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Важно! Ежегодная инвентаризация!  

Уважаемые клиенты! 

В пятницу, субботу и воскресенье мы будем проводить ежегодную инвентаризацию склада. 

Центральный склад не работает в пятницу и субботу. Заказы, размещенные на централь-
ном складе в пятницу и субботу, отправятся на филиалы в понедельник вечером и будут 
доступны для вас во вторник утром (филиалы, у которых есть дневная доставка с цен-
трального склада - получат свой товар в понедельник, согласно графика). 

Клиенты филиала «Киев-1» (ул. Пироговский шлях (Краснознаменная), 135) в пятницу до 
19:00 и в субботу до 12:00 могут самостоятельно забрать свой товар на филиалах «Киев-2» 
(ул. Луговая, 9) и «Киев-3» (ул. Гродненская, 32а). Также по стандартному графику работа-
ет доставка с этих филиалов. 

Клиенты всех филиалов, кроме «Киев-1», смогут получить свой товар в пятницу без огра-
ничений. В субботу до 12:00 вам доступно только наличие на филиале. 

Внимание! Система отображения времени доставки в eCat будет показывать вам акту-
альную доступность товара – ориентируйтесь на эти данные. 

Просим прощения за причиненные неудобства. 

Искренне ваши, «ЭЛИТ-Украина». 
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Новый выпуск журнала ELIT MAGAZINE 
уже на филиалах! 

 
В новом выпуске ELIT MAGAZINE читайте: 
- Можно к вам на стажировку? 
- ELIT 2009-2011: преодоление кризиса и подготовка к росту  
- Расширенный доступ к базе Vivid в eCat!  
- Не «ГДЕ?», а «КОГДА?» 
- Взял и сделал! 
- Сила сервиса 
- Откуда взялся Starline? 
- Кто рано встает… 
- Как мы провели лето 
- Как мы ездили к Vatoil 
- В Карпаты и обратно на мотоцикле 
- RoadHouse снова зовет в гости 

 
 

Комплект автоматических трещоток для осей BPW 

 

Хотим напомнить, что в нашем ассортименте есть комплект автоматических трещоток для 
осей BPW 

Код товара: FEB 35130 

Применение: все оси BPW с барабанным тормозным ме-
ханизмом. 

http://ecat.ua/KMP-vazhiliv-razzhimnikh-FEBI-FEB-35130/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzUxMzA=
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Уникальная новинка! Есть UFI и есть оригинал! 

 

Код товара Описание Применеие 
 

ОЕ код 

26.065.00 Топливный фильтр AUDI, VW, SKODA mot 2, 0 TDI 14-  5Q0127177C  
 

 
Новинки в ассортименте тормозных дисков ROADHOUSE! 

 
Код товара Применяемость 

RH 61530.00 Nissan Juke, Qashqai 

RH 61540.10 Lexus RX 2009-, Toyota Rav 4 2012- 

RH 61506.00 Hyundai i30, Kia Cee'd 2012- 

RH 61514.10 HYUNDAI Santa Fe II, III, KIA SORENTO 09- 

RH 61517.10 TOYOTA LAND CRUISER 200 

RH 61518.00 MAZDA CX-5 2011- 

RH 61519.00 MAZDA 6 (GJ) 2013- 

RH 61520.10 MAZDA 6 (GJ) 2013-, MAZDA CX-5 2011- 

RH 61528.00 MITSUBICHI OUTLANDER III 12-, ASX, Peugeot 4008 

RH 61537.00 SUZUKI SWIFT 2010- 

RH 61538.10 SUZUKI SWIFT 2010- 

RH 61503.00 FORD FOCUS III 2011- 

RH 61507.10 HYUNDAI i30 2011- 

http://ecat.ua/Palivniy-fil-tr-UFI-2606500/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yNi4wNjUuMDA=
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6153000/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUzMC4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6154010/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU0MC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6150600/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUwNi4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6151410/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUxNC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6151710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUxNy4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6151800/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUxOC4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6151900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUxOS4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6152010/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUyMC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6152800/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUyOC4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6153700/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUzNy4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6153810/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUzOC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6150300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUwMy4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6150710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUwNy4xMA==
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Уже готов календарь ELIT! 
Спрашивайте на наших филиалах – украинский 
календарь ELIT! 
 
Удобная календарная сетка на три квартала, по-
середине текущий месяц, сверху предыдущий, 
снизу – следующий, позволяет удобно планиро-
вать ваши дела. 
 
Национальные украинские мотивы и динамич-
ный элитовский байк – в нашем календаре удач-
но сочетаются традиции и модерн. 
 
Требуйте у ваших торговых представителей! 
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Генератори Bosch офіційно визнані ЄС 
еко-інноваційними 

У сучасному світі дискусії щодо збільшення економічності та 
екологічності транспортних засобів точаться доволі часто. 
Особливо гостро обговорюються питання про скорочення 
викидів вуглекислого газу. Компанія Bosch не стоїть осто-
ронь і вже котрий рік займається розробкою інноваційних 
еко-технологій. Більше того, Bosch є нині єдиним виробни-

ком, який пропонує ринку три еко-інновації, що відповідають усім євростандартам, – наві-
гаційну систему управління акумулятором та дві еко-технології генераторів – HED та SAR. 
Генератори Bosch серії Efficiency Line з високоефективними діодами (HED) та синхронним 
випрямленням (SAR) добре зарекомендували себе на території Євросоюзу, де діють чіткі 
вимоги Єврокомісії щодо скорочення викидів парникових газів. Еко-інноваційними Євро-
пейський союз називає лише екологічно чисті технології, і у 2015 році ЄС офіційно визнав 
такими HED і SAR технології Bosch. 
До 77% КПД та мінус 2% викидів CO₂ 
Генератори серії Efficiency Line були розроблені спеціально для транспортних засобів, що 
вимагають більшої кількості електроенергії. У серійне виробництво перші моделі надійш-
ли у 2011 році. Завдяки використанню додаткових діодів та вдосконаленню електросхеми, 
розробники Bosch змогли довести ККД генераторів серії EL до 77%. Іншими словами, мо-
делі потребують меншої кількості механічної енергії для вироблення тієї ж електричної 
потужності. Це дозволяє в реальних умовах руху скоротити витрату палива, а отже – і ви-
киди CO₂, на цілих 2%. 
У нових генераторах батарея ефективно заряджається навіть у режимі холостого ходу, то-
му вони – ідеальне доповнення до системи «старт-стоп». Комбінація генератора Bosch се-
рії EL та системи «старт-стоп» зменшує споживання пального та викиди CO₂ у міському 
режимі руху на 10%. 
Генератори Bosch: фокус на майбутнє 
Згідно з прийнятими європейськими нормами, у 2021 році середня величина викидів CO₂ 
для нових автомобілів повинна бути 95 г на кілометр, що дорівнює витраті палива у межах 
4 літрів на 100 кілометрів. Для порівняння, у 2013 році ця величина – 132,9 г на кілометр. 
Для автовиробників важливий кожен грам викидів CO₂, щоб не було перевищення ліміту. 
Інтелектуальне регулювання генераторів допомагає ще більше скоротити витрату палива 
та кількість викидів CO₂в режимі холостого ходу, при русі за інерцією чи гальмуванні. Для 
цього потрібна інтелектуальна система управління генератором з аналоговим або цифро-
вим інтерфейсом, така як локальна мережа LIN (Local Interconnected Network). До того ж, 
генератори можуть встановлюватися у будь-яких точках моторного відсіку, адже моделі 
серії витримують температури до 125°C. 
Генератори Bosch серії EL допомагають зробити автомобіль більш екологічно чистим, що і 
підтвердив Євросоюз, офіційно визнавши розробки еко-інноваційними. 


