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převodovky veGe
Od prvního čtvrtletí 2017 jsme pro vás připravili naprostou novinku – kompletní repasované převodovky od 
renomovaného evropského výrobce VEGE. ELIT je prvním a jediným z velkých distributorů náhradních dílů 
v Česku a na Slovensku, který tyto díly nabízí. Převodovky VEGE budou nabízeny formou Exchange systému 
s výkupem starého dílu převodovky. Jednoznačnou výhodou je příznivá cena a okamžitá dostupnost z cent-
rálního skladu ELIT, popř. skladu VEGE v Nizozemí. 

Pokud jde o identifikaci převodovky, hlavním identifikačním údajem je originální číslo výrobce 
doplněné případně o požadovaný typ převodovky a vozidla. Tzv. OE číslo je však zásadní. Pokud 
si přesto nebudete jisti, jestli některá z nabízených převodovek pasuje na vámi požadované 
vozidlo, kontaktujte vaši pobočku Elitu, sdělte jim VIN vozidla a její pracovníci ověří vhodnost dané 
převodovky se zástupcem výrobce.

představení veGe – evropský specialista na 
motory – již více než 80 let
Málokterý výrobce zabývající se motory a motoro-
vými díly se může pochlubit takovými výrobními 
zkušenostmi, resp. bohatou historií, jako právě 
VEGE. Pěkně od začátku. Společnost VEGE byla zalo-
žena panem Wimem Versteegem ve Spijkenisse, 
nedaleko nizozemského Rotterdamu, již v roce 1936. 
VEGE začalo repasovat motory v době, kdy jedinou 
alternativou byly opravy opotřebených starých jed-
notek. Už tehdy začalo VEGE s jejich koncepcí: 
„Repasované náhradní jednotky, ze skladu, do dru-
hého dne.“ A tento koncept je úspěšný dodnes.
V roce 1946 začalo VEGE vyrábět první motory, pro 
nákladní vozy Dodge a GMC. V 60. letech stoupá 
výroba motorů Ford, Opel a VW. V roce 1977 získalo 
VEGE první zakázky OE a začalo dodávat repasované 
motory na poptání jednotlivým značkovým servi-
sům a dealerům vozidel.  V  90. letech postupně 
VEGE otevřelo svá obchodní zastoupení na význam-
ných evropských trzích – UK, Švédsko, Španělsko, 
Německo, Itálie… V roce 1995 vyrobilo VEGE 1 000 
000. motor a začalo s výrobou kompletních repaso-
vaných převodovek. Výroba repasovaných turbod-
mychadel od předních OE dodavatelů – Garret, Borg 
Warner, IHI, Mitsubishi… – byla zahájena v roce 
2005. Současná výrobní zařízení mají rozlohu více 
než 10 000 m2 a VEGE je držitelem řady certifikátů 
kvality, mj. ISO TS 16949 (certifikát nezbytný pro 
dodávky do prvovýroby/OE). Aktuálně VEGE ročně 
vyrábí více než 12 000 motorů, 20 000 turbodmy-
chadel, 3 000 převodovek, 14 000 vstřikovacích čer-
padel a další tisíce hlav válců, vstřikovačů a dalších 
komponent motoru. veGe je tak jedním z před-
ních výrobců motorů a  motorových dílů 
v evropě.

kompletní repasované převodovky veGe
S výrobou, resp. repasí, převodovek má VEGE více 
než 20leté zkušenosti. Jeho rozsáhlý výměnný pro-
gram (Exchange) zahrnuje téměř všechny 5- a 6stup-
ňové převodovky pro osobní a lehké užitkové vozy, 
od Audi po Volvo, pro vozy jak s předním, tak zadním 
pohonem a od nedávna také pro vozy s pohonem 
všech kol.
Samotný proces repase převodovky začíná komplet-
ním rozebráním staré převodovky (starý díl) na jed-
notlivé díly a jejich vyčištěním. Ty jsou pak roztříděny 
a zkontrolovány, než začne odborný proces zpětné 
kompletace. Tento proces ve VEGE provádějí jen ti 
nejzkušenější technici. Všechny díly, které neprojdou 
přísnou kontrolou, jsou vyřazeny a  nahrazeny díly 
novými. Každá repasovaná převodovka VEGE 
dostane 100% nová ložiska, gufera a těsnění. Repasí 
procházejí ozubená kola, hřídele a obal převodovky. 
Dle potřeby jsou pak vyměněny i synchronizační 
kroužky. Zkontrolovány jsou také vypínací vidlice, tak 
aby bylo zajištěno hladké řazení. Všechny díly pou-
žité při repasi jsou nové kvalitní díly od prověřených 
evropských výrobců. Průběžná inženýrská činnost 
VEGE a vylepšení zajišťují, že všechny známé slabosti 
originálních převodovek mohou být překonány 
vlastními modifikacemi a vylepšenými díly.

V první fázi ELIT nabízí 8 vybraných typů převodovek, 
zejména pro lehká užitková vozidla, v jejichž případě 
je prvořadá rychlost opravy, resp. výměny vadné 

převodovky. Nákupem kompletní repasované pře-
vodovky VEGE tak zákazník ušetří jak peníze (nákupní 
cena oproti originálu), tak čas (oproti zdlouhavému 
procesu opravy). A čas jsou (také) peníze. Sortiment 
budeme dále rozšiřovat podle ohlasů a zpětné vazby 
vás, zákazníků Elitu. Pokud se tedy ve své praxi často 
setkáváte s nějakým typem převodovky, který trpí 
častými poruchami a jehož repasovanou verzi byste 
uvítali v nabídce Elitu, neváhejte kontaktovat svého 
prodejního poradce Elitu, který tuto poptávku předá 
dál oddělení produktového managementu.
Záruka na repasované převodovky VEGE je 12 
měsíců.
Repasované převodovky VEGE jsou dodávány ve 
speciálních přepravních kovových rámech, zabalené 
v igelitu a s kartonem navrchu. Starou převodovku 
(starý díl) je nezbytné dodat Elitu zpět připevněnou 
právě v tomto rámu. kritéria pro úspěšný výkup 
starého dílu jsou v zásadě následující: 
1. Starý díl – převodovka musí mít stejný typ, resp. 

číslo převodovky, od stejného výrobce.
2. Převodovka musí být kompletní, nikoliv rozmon-

tovaná (žádné chybějící díly).
3. Žádné díry v obalu převodovky.
4. Žádné viditelné praskliny v obalu převodovky.

TIp na závěr: ELIT doporučuje při výměně převo-
dovky vždy namontovat i novou spojkovou sadu, což 
v delším časovém horizontu koncovému zákazníkovi 
jednoznačně ušetří peníze.

NOVINKA V SORTIMENTU
 ELIT  •  N

O
V

IN
K

A
 V

 SO
RTIM

ENTU ELIT  •  NOVINKA V SORTIM

ENTU
 E

LI
T 

 • 
 N

O
V

IN
K

A
 V

 S
O

RTIM

ENTU ELIT  •

NOVIN
KA



2

www.elit.cz

Některé z příkladů repasovaných turbodmychadel veGe:
Objednací číslo VEGE Popis Příklad použití * MOC v Kč bez DPH * MOC v € bez DPH

VG 59331873 Turbodmychadlo VEGE – repas ŠKODA Octavia 1.9TDI (66,81KW), VW 9 999 Kč 399,99 €

VG 45871810 Turbodmychadlo VEGE – repas PEUGEOT 407 1.6 HDI (80KW) 10 040 Kč 399,99 €

VG 08881867 Turbodmychadlo VEGE – repas ŠKODA Octavia II 2.0TDI 16V (103KW) 10 400 Kč 409,99 €

VG 08761861 Turbodmychadlo VEGE – repas RENAULT Laguna 1.9dCi 9 540 Kč 379,99 €

VG 08161852 Turbodmychadlo VEGE – repas FORD Tranzit 2.4 TDCI (85, 96 kW) 13 500 Kč 559,99 €

*  Uvedené ceny jsou platné při odevzdání starého dílu vyhovujícího podmínkám pro přijetí. Součástí balení a ceny turbodmychadla je sada těsnění.

TURBodMyCHAdLA veGe
Od výrobce VEGE jsme pro vás připravili také výrazné rozšíření sortimentu stále více poptávaných repaso-
vaných turbodmychadel. I tato turbodmychadla budou nabízena formou Exchange systému (systému 
zálohového starého dílu), díky němuž vám nabídneme mnohem lepší dostupnost repasovaných turbod-
mychadel v síti ELIT. Velmi výraznou výhodou turbodmychadel VEGE bude skutečnost, že zákazník bude 
mít jednoznačnou informaci o výrobci, který turbodmychadlo repasuje! Cenová úspora bude samozřej-
mostí i díky tomu, že turbodmychadla budou dodávána přímo s těsněním. 

Všechna turbodmychadla naleznete v elektronickém katalogu ELIT eCat v sekci:
MOTOR – DODÁVKA VZDUCHU -> PŘEPLŇOVÁNÍ -> TURBODMYCHADLA anebo VÝFUKOVÝ SYSTÉM 
-> TURBODMYCHADLO.

Repasovaná  turbodmychadla veGe
Kompletní nabídka turbodmychadel pod znač-
kou VEGE nyní zahrnuje přes 150 referencí repa-
sovaných turbodmychadel a nabídka se bude 
dále rozšiřovat. V nabídce naleznete repasovaná 
turbodmychadla od všech známých výrobců 
dodávajících do prvovýroby – Garrett, Borg War-
ner (3K), Mitsubishi, IHI atd. 

kvalita je prvořadým faktorem
Každé turbodmychadlo je rozebráno na jednot-
livé díly. Obal turbodmychadla, turbínová a dmy-
chadlová skříň jsou pečlivě překontrolovány 
a  v  případě, že nevykazují žádné závady, jsou 
vyčištěny speciálním chemickým procesem 
podobným ultrazvuku a znovu použity. Všechny 
ostatní díly podléhající opotřebení jsou vymě-
něny za díly nové, u turbodmychadel, u kterých 
jsou dostupné originální náhradní díly, přímo od 
výrobců turbodmychadel (Garrett, Borg Warner, 
MHI, IHI atd.).
U turbodmychadel VNT, u kterých nejsou k dispo-
zici originální díly pro aftermarket, jsou pak pou-
žity díly od renomovaných evropských výrobců, 
kteří se svou kvalitou jsou plnohodnotně srovna-
telní s  originálními výrobci. Všechna turbodmy-
chadla jsou dynamicky vyvážena a testována 

a  před expedicí prochází několikanásobnou 
výstupní kontrolou. Všechny výrobky splňují 
normy ISO 9001:2008.

výhody repasovaných turbodmychadel veGe
•	 Nabídka pokrývá nejvíce poptávaná turbod-

mychadla na našem trhu.
•	 Jednoznačná identifikace výrobce repasova-

ného turbodmychadla, který patří mezi evrop-
ské specialisty v oblasti repasí turbodmychadel.

•	 Vynikající poměr kvality a ceny.
•	 Těsnění je součástí balení i konečné ceny 

turbodmychadla.

•	 Velmi dobrá dostupnost.
•	 Poskytovaná záruka 24 měsíců.

veGe turbodmychadla – exchange systém
U všech zálohovaných dílů turbodmychadel 
VEGE je stanovena jednotná záloha ve výši 2 700 
Kč bez DPH. Tato záloha bude zákazníkům vrá-
cena v případě, že vrácený starý díl vyhoví pod-
mínkám pro vracení starých dílů turbodmycha-
del. Manuál pro vracení starých dílů je součástí 
každého balení turbodmychadla společně 
s montážním manuálem a  tyto dokumenty jsou 
k dispozici také v elek-
tronickém katalogu 
eCat u každého tur-
bodmychadla v  sekci 
Příloha.                             

Aktuální nabídka kompletních repasovaných převodovek veGe:
Objednací 

číslo Popis zboží Kód převodovky OE číslo Příklady použití * MOC v Kč 
bez DPH

* MOC v € 
bez DPH

VG 59905516 Kompletní převodovka, repas FNE/GQQ/JCR 0A4300044CX ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 2004- | 77kW | 5sp FWD Manual 39 500 Kč 1 599 €
VG 28505506 Kompletní převodovka, repas VXT75 1509472 FORD TRANSIT karoserie 2.2 TDCi 2006-2014 | 63kW | 6sp FWD Manual 35 700 Kč 1 459 €

VG 73905500 Kompletní převodovka, repas 20 GP 18 / 20 GP 19 71794077
FIAT DUCATO karoserie (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2014 | 88kW | 6sp FWD 
Manual

38 900 Kč 1 599 €

VG 71745539 Kompletní převodovka, repas 71773212 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.3 D Multijet 2010- | 66kW | 5sp FWD Manual 35 250 Kč 1 459 €
VG 05745500 Kompletní převodovka, repas 711605 1 183840, G20-5 A0012603600 MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 KA 4X2 3 2000-2006 | kW | 5sp RWD Manual 31 350 Kč 1 299 €
VG 06325519 Kompletní převodovka, repas PK6-021 7711134796 RENAULT TRAFIC 1.9 DCI 2001-2006 | 74kW | 6sp FWD Manual 30 200 Kč 1 259 €
VG 09545501 Kompletní převodovka, repas PF6-004 7711368817 RENAULT MASTER 2.5 DCI 2006-2010 | 74kW | 6sp FWD Manual 34 830 Kč 1 459 €
VG 10185506 Kompletní převodovka, repas MT82 1756539 FORD TRANSIT karoserie 2.4 TDCi 2006-2014 | 103kW | 6sp RWD Manual 39 900 Kč 1 599 €


