracovania 15–25 °C. Po použití plechovku prevráťte dnom nahor a niekoľkosekundovým stlačením vyčistite ventil.  Skladovateľnosť:              
V originálnom nepoškodenom obale pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Dátum výroby (týždeň/rok) i dátum spotreby (EXP týždeň/rok) sú uvedené na spodnej časti balenia.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnú • H315 Dráždi kožu • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu • H336 Môže spôsobiť 
ospalosť alebo závraty • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky • Bezpečnostné upozornenie: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani 
po spotrebovaní obsahu • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami • Produkt obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne 
rafinovaný, ľahký, Calcium sulfonate, benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký, ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký ; hydrogenovaný benzín. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické 
informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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ACST038

VOC value: 557,6 g/l

OCHRANA PODVOZKU VOZIDLA

OCHRANA
DUTIN
SPREJ 
OCHRANA DUTIN – SPREJ

BARVY A LAKY

SPREJ NA BRZDOVÉ TŘMENY

SPREJ NA BRZDOVÉ STRMENE

Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout • H319 Způsobuje vážné podráždění očí • H336 Může způsobit ospalost 
nebo závratě • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky • Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P260 Nevdechujte aerosoly • P210 Chraňte před 
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů 
zapálení • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy • 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže • Produkt obsahuje: aceton, Solventní nafta (ropná), lehká aromatická.

SK

CZ

NebezpečíCZ

OBSAH 400 mlMADE IN HOLLAND   

VOC value: 589,3 g/l

Vysoce kvalitní alkydová barva určená pro lakování brzdových třmenů a bubnů u automobilů a motocyklů všech značek • Barevný odstín: modrý. Návod na použití: Obruste povrch, očistěte ho, osušte 
a zbavte mastnoty. Chraňte okolní prostředí. Naneste bílou základovou barvu. Před použitím protřepejte dvě minuty a udělejte testovací nástřik. Stříkejte ze vzdálenosti 25–30cm. Naneste několik tenkých 
vrstev. Teplota zpracování 15–25°C. Vytvrzený za 24hodiny. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Skladovatelnost: Uchovávejte v originálním nepoškozeném obalu při teplotách od +5 °C do +25 °C. Datum výroby (týden/rok) i datum spotřeby (EXP týden/rok) jsou uvedeny na dně balení.

Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245, IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Vysokokvalitná alkydová farba určená pre lakovanie brzdových strmeňov (prasiatok) automobilov a motocyklov všetkých značiek • Farebný odtieň: modrý. Návod na použitie: Obrúste povrch, 
očistite ho, osušte a zbavte mastnoty. Chráňte okolité prostredie. Naneste bielu základovú farbu. Pred použitím potraste dve minúty a urobte testovací nástrek. Striekajte zo vzdialenosti 25–30 cm. 
Naneste niekoľko tenkých vrstiev. Teplota spracovania 15–25 °C. Vytvrdený za 24 hodín. Po použití obráťte nádobku hore dnom a niekoľkosekundovým stlačením vyčistite ventil.

Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Dátum výroby (týždeň/rok) i dátum spotreby (EXP týždeň/rok) sú uvedené na spodnej časti balenia.

Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Výstražne upozornenie: H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnú • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo 
závraty • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami • Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P260 Nevdychujte aerosóly • P210 Uchovávajte mimo dosahu 
tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný 
zdroj zapálenia • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C • P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými 
nariadeniami • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky • Produkt obsahuje: acetón, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia.

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166. Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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ACST048

SPREJ
NA BRZDOVÉ
TŘMENY
MODRÝ 
SPREJ NA BRZDOVÉ STRMENE
MODRÝ 

OCHRANA PODVOZKU VOZIDLALEPIDLA A TMELY

TMEL NA
MOTORY
PRESSURE PACK–ČERNÝ 

TMEL NA MOTORY
PRESSURE PACK–ČIERNY 

OBSAH 200 ml MADE IN GERMANY

TMEL NA MOTORY – PRESSURE PACK – ČERNÝ

TMEL NA MOTORY – PRESSURE PACK – ČIERNYSK

CZ

SK

CZ

Jednosložkový acetátový silikonový tmel černé barvy. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří 
trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do 180°C. Je stálý vůči ropným produktům, 
např. olejům, mazivům, nemrznoucím směsím apod. Určeno pro těsnění diferenciálů, převodových 
skříní, ventilových vík, olejových van aj.
Návod na použití: Povrch spojovaných částí musí být zbaven nečistot a mastnoty. Před aplikací sejměte 
uzávěr a seřízněte aplikační špičku dle potřeby. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce a trysku 
otočte o 90° ve směru špičky. Tím dojde k uvolnění a zafixování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem 
volíte dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován ze speciální kartuše. V případě, že není 
všechen tmel použit, vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena k opětovnému použití.
Skladovatelnost: V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, 24 měsíců od data 
výroby.
Distributor pro ČR a EU: Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Tel: +420 266 100 245,
IČO: 24787426, www.autokelly.cz

Jednozložkový acetátový silikónový tmel čiernej farby. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára 
trvalo pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolnosťou do 180°C. Je stály voči ropným produktom , napr 
. Olejom, mazivám , nemrznúcim zmesiam apod. Určené pre tesnenie diferenciálov , prevodových skríň , 
ventilových viek , olejových vaní aj.
Návod na použitie: Povrch spojovaných častí musí byť zbavený nečistôt a mastnoty. Pred aplikáciou 
zložte uzáver a zrežte aplikačnú špičku podľa potreby. Odlomte alebo vytočte uško na aplikačnej tryske a 
trysku otočte o 90° v smere špičky. Tým dôjde k uvoľneniu a zafixovaniu páčky . Intenzitou stlačenia páčky 
palcom volíte dávkovanie a rýchlosť nanášania tmelu. Tmel je sám vytláčaný zo špeciálnej kartuše. V 
prípade, že nie je všetok tmel použitý, vytočte trysku do pôvodnej polohy. Kartuše je tak pripravená na 
opätovné použitie. 
Skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom obale pri teplotách + 5 °C do + 25° C , 24 mesiacov od 
dátumu výroby.
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Tel.: +421 32 6595 305, IČO: 36298026, www.autokelly.sk.

Údaje o nebezpečnosti: H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku • P210 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití • P410+P412 Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
Limit VOC: Kategorie B,b), karosářské plniče a tmely, 250 g/l. Skutečný obsah VOC při aplikaci max 27 g/l.

VAROVÁNÍ

POZOR
Upozornenia na nebezpečnosť: H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí • P103 Pred použitím 
si prečítajte etiketu • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 
iných zdrojov zapálenia. Nefajčite • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní 
obsahu • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Kategória a podkategória regulovaného výrobku: B b) Tmely a plniče.
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín:
250 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave,
v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0 g/l.
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné
centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166.
Karta údajov o zložkách: www.autokelly.sk
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STARLINE TECHNICKÉ SPREJE:

•  pre ochranu a konzerváciu vonkajších plastov,

 elektrických zariadení a dielov karosérie

•  pre mazanie rôznych mechanických

 prevodov, čapov, kĺbov a i.

•  pre účinnú očistu podvozku, motora

 a jeho častí vrátane čističov klimatizácie

STARLINE OCHRANA VOZIDLA: 

• dokonalá ochrana podvozku a dutín vozidla 

•  Farebné pruhy s popisom Vám pomôžu ľahko rozlíšiť produktové rady

•  Najdôležitejšia informácia, názov výrobku, je umiestnená v strede etikety

•  Tematicky ladený obrázok zvýrazní kľúčové hodnoty každého výrobku
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SPOJOVACÍ 
MATERIÁL 

všeTKÝCH TypOv, TvarOv  
a veľKOsTí
• Matice
• Metrické skrutky
• Nity
• Prechodky
• Samorezné skrutky
• Závlačky
• Podložky
• Vruty
• Klince
• Kotvy, oká, háky
• Elektroinštalačný materiál
... to všetko vrátane ucelených sád

Viac informácií u vášho obchodného zástupcu
a priamo na pobočkách Auto Kelly.  

Objednávajte v e-shope www.autokelly.sk.
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Viac informácií u vášho obchodného zástupcu
a priamo na pobočkách Auto Kelly.  
Objednávajte v e-shope www.autokelly.sk.

MOTOROVÉ
OLEJE
• Kompletné portfólio
 najpoužívanejších motorových
 olejov pre osobné a ľahké
 úžitkové vozidlá
• Široká rada viskozít:
 od 0W30 do 15W50
• Špeciálne typy pre benzínové,
 dieselové a LPG motory
• Oleje pre predĺžené
 výmenné intervaly
• Vyrábané v jednom
 z najmodernejších zariadení
 v Európe



E-Info Auto Kelly 7

NOVINKA V SORTIMENTE  
SPOJOK VALEO
Vzhľadom k neustále rastú-
cemu trendu využívania 
technológie dvojhmoto-
vých zotrvačníkov (DMF) 
prichádzame s novinkou fir-
my VALEO v podobe tzv. Full 
Pack - spojkových sád s dvoj-
hmotovým zotrvačníkom.

Vedľa sád s pevným zotrvačníkom 
(KIT 4P) tak dokážeme zákazníkom 
ponúknuť riešenia využívajúce tech-
nológiu používanú v prvovýbave.

Výber z ponuky:

AK kód Názov Aplikácia
MOC  

(bez DPH)

SP 837397
Spojková sada  
s dvojhmotovým  
zotrvačníkom VALEO

Škoda Octavia 2.0 TDI  
02/04 -06/13

555,89 €

SP 837345
Spojková sada  
s dvojhmotovým  
zotrvačníkom VALEO

VOLKSWAGEN TIGUAN  
2.0 TDI 103 kW 2007 ->

942,47 €

Tieto sady obsahujú:

● Spojkové sady (lamela + prítlačný tanier)

● Dvojhmotový zotrvačník (DMF)

● Spojkové ložisko

... a ďalších 26 položiek na www.autokelly.sk


