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Produkty značky Starline jsou dostupné na českém trhu již devátým
rokem. Do sortimentu jsou vybírány ověřené produkty od renomovaných
výrobců používajících při výrobě nejmodernější technologické postupy
a kvalitní materiály, zaručující dobré výsledky jak v nezávislých testech,
tak při běžném provozu.
Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena
Tříletá záruka = nadstandardní benefit při nákupu produktů Starline,
který jiná značka neposkytne.
Vynikající dostupnost = značka Starline se zaměřuje především na sortimenty, které nejvíce a nejčastěji potřebujete při opravách aut. Nabídka náhradních dílů Starline pokrývá potřeby více než 90% vozového parku v ČR.
Pro zajištění jejich rychlé dostupnosti je držena vysoká skladová zásoba.

Příznivá cena = značka Starline se orientuje na nejžádanější položky
– vysoká prodejnost umožňuje vyrábět produkty Starline ve velkých
sériích, což výrazně snižuje kusovou cenu. Výrobu zajišťují osvědčení
výrobci (nejen z Evropy, ale i ze zámoří), kteří mají s vybranými produkty bohaté zkušenosti. Není tedy nutné platit za vývoj a technologii
výroby produktů, které už existují. To vše znamená příznivou cenu pro
zákazníka.
Základní charakteristika produktů značky Starline:
 3letá záruka
 široká nabídka položek v jednotlivých sortimentech pokrývající
více než 90% automobilů na našem trhu
 průběžné rozšiřování sortimentů podle potřeb zákazníků
 rychlá dostupnost náhradních dílů (vysoké skladové zásoby)
 cenově zajímavá nabídka umožňující efektivní opravy vozidel
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Brzdové destičky Starline jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů, jejich schválení do provozu předchází
řada testů a laboratorních zkoušek – brzdění na vozidle,
zkoumání třecích a mechanických vlastností, rychlostní
a tlakové stability – v běžném provozu i náročnějších podmínkách. Povrchová úprava destiček je upravena scorching technologií (při teplotě 900 °C dojde k sežehnutí
organických částic obložení pro odstranění rizika zaleštění povrchu při zajíždění, odstraňuje také tzv. gasplaning).
brzdové kotouče se svojí kvalitou plně vyrovnají značkovým
výrobcům, vyhovují všem evropským normám. Stálé tvarové vlastnosti si uchovávají i při extrémním zatížení. Úprava
povrchu kotoučů zajišťuje maximální brzdný účinek ihned
po montáži.

 charakteristika
Destičky s povrchovou úpravou scorching. Kotouče
z odolných slitin. Dlouhá životnost.

Brzdové čelisti, bubny a hadice
Ve spolupráci s jedním z největších výrobců brzdových čelistí v Evropě, jehož dlouholeté zkušenosti se staly zárukou
vysoké kvality, jsou v sortimentu brzdové soustavy zařazeny
brzdové čelisti. Veškeré čelisti jsou homologované. Pro brzdové bubny platí výroba z kvalitní oceli, jež podporuje jejich
stálé tvarové vlastnosti a dlouhou životnost. V nabídce je
většina bubnů na nejběžnější evropské vozy.

brzdová soustava

brzdová soustava

brzdové destičky a brzdové kotouče

 charakteristika
Vynikající poměr kvalita/cena. Všechny čelisti homologované. Dlouhá životnost, tvarová stálost.

 sortiment
Sortiment brzdových čelistí, předmontovaných sad brzdových čelistí (Easykits) a brzdových bubnů pokrývá téměř kompletní vozový park Evropy. Dále máme v nabídce
přes 1000 typů brzdových hadic.

 sortiment
Nabídka obsahuje přes 400 typů nejběžnějších brzdových destiček jak
na osobní, tak na lehké užitkové
vozy, všechny s homologací
ECE R90, a více než 400 běžných i větraných typů brzdových kotoučů.
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Produktová řada kvalitních tlumičů při jejichž výrobě jsou
používány nejnovější technologie splňující předepsané parametry OE. Důraz se klade na maximální bezpečnost – vyšší
stabilitu při lepší ovladatelnosti vozidla.

Neustále se rozšiřující nabídka pružin pérování pro nejčastější aplikace evropského vozového parku. Výrobky podléhají
přísné kontrole kvality, přičemž kvalita materiálů a technologie výroby je certifikována.

 charakteristika

 charakteristika

Široká nabídka. Vysoká kvalita pro maximální bezpečnost. Okamžitá dostupnost. Dvoulistová technologie.

 sortiment
Kapalinové a pynokapalinové tlumiče pro různé druhy zavěšení předních i zadních náprav
automobilů evropského vozového parku.
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pružiny pérování
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díly podvozku

díly podvozku

tlumiče pérování

Kvalitní zpracování s antikorozní povrchovou úpravou,
velmi příznivá cena.

 sortiment
Pružiny pérování pro přední a zadní nápravy vozidel ve
standardním provedení či v provedení pro těžkou zátěž
„Heavy duty“.

Starline – přehled sortimentu 2011

7

Díly řízení a zavěšení Starline pro veškeré evropské a asijské
automobily i vozy Škoda. Výrobní závody jsou pečlivě vybírány z renomovaných světových výrobců, kteří vyrábějí i pro
prvovýrobu.

 charakteristika
Velmi široká značková nabídka dílů řízení a zavěšení pro
všechny typy evropských i asijských vozů. Více jak 2500
položek v nabídce. Rychlá dostupnost dílů, 97% katalogových položek skladem.

ložiska a náboje
V nabídce je přes 250 sad ložisek a nábojů kol pro přední
a zadní nápravy. Sady jsou kompletní včetně veškerého příslušenství (podložek a závlaček) i mazacího tuku.

 charakteristika

díly podvozku

díly podvozku

díly řízení a zavěšení

Kompletní opravárenské sady za vynikající ceny.

 sortiment
Kompletní sady ložisek.
Kompletní náboje kol.

 sortiment
Čepy ramen, čepy řízení, ramena, axiální táhla, silentbloky, pouzdra stabilizačních tyčí, spojovací tyče řízení, tyčky stabilizátorů, atd.
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Nabídka dílů pro přenos pohonu zahrnuje poloosy a homokinetické klouby. Poloosy Starline jsou výhradně nové,
nerepasované díly, které ve výrobním závodě procházejí
přísnou výstupní kontrolou kvality. Homokinetické klouby
se vyznačují masivním zpracováním s povrchovým kalením
oběžných ploch. V balení najdete vždy kompletní sadu pro
výměnu kloubu, včetně manžety a mazacího tuku. Kvalita
materiálů a technologie výroby je certifikována.

 charakteristika
Prodloužená životnost. Nové, nerespondované poloosy
i klouby. Masivní zpracování. Přísná výstupní kontrola
kvality. Prodloužená životnost. Použití pro vozidla s ABS
i bez ABS.

spojky a spojková lanka
Nabídka Starline obsahuje jak spojkové sady, tak i jednotlivé
díly. Výrobci jsou světovými producenty v oblasti spojek a splňují podmínky tzv. heavy-duty, tedy zvýšené zátěže.

 charakteristika
Široká nabídka spojkových sad a komponentů.
Stabilní úroveň vysoké kvality.

převodovka a pohon kol

převodovka a pohon kol

homokinetické klouby a poloosy

 sortiment
Samostatné díly (přítlačný talíř, lamela spojky, spojkové
ložisko). 2dílné, 3dílné a 4dílné spojkové sady.

 sortiment
Vnitřní a vnější
homokinetické
klouby, poloosy.
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V sortimentu naleznete filtry olejové, vzduchové, palivové
a kabinové. Moderní technologie výroby olejových filtrů zaručuje možnost použití i při tzv. long-life výměnách, tzn. použití
moderních olejů včetně olejů lehkoběžných. Vzduchové filtry zajišťují optimální čistotu nasávaného vzduchu. Palivové
filtry zachycují mikroskopické nečistoty v palivu a prodlužují
tak životnost a spolehlivost vstřikovacích zařízení a karburátorů. Kabinové filtry efektivně zamezují průniku nežádoucích nečistot do kabiny vozu. Předcházejí příznakům únavy, alergiím a celkově zlepšují pohodu cestování.

 charakteristika

Výhodné obchodní podmínky při naskladnění.

 sortiment
Olejové filtry.
Vzduchové filtry.
Palivové filtry.
Kabinové filtry.
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klínové a drážkové řemeny
Naše nabídka zahrnuje velmi širokou škálu klínových a drážkových řemenů na nejběžnější modely a typy osobních a dodávkových vozidel. Konstrukce drážkových řemenů tlumí
hluk řemenu a zabraňuje prověšení. Vysoce pevná tažná
vrstva u klínových řemenů odolává únavě a rázovému zatížení. Objednávkové kódy obsahují přímou informaci o typu
řemenu (rozměr a počet drážek).

díly motoru

díly motoru

filtry

 charakteristika
Více než 300 položek v nabídce. Snadná identifikace
kódu. Zvýšená adheze = vysoká účinnost přenosu sil. Prodloužená záruka 3 roky.

 sortiment
Klínové řemeny.
Vícedrážkové řemeny.
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Kvalitní vodní pumpa je základ bezporuchového provozu jak
chladícího systému, tak motoru. Vodní pumpy Starline jsou
dimenzovány pro vysoký kilometrový průběh do výměny.

 charakteristika
Bezporuchový chod při kontinuálním namáhání. Vysoká
kvalita použitých materiálů.

 sortiment
V nabídce 346 položek pro evropský vozový park.

termostaty
Ucelená řada termostatů vyráběných v moderních závodech dodržující přísné normy řízení kvality. Díky své snadné
dostupnosti, kvalitě a cenové atraktivitě přináší termostaty
Starline jak časovou, tak finanční úsporu při opravách automobilů. Nabídka obsahuje přes 200 položek, které zajišťují
pokrytí většiny automobilového parku České republiky.

díly motoru

díly motoru

vodní pumpy

 charakteristika
Dlouhá životnost, velmi dobrá kvalita, výborná dostupnost a příznivé ceny.

 sortiment
Termostaty samostatné či v kompletu s těsněním. Součástí nabídky je i několik typů nejprodávanějších termospínačů.
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Žhavicí svíčky Starline jsou plně srovnatelné s výrobky nejvýznamnějších světových výrobců, zejména pokud se jedná
o kvalitu, provedení, technologie a materiály použité při výrobě. Konstrukce a technologie výroby vychází z extrémně
náročných požadavků na co nejnižší emise, spotřebu pohonných hmot, co nejdelší interval výměny vlastních žhavicích
svíček a co „nejkultivovanější“ starty i v náročných zimních
podmínkách.

 charakteristika
Dlouhá životnost. Výborné samoregulační vlastnosti. Nízká spotřební energetická náročnost. Krátká doba náběhu
na teploty a ožhavování po startu. Široký sortiment pro
všechny typy vozidel. Optimální zástavba.

 sortiment
Žhavicí svíčky s monospirálou.
Žhavicí svíčky s dvojspirálou.

sady zapalovacích kabelů
Starline nabízí více než 485 sad kabelů, které plně pokrývají
nároky vozového parku ČR. Konstrukce zapalovacích kabelů
je přizpůsobena požadavku na co nejmenší ztrátu energie
při jejím přenosu. Jádro kabelu zabezpečuje primární cestu
pro elektrický proud a je zhotoveno z různých matriálů (měděné, odporové, induktivní). Vnitřní izolace s opředením pak
plní funkci elektrické izolace a zlepšuje mechanické vlastnosti v ohybu. Vnější plášť chrání jádro včetně izolace před
vlivy pracovního prostředí (zabezpečuje odolnost proti olejům, benzínu, kyselinám, vodním parám, atd.), ale také jej
chrání proti teplotnímu namáhání v rozmezí od -40 °C až do
+200 °C, podle použitého materiálu (CM, EVA, silikon).

díly motoru

díly motoru

žhavicí svíčky

 charakteristika
Minimální ztráta energie při přenosu. Vnitřní izolace
s opředením. Odolnost proti olejům, benzínu, kyselinám,
vodním parám, vysokým i nízkým teplotám, atd. Samotný
kabel bez koncovek je importován z USA.

 sortiment
Kabely s odporovým jádrem.
Kabely s induktivním jádrem.
Kabely s měděným jádrem.
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Startéry a alternátory jsou součástí elektrické soustavy,
u které se očekává 100% fungování. Výrobci uvedeného
sortimentu dodávají své výrobky významným světovým i evropským značkám autodílů, i do prvovýroby. Výroba většiny
startérů a alternátorů je certifikována alespoň dle jednoho
ze světových standardů ISO 9001:2000, TUV CERT, ISO/TS
16949:2002.

 charakteristika
Vysoká a prověřená kvalita. Široký sortiment pro
všechny typy vozidel. Materiálové složení, komponenty a parametry odpovídající OEM dílům
nebo jejich náhradám.

 sortiment

váhy vzduchu
Váhy vzduchu jsou dodavatelem prověřovány a parametry
nastaveny podle originálních dílů. Technologické procesy
používané při výrobě patří k nejmodernějším na světě. Komponenty jsou vyráběné v Německu a Japonsku. Váhy vzduchu Starline zajistí správný výkon motoru, optimální spotřebu pohonných hmot, nižší emise.

elektrosoučásti

elektrosoučásti

startéry a alternátory

 charakteristika
Dlouhá životnost. Vysoká kvalita prověřovaná podle originálních dílů. Výroba je certifikována podle světových standardů (ISO 9001:2000, QS9000, VDA6.1, TS16949).

 sortiment
Široký sortiment pro všechny typy vozidel.

Alternátory klasické koncepce s vnějším ventilátorem. Alternátory kompaktní s vnitřním ventilátorem. Startéry klasické koncepce s výsuvným
pastorkem. Startéry koncepce s reduktorem.
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výfuky a pružné díly výfuků

Palivová čerpadla Starline se kvalitou vyrovnají originálním
dílům, což potvrzují certifikáty dle světových standardů ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, ISO/TS16949:2009. Díky
kvalitním materiálům a komponentům vynikají dlouhou životností a spolehlivostí.

Dodavatelé výfukových systémů Starline patří mezi dodavatele prvovýroby. Produkty jsou testovány na hluk a produkci
emisí, homologované dle norem EU. Neustálá aktualizace
typů podle vývoje vozového parku.

 charakteristika
Vysoká kvalita, příznivá cena, dlouhá životnost, široké
pokrytí pro všechny typy vozidel evropského vozového
parku.

 sortiment

 charakteristika

výfukový systém

benzínový program

palivová čerpadla

Dvouplášťové stěny, pohliníkovaný povrch, antikorozní
ochrana. Homologováno.

 sortiment
Přední, střední a zadní díly.
Pružné díly (vlnovce).

Kompletní palivové přívodní jednotky, samostatná palivová čerpadla, filtry pro palivové přívodní jednotky.
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Účinnost a kvalita katalyzátorů Starline je prověřena a certifikována dle emisních limitů Evropské unie (předpis R103…),
přičemž všechny katalyzátory Starline jsou samozřejmě
homologované. V nabídce naleznete více jak 120 položek
direct fit katalyzátorů (aplikační katalyzátory s přesným určením pro daný typ vozu) a 10 položek univerzálních katalyzátorů.

příslušenství výfuků
Příslušenství výfukového systému Starline obsahuje přes
930 položek upínacího/montážního materiálu, který plně
pokrývá potřeby vozového parku ČR.

 sortiment

výfukový systém

výfukový systém

katalyzátory

Klemy, spony výfuku, těsnící kroužky, závěsné prvky, těsnění příruby, opravné díly…

 charakteristika
Převážná většina katalyzátorů Starline obsahuje kovovou
vložku (namísto keramické), která zaručuje lepší funkčnost a delší životnost katalyzátoru. Aplikační katalyzátory
jsou dodávány včetně montážního příslušenství.

 sortiment
Aplikační katalyzátory, univerzální katalyzátory.
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V sortimentu lanovodů a náhonů Starline vám nabízíme
komplexní nabídku více než 4800 položek, čímž je zaručeno pokrytí téměř celého vozového parku ČR. Bovdeny jsou
utěsněny prachovkami proti vniknutí nečistot.

 charakteristika
Více než 4800 položek. Vyrobeno v EU – prvotřídní kvalita.

 sortiment
Náhony tachometru, brzdová lanka, lanka pedálu plynu,
spojková lanka, lanka kapoty, táhlo ventilátoru, lanka sytiče a další.

plynové vzpěry
Kvalitu plynových vzpěr potvrzuje i to, že jejich výroba splňuje normy ISO 9001:2000, ISO/TS 16949 a ISO 14000.
Funkce vzpěr je odzkoušena a zaručena v teplotním rozsahu
-30 °C až +80 °C. Každý typ vzpěry musí v rámci únavových
zkoušek vydržet 40 000 cyklů roztažení a stlačení při teplotě
20 °C a k tomu další stovky testů při +90 °C a -20 °C. Po provedení testů nesmí poklesnout výtlačná síla o více jak 12 %.
Ochranná vrstva zamezuje vzniku koroze.

díly karoserie

díly karoserie

lanovody a náhony

 charakteristika
Vysoká kvalita ověřena zátěžovými testy. Povrchová úprava zajištěna tvrdým chromováním nebo nitridováním.

 sortiment
Přes 420 typů vzpěr pokrývajících 90% vozového parku
v ČR.

24

Starline – přehled sortimentu 2011

Starline – přehled sortimentu 2011

25

Nabídka autožárovek zahrnuje kvalitní a spolehlivé žárovky
s dlouhou životností.

 charakteristika
Dokonalá geometrie vlákna. Dlouhá životnost. Splňuje
veškeré požadavky na svítivost.

 sortiment
Žárovky pro hlavní světlomety.
Žárovky pro směrová světla.
Žárovky pro koncová světla.
Žárovky pro pomocné osvětlení.
Sady žárovek H1, H4, H7.

26
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autobaterie
Autobaterie Starline pokrývají nejpoužívanější kapacity
41 Ah–225 Ah jak pro osobní, tak i pro užitkové a nákladní
vozy. Autobaterie Starline využívají kalciové konstrukce (Ca/Ca)
a jejich provoz je zcela bezúdržbový a ekologický. Při jejich
výrobě jsou používány nejmodernější technologické postupy, které jim garantují vysoký výkon a spolehlivost.

univerzální díly

univerzální díly

žárovky a sady žárovek

 charakteristika
Dlouhá životnost. Vysoký startovací výkon. Bezúdržbové
provedení. Tři roky záruka.

 sortiment
12V, 41Ah, 360A, pravé pólování
12V, 45Ah, 400A, pravé pólování
12V, 56Ah, 480A, pravé pólování
12V, 56Ah, 480A, levé pólování
12V, 60Ah, 540A, pravé pólování
12V, 70Ah, 640A, pravé pólování
12V, 74Ah, 680A, pravé pólování
12V, 83Ah, 720A, pravé pólování
12V, 95Ah, 800A, pravé pólování
12V, 140Ah, 760A, pravé pólování
12V, 180Ah, 1000A, pravé pólování
12V, 225Ah, 1150A, pravé pólování
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Vysoce výkonné motorové a převodové oleje, které si díky
svým vlastnostem získaly důvěru zákazníků. Široká řada viskózních tříd pokrývá plně klimatické podmínky v ČR. Nabídka obsahuje rovněž převodové oleje pro mechanické a automatické převodovky, diferenciály, převody náprav a převody
řízení.

 charakteristika
Oleje Starline jsou charakteristické vysokou kvalitou a dodávají se v lahvích ergonomického tvaru, které umožňují
snazší držení a pohodlné nalévání.

 sortiment
Motorové oleje: 15W40 Classic, 15W40 Classic Ultra,
10W40 Vision, 10W40 Vision Diesel, 5W40 Diamond,
5W40 Diamond Ultra, 5W40 Diamond PD, 5W30 Longlife, 0W40 Exclusive, 0W30 Longlife, 30 Standard.
Balení: 1, 5, 20, 58 a 208 litrů.
Převodové oleje: Dexron II D Gear Automatic, Dexron III
Automatic Ultra, 80W90 Gear Metro, 75W90 Gear Synto, 75W90 Gear Synto Ultra, 80W Gear Stentor.
Balení: 1, 5, 20 a 58 litrů.

28
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autochemie
Nejpoužívanější prostředky servisní autochemie, které nemohou chybět v žádné dílně. Tyto produkty jsou vyráběny
výhradně v evropských a severoamerických závodech. Stejné směsi se používají ve výrobě renomovaných světových
značek.

 charakteristika

převodovka a pohon kol

univerzální díly

oleje

Všechny potřebné přípravky ihned po ruce. Nepoškozuje
ovzduší. Kvalita prvovýroby. Splňuje všechny normy EU.

 sortiment
Technické spreje, lepidlo na
čelní skla, zajištění šroubových spojů, karosářský tmel,
tmel na motory, universální
silikon, čistič klima, sprej
proti kunám a hlodavcům,
pasta na čistění rukou. Plastická maziva a průmyslové
utěrky.
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Celoroční náplně chladičů:
Antifreeze K11 Standart: Koncentrovaná chladící kapalina
typu „C“ s nízkým bodem tuhnutí určena do všech typů motorů
včetně celohliníkových. Kapalina chrání chladící systémy před
poškozením mrazem a korozí. Odpovídá normě VW TL 774 C –
G11. Výměnný interval 3 roky.
Antifreeze K12 Extra: Koncentrovaná chladící kapalina typu
„D“, vhodná pro všechny typy motorů. Kapalina chrání chladící
systémy před poškozením mrazem a korozí. Je schválena pro
vozy Škoda a VW. K12 Extra je shodná s originální chladící kapalinou Škoda G12+. Odpovídá normě VW TL 774 F. Výměnný
interval 5 let.
Antifreeze K12++: Koncentrovaná chladicí kapalina typu „G“,
doporučená pro všechny typy motorů, především pro celohliníkové a nejmodernější motory koncernu VW. Kapalina disponuje nízkým bodem tuhnutí a chrání chladící systémy před
extrémně nízkými teplotami i před poškozením způsobeném
korozí. K12++ je shodná s originální chladící kapalinou Škoda
G12++. Odpovídá normě VW TL 774 G. Interval výměny 5 let.

hadicové spony
Hadicové spony Starline jsou určeny pro rychlé a jednoduché
upínání tlakových hadic, zejména menších průměrů, popřípadě hadic větších průměrů se slabší stěnou. Hadicové spony
Starline zaručují dostatečný přítlak po celém obvodu hadice.

 charakteristika

univerzální díly

univerzální díly

nemrznoucí kapaliny

Hadicová spona je vyrobena z pozinkované oceli, což zaručuje dlouhou životnost.

 sortiment
Hadicová spona s 8,5 mm širokým páskem je určena pro utahovací moment do 6,0 Nm, hadicová spona
s 10 mm širokým páskem je určena pro utahovací moment do 9,0 Nm. Standardní rozsah průměrů je od 8 mm
do 130 mm. Hadicové spony pérové jsou v rozsahu od
8 mm do 60 mm.

 charakteristika
Snižují poruchovost termostatu, chladiče a vodního čerpadla. Splňují předepsané normy. Velmi dobrý převod tepla.

 sortiment
Antifreeze K11 Standard. Antifreeze K12 Extra. Balení
(v litrech):1, 3, 25, 60, 200, 1000. Antifreeze K12++. Balení (v litrech):1, 5, 25
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Ucelená nabídka plochých i klasických „ramínkových stěračů“. Mezi hlavní přednosti plochých stěračů Starline patří univerzálnost použítí, neboť je lze pomocí univerzálních
adaptérů použít i namísto ramínkových stěračů.

 charakteristika
Kvalitní použité materiály zajišťují dlouhou životnost
a spolehlivost při zachování nízké ceny.

 sortiment
Více jak 45 položek, které pokrývají aplikace pro většinu
osobních a užitkových vozidel evropského vozového parku.

náplně ostřikovačů
Starline Screenwash – mrazuvzdorná náplň do ostřikovačů
určená pro mytí čelních skel a reflektorů automobilů. Mrazuvzdorná kapalina v neředěném stavu se dodává ve dvou
variantách do -40 °C a -20 °C. Zředěním přípravku Starline
Screenwash -40 °C s vodou v poměru 1:1 získáte nemrznoucí směs s mrazuvzdorností do -15 °C. Zatímco zředěním výrobku Starline Screenwash -20 °C s vodou v poměru 1:1 je
možné získat nemrznoucí směs s mrazuvzdorností do -7 °C.
Sortiment Starline zahrnuje též letní směsi do ostřikovačů.

univerzální díly

univerzální díly

stěrače

 charakteristika
Vynikající čistící vlastnosti. Čistí od zbytků hmyzu, mastnot a jiných nečistot. Nepoškozují lak
ani pryžové části karoserie.

 sortiment
Letní směs – balení (v litrech): 1, 3, 25.
Zimní balení -40 °C, -20 °C – balení (v litrech):
1, 5, 25.
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Výrobce s dlouholetými zkušenostmi zaručuje vysokou kvalitu, díky použití kvalitních materiálů a nejnovější technologii
výroby pod dohledem kvalifikovaných odborníků. Veškeré
ruční nářadí odpovídá mezinárodně platným normám a vztahuje na sebe standardní záruku.

 charakteristika
Nářadí Starline je plně srovnatelné s ostatním profesionálním nářadím určeným pro dílny a průmyslové podniky.
Dlouhodobá životnost umožňuje uživateli pracovat s vysoce kvalitním a efektivním nářadím po dlouhá léta.

 sortiment
Vozíky na nářadí, ráčnové sety, sady pilníků, sady kleští, sady T-imbusových klíčů, sady šroubováků, sady torx
šroubováků, sady mechanických kleští, sady kladiv, sady
krimpovacích kleští, sady nýtovacích kleští. Dále pak
pneumatické nářadí jako utahovací pistole, ráčny, brusky, pilky a sekáče. Podstatnou část sortimentu tvoří také
speciální nářadí v podobě kvalitních kompresmetrů, stahováků, kleští a dalších užitečných pomůcek ve vybavení
dílny.
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garážové vybavení
Použití kvalitních materiálů a nejmodernějších technologických postupů při výrobě garážového vybavení Starline máte
zaručenu jeho vysokou kvalitu. Garážové vybavení Starline
odpovídá mezinárodně platným normám.

 charakteristika

garážové vybavení

nářadí

ruční nářadí a speciální nářadí

Profesionální garážové vybavení
do každého autoservisu.

 sortiment
Stroje pro pneuservis – zouvačky,
vyvažovačky. Dvousloupové zvedáky,
dozery, tlakové myčky, nabíjecí a startovací zdroje, hadicové navíječe, pracovní
rukavice.
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