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Победитель акции «Золотая колодка RoadHouse» получил свою 
награду! 

 

 

Жаркий сезон летних отпусков заканчивается, и только сейчас наша награда нашла свое-
го героя! 
Менеджер отдела запасных частей «Автотрейдинг Харьков» Сергей Пенцов от имени 
своей компании получил нашу «золотую колодку RoadHouse» и полагающийся к ней 
ценный приз! 
Поздравляем победителя! 
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Пневматический домкрат в ассортименте «Элит-Украина» 
 

В ассортименте «Элит-Украина» появился 
пневматический домкрат  

 
Цена домкрата 140 $ с НДС по курсу по-
ставщика продукции на день заказа. Ак-
туальную цену в гривне можно также 
посмотреть в eCat. 
 
 Срок поставки 5 дней. 
 
Домкрат AIRKRAFT DPA-3C предназначен 
для использования на различных СТО и 

шиномонтажных мастерских. При помо-
щи пневматического домкрата можно 
вывешивать колеса легковых автомоби-
лей, микроавтобусов и легких грузовиков 
без приложения физических усилий.  
 
Грузоподъемность домкрата определяет-
ся рабочим давлением в пневмопроводе 
и колеблется от 1тонны (при давлении 2 
атм.) до 4,2 тонны (при давлении 6 атм.) 
 

0Минимальная высота домкрата 155 мм 

Максимальная высота домкрата 460 мм 

Максимальная грузоподъемность 4,2 т 

Максимально допустимое давление 6 атм 

Вес домкрата 19 кг 
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Діагностичні сканери KTS у пакеті Unlimited! 
 

Нова пропозиція Bosch: 
 
повний функціонал без обмежень та 
абонентської плати 

- Діагностичні сканери KTS 530, KTS 540 та 
KTS 570 в пакеті Unlimited можуть 
працювати з більше ніж, 2500 різних мо-
делей автомобілів, як європейських, так і 
азіатських виробників. KTS підключається 
та діагностує більше ніж, 5000 різних 
блоків управління 

- В комплекті зі сканером KTS, в пакеті 
Unlimited поставляється програмне забез-
печення ESI[tronic] 2.0, яке не потребує 
щорічної абонентської плати 

- З серпня 2015 рокупропозиція доступна 
в Україні 

KTS Unlimited: надійність, комфорт та 
швидкість без обмежень 
 
Діагностичні сканери KTS Unlimited – це не 
просто прилади для зчитування помилок з 
бортового комп'ютера, а цілий  
діагностично-інформаційний комплекс 
для обслуговування та ремонту авто-
мобіля. Продукти KTS Unlimited мають всі 
переваги приладів без приставки 

Unlimited, і працюють на базі пов-
нофункціонального програмного забезпе-
чення ESI[tronic] 2.0, однак у пропозиції 
Unlimited щорічної абонентської плати не 
потрібно. Тобто, тепер з приладом можна 
працювати стільки часу, скільки вважає за 
потрібне сам клієнт. Оновлення можна 
придбати в будь-який зручний час за 
власним бажанням. Крім того, в пакеті 
доступні інструкції з ремонту автомобіля 
російською мовою, які значно прискорю-
ють пошук несправностей та ремонт. 
Клієнт також забезпечується технічною та 
сервісною підтримкою фахівців Bosch. 
Також всім клієнтам пропонується до-
даткова знижка 3% за реєєстрацію на 
сторінці, присвяченій KTS Unlimited. Ад-
реса сторінки - kts540.in.ua. 
Зареєструвавшись, ви оримуєте  

спеціальний код знижки, який можна об-
міняти на 3% знижки на любий KTS 
Unlimited у «Еліт-Україна». Для цього ви 
повинні повідомити код знижки нашому 
представнику. 
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Новая упаковка BOSCH! 
 

Компания BOSCH представила новый 
дизайн упаковок своих товаров

 
 
 



 

 

03/09/2015 (36 неделя) 

3-й этап Чемпионата Украины 
Приглашаем вас посетить 3-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам, который 
будет проходить на ближайших выходных, 5 – 6 сентября, на автодроме «Чайка». Зрите-
лям предлагается плотнуя программа, с которой скучать точно не придется. Конечно, 
наша гоночная команда Vatoil Racing Team тоже будет принимать в них участие .  

 
 

Race for Independence во Львове! 
Во время праздничных выходных, 22 августа во Львове прошли соревнования Race for 
Independence. Соревнования проходили в классе «Спринт» на парковке «Арена Львов», и 
в них принимал участие наш партнер, гонщик Головачук Виталий. 
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