
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autofit 

         expres Číslo 4/2022 

Ročník: 10 

OBSAH – rubriky: 

➢ Ionizační pistole MP 

➢ Opravy hliníkových karoserií 

o Carbon VISAR 

o Vysavač hliníku VAS6572/2 

➢ Průmyslový systém Selemix 

➢ Soutěž 

➢ Stěhování – Praha 

➢ PF 2023 

 

 

 

 

 

Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 letošní rok se opět nezadržitelně chýlí ke svému závěru a my vám přinášíme 

nové vydání našeho firemního čtvrtletníku Autofit Expres. Rok 2022 byl pro 

nás výjimečný, jelikož jsme oslavili 30 let od založení firmy. A ještě jednou děkujeme, 

že jste slavili s námi. 

 V tomto vydání vám představíme ionizační pistoli X-ION německého výrobce 

MIPA, dále pak zařízení pro opravy hliníkových karoserií, zaměříme se také na prů-

myslový nátěrový systém Selemix, informujeme vás o stěhování naší pražské 

provozovny a nebude chybět ani možnost zasoutěžit si o dárkový poukaz MALL. 

 Přejeme vám, abyste závěr roku prožili co nejpříjemněji v rodinném kruhu svých 

nejbližších a abyste do nového roku vstoupili plni optimismu a elánu. V příštím roce 

se budeme těšit na další skvělou spolupráci s vámi. Děkujeme za vaši přízeň! 

Váš AutoFit 

 

  

MP IONIZAČNÍ PISTOLE X-ION 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

Představujeme vám praktického pomocníka do lakoven = 

MP ionizační pistoli X-ION na stlačený vzduch. Méně 

prachu, méně času stráveného přípravou, leštěním a 

broušením, úspora peněz… To je jen několik z mnoha vý-

hod praktické ionizační pistole X-ION německého výrobce 

MIPA:  

• příruční ionizační pistole na stlačený vzduch pro 

neutralizaci elektrostatického náboje 

• čistí a neutralizuje v jediném kroku 

• snižuje výskyt prachových částic při lakování 

• není nutný přívod elektrické energie 

• schváleno pro použití v lakovacích kabinách podle 

směrnice ATEX 2014/34/EU 

• v praktickém plastovém kufříku 

• doporučený provozní tlak: 3 ~ 6 barů 

• vnitřní napětí: 3,5 kV AC (10 kHz) 

• pracovní vzdálenost: 10 – 50 cm 

• hmotnost: 200 g 

• připojení stlačeného vzduchu: Rychlospojka 1/4" 

Pistoli můžete objednávat na našem zákaznickém portálu 

eshop.autofit.cz.  

 

 

 

 

Odkaz na video na 

našem YouTube 
Odkaz na zákaznický 

portál eshop.autofit.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAŘÍZENÍ PRO OPRAVY HLINÍKOVÝCH KAROSERIÍ 

CARBON ALU REPAIR VISAR je vysoce výkonné zaří-

zení pro svařování hliníkových bitů, ocelových a 

hliníkových šroubů, zemnících šroubů, šroubů z nerezové 

oceli a děrovaných stahovacích nýtů. Systém Alu Repair 

VISAR pro VAS byl navíc schválen výrobci automobilů a 

je vyžadován jako standard pro opravy s kódem VAS 

852001/A. 

3 V 1 – NYNÍ S JEŠTĚ VĚTŠÍM VÝKONEM 

• Díky osvědčenému a naprosto spolehlivému pro-

cesu taženého oblouku se svařovacím proudem až 

1200 A, a patentované svařovací pistoli lze přivařit 

různé typy svorníků a šroubů k široké škále ocelí a 

hliníkových slitin. 

• Vysoký výkon: 1 200 A 

• Držák zařízení, šrouby se závitem nebo zemnicí 

šrouby do ø 12 mm 

• Efektivní a čisté odstranění nýtů pro děrování  

• Knihovna parametrů 

• Připraveno na průmysl 4.0 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Oblast svařování:  Ø 2-12 mm, M3-M12 

Svařovací materiál:  Ocel (nelegovaná a legovaná), hli-

ník 

Svařovací proud:  1 200 A (max.) 

Aktuální rozsah nastavení: 25 – 1 200 A 

Doba svařování: 5 – 1 500 ms (bezestupňově) 

Spojení:   200 až 600 V, 3 fáze, 50/60 Hz 

Druh chlazení:  F (tepelně řízený ventilátor) 

Stupeň ochrany: IP 23 (umožňuje také venkovní 

použití) 

Rozměry:  430 x 288 x 246 mm (bez kabelu) 

Hmotnost:  18,5 kg 
Odkaz na nabídku 

na eshop.autofit.cz 
Odkaz na video 

na YouTube 
Odkaz na leták 

Kompletní informace najdete na našem zákaznickém por-

tálu eshop.autofit.cz nebo nás neváhejte kontaktovat. 

 

SYSTÉM ODSÁVÁNÍ JEMNÉHO PRACHU Z HLINÍKU 

VAS6572/2, kód zboží 881091 

Mobilní odsávací systém pro hliníkový a plastový prach 

(zóna 22), odolný proti výbuchu s lapačem jisker a 5 m 

zklidňovací sekcí.  

Disponuje jemným filtrem prachové třídy „H“, takže jej lze 

použít i pro plasty, u nichž existuje podezření nebo bylo 

prokázáno, že jsou zdraví nebezpečné. (jemný prach z 

CFRP*) 

Díky úrovni filtru „H“ lze vysavač použít na veškerý prach 

z lehkých materiálů, které se v současnosti používají v mo-

derní konstrukci vozidel. Jste tak dobře vybaveni pro 

všechny eventuality v budoucnu. 

Tento vysavač lze také vybavit teleskopickým ramenem a 

poté jej použít i pro selektivní sběr zplodin ze svařování. 

Více informací najdete na našem webu www.autofit.cz. 
Odkaz na naše webové 

stránky www.autofit.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Průmyslové nátěrové systémy SELEMIX® řady 7-53x a 7-15x 

Direct Pro nastavují nové standardy aplikace barev v lehkém 

průmyslu. Ať už požadujete matný, lesklý nebo vysoce lesklý 

povrch, tyto produkty vám přináší vyšší produktivitu, odolnost 

proti UV záření a korozi a zároveň významně šetří váš čas, ma-

teriál a v současné době i velmi diskutované energie. 

Nová řada 7-15x Direct Pro představuje nový milník ve vedou-

cím postavení na trhu bezzákladových laků a doplňuje velmi 

úspěšnou řadu 7-53x, která je na trhu dostupná již více než 10 

let. 

Direct Pro je odpovědí na vyvíjející se požadavky moderního 

průmyslového lakování, rychlejší schnutí, kratší dobu aplikace 

a vyšší vydatnost při současném snížení emisí. 

 

DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI ŘADY DIRECT PRO 

Odolnost 

• Odolnost vůči UV záření 1000 h 

• Vysokou odolnost korozi 

• Vysokou chemickou odolnost 

 

Vydatnost 

• Vydatnost (m2/litr) >30 % oproti standardnímu nátěro-

vému systému 

• Obsah sušiny (objemový) směsi připravené k použití 25 

% oproti standardnímu nátěrovému systému 

• Úspora energie a času >30 % proti konvenčním bezzá-

kladovým lakům 

 

Finální vzhled 

• Stupeň lesku od matného až po vysoký lesk 

• Varianta odstínů dle škály SELEMIX® systému 

• Jednotný a stálý lesk i odstín 

 

 

 

 

BEZZÁKLADOVÉ LAKOVACÍ SYSTÉMY SELEMIX  
 

VYŠŠÍ EFEKTIVITA LAKOVÁNÍ 

Nalakujte více za kratší dobu a s nižšími 

náklady.  

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Lakované produkty obstojí i v nejnáročněj-

ších provozních podmínkách.  

SNÍŽENÍ EMISÍ 

Zlepšete pracovní podmínky svých zaměst-

nanců a zmírněte dopad na životní 

prostředí.  

ÚSPORA ENERGIÍ 

Sušení již při pouhých 50 °C spolu s kratší 

dobou sušení výrazně snižují spotřebu ener-

gie. Umožňuje i volné zasychání bez sušení. 

 

Odkazy na videa s ukázkou 

aplikace na našem YouTube 

Stránky výrobce: 

https://ceb.selemix.com/cs/direct-pro/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUTĚŽ 

Auto Fit, spol. s r.o. 

BRNO: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz 

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 902, praha@autofit.cz 

www.autofit.cz I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz 

 

Se závěrem roku jsme si pro Vás opět přichystali soutěž, a to 

o dárkový poukaz MALL.cz v hodnotě 500 Kč. Stačí, když 

nám správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí 

při losování výherce.  

Soutěžní otázka zní: 

KOLIK JE AKTUÁLNĚ CELOSVĚTOVĚ INSTALOVANÝCH 

ZAŘÍZENÍ MOONWALK? 

Nápovědu na správnou odpověď naleznete na našich webo-

vých stránkách www.autofit.cz. 

Své odpovědi nám zasílejte na e-mail cervena@autofit.cz 

nejpozději do 15. 02. 2023, kdy vylosujeme jednoho vítěze. 

Nezapomeňte uvést Vaše jméno, adresu a telefonní číslo, 

abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat.  

 

 

PF 2023 

 

500 Kč 

STĚHOVÁNÍ PROVOZOVNY V PRAZE – NOVÁ ADRESA 

Rádi bychom vás informovali, že během vánočních svátků dojde k přestěhování naší pražské pro-

vozovny, kterou od nového roku naleznete na nové adrese: 

Komerční 467, Nupaky u Prahy 

Z důvodu stěhování a zprovoznění veškerého zařízení bude provoz v Praze zahájen až 09. 01. 2023.  

Pokud si budete potřebovat objednat zboží již v prvním lednovém týdnu, obracejte se, prosím, na naši 

provozovnu v Brně, e-mail objednavky@autofit.cz nebo tel. +420 608 602 080. 

Kontakty zůstanou shodné: 

Tel.:   +420 272 704 492 

Mobil:  +420 608 602 902 

E-mail: praha@autofit.cz 

Přejeme vám krásné prožití vánočních 

svátků, ať jsou plné klidu a odpočinku a 

do nového roku mnoho úspěchů a ra-

dostí v osobním i pracovním životě. 

 

Děkujeme za vaši spolupráci a přízeň v 

roce 2022 a těšíme se na vše další s 

vámi v nadcházejícím roce 2023. 

Váš AutoFit 
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