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График работы компании «ЭЛИТ-Украина» в праздничные дни 
Уважаемые клиенты! 
7, 8 и 9 марта мы работаем по следующему графику: 
7 марта, суббота – все филиалы работают до 15:00 
8 марта, воскресенье – выходной 

9 марта, понедельник – все филиалы работают до 
15:00. С центрального склада отгружается товар на 
филиалы, заказанный «на завтра». Прием заказов 
товара с ЦС «на завтра» - до 14:00 

 

Новинка! Мотоциклетная программа ELF 

 
Имя ELF – давно ассоциируется с ультимативным каче-
ством и высокими технологиями у мотоциклистов во 
всем мире. Многолетний опыт участия в Moto GP и 
сотрудничество с передовыми мотопроизводителями 
нашли свое отражение в широкой линейке специаль-

ных продуктов. Моторные масла для 2-х и 4-х тактных 
двигателей, вилочные масла, мотоциклетные тормоз-
ные жидкости и специальное масло для пропитки воз-
душного фильтра французского производителя отныне 
доступны в ассортименте «Элит-Украина». 

  

Код товара Объем Описание 
ELF DOT5.1-0,5 0,5 Тормозная жидкость MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 
ELF 2T MOTO 1 1 Масло для двухтактных двигателей MOTO 2 OFF ROAD 
ELF 12-1 4T ROAD 1 Масло для четырехтактных двигателей MOTO 4 ROAD 10W40 
ELF 12-4 4T ROAD 4 Масло для четырехтактных двигателей MOTO 4 ROAD 10W40 
ELF 12-1 4T TECH 1 Масло для высоконагруженных четырехтактных двигателей MOTO 4 TECH 10W50 
ELF FILTER OIL-1 1 Специальное масло для пропитки воздушных фильтров MOTO AIR FILTER OIL 
ELF FORK SYN 5W-0,5 0,5 Синтетическое вилочное масло MOTO FORK OILSYN 5W 
ELF FORK SYN 10W-0,5 0,5 Синтетическое вилочное масло MOTO FORK OILSYN 10W 
ELF FORK 10W-0,5 0,5 Вилочное масло MOTO FORK OIL 10W 
ELF FORK 15W-0,5 0,5 Вилочное масло MOTO FORK OIL 15W 
ELF FORK 20W-0,5 0,5 Вилочное масло MOTO FORK OIL 20W 
ELF CHAIN LUBE 0,4 0,4 MOTO CHAIN LUBE 
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Удобный поиск масел: по вязкости, по автомобилю, по фильтру 
 

В электронном каталоге eCat удобно подбирать моторные и другие масла по целому ряду признаков. 
 

Во-первых, по вязкости. Вбив в строку поиска нуж-
ную вязкость, к примеру, 5W-40 в результатах по-
иска вы увидите полное предложение компании 
«Элит-Украина» по всем маслам, фасовкам и 

брендам доступных в этой вязкости. Кроме того, 
эта функция работает и для тормозной жидкости, 
например, по поисковому запросу «DOT4». 

 
 
Во-вторых, масло можно найти по модели авто-
мобиля. Выбрав в «дереве» запчастей для кон-
кретного автомобиля: двигатель => система смаз-
ки => масла, клиент получает информацию о мо-

торном масле, лучше всего подходящем для кон-
кретного двигателя. Вся информация базируется 
на данных TecDoc, что гарантирует точность и ак-
туальность выдаваемых результатов. 
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В-третьих, масло можно подобрать, зная фильтр 
на свой автомобиль. Выбрав нужный вам фильтр, 
справа в поле «Рекомендуем» вы найдете соот-

ветствующее моторное масло для того же двига-
теля. 

 
 
В-четвертых, универсальный подбор масел доступен в разделе «Универсаль-
ные детали». Находим масла в «эксплуатационных жидкостях» или нажима-
ем кнопку быстрого перехода к маслам и вуаля – вам доступен полный пере-
чень масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических) с привязкой по 
вязкости или по типу. Грузовые масла – выделены в отдельную группу. 
 

 
Экономьте время на поиске запчастей с eCat –  

зарабатывайте больше! 
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Мини-каталог инструментов Force 
Уважаемые клиенты! 
Скорее всего, наши торговые представители уже пока-
зали вам наш новый каталог по автоинструменту. Если 
нет – то не стесняйтесь спрашивать на филиалах и у тор-
говых представителей. Мы подобрали около сотни луч-
ших инструментов Force, которые будут незаменимы на 
любой СТО, или просто в личном гараже. 
 
 
 
 
 

 

Отличные цены на детали для популярных автомобилей! 

 
 

Код Применяемость Описание 

60 93 7298 Renault/Dacia Logan/Sandero Опора двигателя 

0.024164 Renault/Dacia Logan/Sandero Приводной вал 

50 93 7261 Ford Focus III 2011- Тяга заднего стабилизатора 

10 93 6505 MB E-Class W212  Рулевая тяга 

S LO 2F001 Ford Fiesta VI 2008- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

 

Всегда выгодное решение – комплекты рычагов Starline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Описание 
Аналог по 

Lemfoerder 
Аналог по 

Swag Применяемость 

S 12.23.700 К-т  рычагов (с тонким пальцем) LMI 35537 01 32 92 4902 Audi A6, VW Passat B5, Skoda Superb  

S 12.28.700 К-т  рычагов (с толстым пальцем) LMI 27421 01 30 92 1502 Audi A6, VW Passat B5, Skoda Superb  c 2001 - 

S 12.22.702 К-т  рычагов (с толстым пальцем) LMI 27421 01 30 92 1502 Audi A6, VW Passat B5, Skoda Superb  до -2001  

S 12.54.706 К-т  рычагов 
  

Audi A6, Allroad 2005- 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=60+93+7298
http://ecat.ua/Prividniy-val-SPIDAN-0024164/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wLjAyNDE2NA==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-SWAG-50-93-7261/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD01MCA5MyA3MjYx
http://ecat.ua/Rul-ova-tyaga-SWAG-10-93-6505/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0xMCA5MyA2NTA1
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-STARLINE-S-LO-2F001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIExPIDJGMDAx
http://ecat.ua/Komplekt-vazheliv-pidviski-STARLINE-S-1223700/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDEyLjIzLjcwMA==
http://ecat.ua/Komplekt-vazheliv-pidviski-STARLINE-S-1228700/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDEyLjI4LjcwMA==
http://ecat.ua/Komplekt-vazheliv-pidviski-STARLINE-S-1222702/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDEyLjIyLjcwMg==
http://ecat.ua/Komplekt-vazheliv-pidviski-STARLINE-S-1254706/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDEyLjU0LjcwNg==
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Bosch KeySecure System – проста і зручна перевірка оригінальності  
автозапчастин Bosch 

Для захисту ряду автомобільних запчастин від підробок 
компанія Bosch застосовує багатоступеневу систему 
захисту KeySecure. За її допомогою можна перевірити 
оригінальність електричних паливних насосів, лямбда-
зондів, датчиків витрати повітря, стартерів і генерато-
рів, а також компонентів дизельного вприску – свічок 
розжарювання, клапанів тиску, нагнітальних клапанів, 
плунжерних пар і розпилювачів. 
На упаковці продукції, захищеної системою KeySecure, 
розміщено спеціальну наклейку із захисним кодом та 
голограмою. Це дозволяє переконатися в оригіналь-
ності та якості запчастин, не розкриваючи коробки. 
Перше покоління захисних наклейок KeySecure 
з’явилося у 2007 році та містило в собі 15-значний код і 
звичайну голограму. В 2009 році на наклейках став ви-
користовуватися MAPP-код, який уможливив автома-
тичне сканування символів. З 2012 року в системі почав 
використовуватися 16-значний код, а на голограму 
почали наносити номери, що збігаються із останніми 
символами коду. 
 
Завдяки всім проведеним змінам тепер можна просто, 
швидко і зручно переконатися у оригінальності та 
якості запчастин Bosch за допомогою сервісу перевірки 
KeySecure. 

 
Для цього можна скористатися мобільним додатком 
NeoReader для смартфонів на базі Android та iOS. Дода-
ток доступний у Google Play Маркет та Appstore за за-
питом “NeoReader”. Посилання на додаток також до-
ступні на сторінці автозапчастин Bosch в інтернеті в 
розділі «Ремонт і сервіс». Перевірити товари можна 
також на сайті власноруч, ввівши захисний код з 
наклейки KeySecure. 
 
За результатами перевірки користувач отримає інфор-
мацію, що підтверджує якість продукції. При цьому в 
мобільному додатку буде відображений один з коль-
орових індикаторів. Зелений говорить про те, що код 
перевірки зареєстровано вперше і продукція є 
оригінальною. Жовтий свідчить, що унікальний код 
коректний, але вводився вже багато разів – це харак-
терно для підробок. У даному випадку слід звернутися 
до продавця для повернення товару або його заміни на 
оригінальний продукт Bosch. Якщо ж за результатами 
перевірки буде відображено червоний індикатор, це 
означає, що унікальний код перевірки пошкоджений, 
введений невірно або не існує. 
 
При виникненні будь-яких неоднозначних ситуацій 
щодо роботи системи Bosch KeySecure System можна 
звертатися безпосередньо до компанії Bosch за елект-
ронною адресою: brandprotection.aa@ru.bosch.com. 

Моментальний результат перевірки: 

Інформація про справжність продукції виведена на екран Вашого пристрою. При цьому ви побачите один з 
кольорових індикаторів: 

зелений унікальний код перевірки зареєстровано вперше. Продукція є справжньою.  

жовтий 
УВАГА! Вам слід звернутися до продавця, так як придбаний продукт має ознаки підробки. Вима-
гайте заміни скомпрометованого виробу на оригінальний  продукт Bosch з коректним унікальним 
кодом перевірки або повернення  грошових коштів. 

червоний 
Унікальний код перевірки пошкоджений, введено невірно або не існує. Будь ласка, уважно пе-
ревірте введений код. При повторному негативному  результаті перевірки зверніться до продавця. 
(див. попередній пункт) 

http://bosch.us8.list-manage.com/track/click?u=0f6112e90bb14fac11656b02a&id=c04fcb0c17&e=cc636c6924
http://bosch.us8.list-manage.com/track/click?u=0f6112e90bb14fac11656b02a&id=1e061a0a3d&e=cc636c6924
mailto:brandprotection.aa@ru.bosch.com
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Присвячується 8 березня: винаходи жінок 
та їх роль у розвитку автомобілебудування

 
 
Всім добре знайоме англійське прислів’я про те, що за 
кожним видатним чоловіком стоїть видатна жінка. Гала 
Градіва та Сальвадор Далі, Олена й Михайло Булгакови, 
Анна та Генрі Форд – це лише початок списку. З неза-
пам’ятних часів жінка була не лише музою для чоловіка, а 
й вірним другом і помічником у починаннях всіх його 
справах. 
Коли Генрі Форд вирішив сконструювати новий тип двигу-
на, його дружина Анна тримала ліхтар над головою свого 
чоловіка довгими зимовими вечорами. І так тривало три 
роки, поки той не досяг своєї мети. Через багато років у 
Генрі Форда запитали, ким би він хотів бути в наступному 
житті. «Мені абсолютно все одно, ким я буду в наступних 
втіленнях, – відповів він. – Головне, щоб поруч зі мною 
була моя дружина». 
Однак не завжди трапляється так, що видатні жінки стоять 
десь за спиною, у тіні свого чоловіка, оцінені та винаго-
роджені постфактум. Все частіше і голосніше звучать імена 
представниць прекрасної статі, яким людство зобов’язане 
не одним десятком відкриттів і винаходів. І якщо ви ду-
маєте, що пов’язані вони виключно зі світом сковорідок, 
губної помади та бігуді, то ви помиляєтеся. Напередодні 
Міжнародного жіночого дня ми пропонуємо вашій увазі 
історію чотирьох жінок і їхніх винаходів, без яких сучасні 
автомобілі були б дещо іншими. 
 
Склоочисники 
Мало хто знає, але за давніх часів, коли ще не було скло-
очисників, водії справлялися з брудом на лобовому склі за 
допомогою … дружин! Так-так, жінкам доводилося і в сніг, 
і в град вибігати з машини, щоб протерти лобове скло. Не 
дивно, що водії скептично поставилися до «двірників», 
винайдених Мері Андерсон у 1903 році. Вони вважали, що 
набагато безпечніше вести машину, коли нічого не видно 
з-за дощу та снігу, або виганяти у негоду своїх дружин 
(адже вони куди чистіше, та ще й з любов’ю зроблять таку 
дрібницю), ніж відволікатися від дороги і натискати на 
важіль, щоб очистити скло. 
Перші склоочисники Андерсон мали відносно просту кон-
струкцію – по суті, вони представляли собою встановлений 
у машині важіль, який управляв прикріпленою ззовні гу-

мовою планкою. Важелем водій міг пересувати скло-
очисник по склу, стираючи наліплений сніг; встановлений 
на очищувальну планку важіль робив очищення особливо 
ефективним. 
Інша винахідниця, Шарлотта Бріджвуд, запропонувала 
автоматичну версію склоочисників із електричним 
коліщатком у 1917 році. Втім, її двірники чоловікам теж не 
припали до смаку. Однак Шарлотта стала першою, кому 
вдалося створити щось дійсно зручне і практичне. 
Сьогодні одним із лідерів серед виробників склоочисників 
є компанія Bosch. Основні заводи з виготовлення щіток 
знаходяться у Китаї (м. Чанша), Сербії (м. Белград) і Бельгії 
(м. Тінен). Останній є основним центром виробництва та 
всіх інноваційних розробок у сфері склоочисних технологій 
з 1973 року. Сьогодні щітки Bosch поставляються на кон-
веєр понад 30 провідних автомобільних марок. Загалом 
щодня у світі виробляється приблизно 420 тисяч скло-
очисників, кожен з яких за час своєї служби очищує по-
верхню, яка дорівнює площі 60 футбольних полів, і прохо-
дить відстань близько 800 км! 
 
Глушник 
Перші автомобілі випускалися без глушників шуму і ревіли 
як несамовиті під час руху. Перебувати поряд з таким 
працюючим агрегатом було не дуже комфортно, а про те, 
щоб їхати в самому автомобілі – і говорити не доводиться. 
Природно, що такі ніжні створіння, як жінки, насилу пере-
носили таке «задоволення», як, наприклад, подорож за 
місто. Мало того, що постійний рев двигуна лякав місцевих 
жителів і викликав неоднозначні погляди перехожих, так 
ще й власний чоловік не чув останніх міських пліток, які 
потім доводилося переказувати. Та ще й з хворою від шу-
му головою і у знервованому стані. У 1917 році американка 
Ель Долорес Джонс врятувала жінок і світ від гучного 
ревіння двигуна автомобіля, придумавши не що інше, як 
автомобільний глушник. Називався він тоді акустичним 
фільтром. 
 
Високооктановий бензин 
Наказ про вдосконалення пального надійшов особисто від 
Сталіна одразу після Великої Вітчизняної війни. Розробкою 
зайнялася група вчених під керівництвом Ганни Межлумо-
вої в одній із центральних лабораторій великого нафтопе-
реробного підприємства міста Грозний. 
Наказ Сталіна був однозначний: «Поки не вийде, до Моск-
ви не повертайтеся!». І в неї вийшло. Завдяки цій тендітній 
жінці мільйони чоловіків можуть заправляти своїх залізних 
коней якісним пальним. 
Варто зазначити, що винаходи Ганни лягли в основу 24 
патентів..
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