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          Móró Alarm Bt. 

       Beszerelés nélküli eladási árlista 
                 (Érvényes: 2023.03.16.-tó) 

Távirányítós Autóriasztók
Caesar  
CT-204U 
EXTRA 
ÚJ kerek 
4 gombos 
TK-val

Ugrókódos, 2 db távirányítóval, 20W-os jó hangos szirénával, üvegtörés/
légnyomás érzékelővel, ajtónyitás érzékelés, indításblokkolás beépített relével, 
indexvillogtatás, 
Be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), pánikriasztás, relézett (6 
vezetékes) centrálzár vezérlés, fekete vezetékes

21900 Ft.

M MAX-1  
PRÉMIUM 
Autóriasztó

Ugrókódos, 2 db NAGYON SZÉP KRÓM 5 GOMBOS 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL, szirénával,  ütésérzékelővel, KOMFORT ÉS 
RETESZZÁR VEZÉRLÉSSEL! 2 DB PROGRAMOZHATÓ IDEJŰ AUX  
KIMENETTEL (CSOMAGTÉR VAGY AJTÓ KIPATTINTÁS) Ajtó, 
csomagtér, motortér nyitás, indításblokkolás relével (jár hozzá), indexvillogtatás, 
be és kikapcsoláskor hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, 
pánikriasztás, riasztási memória, szerviz üzemmód, vészkikapcsolás, gyújtás 
vezérelt központizás vezérlés, motortér kapcsoló, csomagtér felpattintó kimenet, 
komfortzárás 

21900 Ft.

Caesar         
CT-220U

Ugrókódos, (RIASZTÓ ÉS RABLÁSGÁTLÓ!) Ajtó, csomagtér, motortér 
nyitás, indításblokkolás beépített relével, indexvillogtatás, be és kikapcsoláskor 
hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, pánikriasztás, fekete 
vezetékes,  szirénával, komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés, riasztási 
memória, 2 db. távirányítóval, akusztikus üvegtörés és légnyomás érzékelővel, 
RABLÁSGÁTLÁSSAL!

23900 Ft.

Caesar         
CT-215U

Ugrókódos, ( riasztó + 3 pontos IMMOBILISER +RABLÁSGÁTLÓ 
egyben!!!), mint a Caesar CT-220U, csak 3 pontos indításblokkolással 
Ugrókódos, (RIASZTÓ ÉS RABLÁSGÁTLÓ!) Ajtó, csomagtér, motortér 
nyitás, indításblokkolás beépített relével, indexvillogtatás, be és kikapcsoláskor 
hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, pánikriasztás, fekete 
vezetékes,  szirénával, komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés, riasztási 
memória, 2 db. távirányítóval, akusztikus üvegtörés és légnyomás érzékelővel, 
RABLÁSGÁTLÁSSAL!

25900 Ft.

RFID és GSM Autóriasztók
RFID 
Autóriasztó 
CT-260

NEM TÁVIRÁNYÍTÓS HANEM 2 DB RFID TRANSZPONDER 
KÓDKULCCSAL LEHET KI-BE KAPCSOLNI! 

Nem tudják a tolvajok bemérni, mert semmilyen 
jelet nem sugároz ki!  
Összes nyílászáró figyelése, 6 vezetékes relézett központizár vezérlés, 
reteszzár és komfortzár vezérlés, szervizállás, RABLÁSGÁTLÁS, 2 db 
RFID rádiójel nélküli kódkulcs, (nincs benne elem és a vizet is bírja a 
kódkulcs) 
indításblokkolás beépített relével, pozitív és negatív ajtónyitás bemenet, 
minden vezetéke teljesen fekete hogy ne tudja a tolvaj azonosítani. 
sziréna nélkül, sziréna külön megvásárolható 

32900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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GSM 
Autóriasztó 
Beépített 
GPS 
vevőmodullal 
együtt  
1 db Kártya 
TK-val

KULCSNÉLKÜLI AUTÓKHOZ A LEGJOBB VÁLASTÁS, DE 
HAGYOMÁNYOS KULCSOS AUTÓKBA IS TÖKÉLETES! 

Közeledésre - Távolodásra automata BE - KI kapcsolást lehetővé tevő 
kártya távirányítóval, amelynek a gombjait nem kell nyomkodni, elég ha a 
gyári kulccsal együtt a zsebünkben vagy a táskánkban nálunk van! 
Titkosított digitális oda vissza kommunikációval lehetővé teszi hogy a 
kulcsnélküli autóknál megszokott kényelem is megmaradjon, de az autónk 
védelme is maximálisan biztosítva legyen! (Ami a gyári kulcsnélküli nyitású 
autóknál sajnos egyáltalán nincs meg) 

Összes nyílászáró figyelése,  szervizállás, A KÁRTYA TÁVIRÁNYÍTÓVAL  
RABLÁSGÁTLÁS is BEKAPCSOLHATÓ! indításblokkolás beépített 
relével, SMS-EL IS LEBLOKKOLHATÓ AZ AUTÓ MOTORJA! 
BEÉPÍTETT DIGITÁLIS DŐLÉS/EMELÉS ÉRZÉKELŐVEL!  SMS-ben 
bármikor le lehet kérdezni az autó GPS koordinátáit és a Google térképen akár a 
telefonon is lehet látni hol van az autó. 
sziréna nélkül, sziréna külön megvásárolható 

CAN-BUS -OS AUTÓKNÁL KÜLÖN CAN-BUS ILLESZTŐ MODUL IS 
SZÜKSÉGES A BESZERELÉSÉHEZ!

72900 Ft.

Kártya 
Távirányító 
GSM 
riasztóhoz

9900 Ft.

24 VOLTOS riasztók
Caesar         
CT-220U 24V 
EXTRA

Ugrókódos, (RIASZTÓ ÉS RABLÁSGÁTLÓ!) Ajtó, csomagtér, motortér 
nyitás, indításblokkolás beépített relével, indexvillogtatás, be és kikapcsoláskor 
hang és fényjelzés (tiltható), relézett központizár vezérlés, pánikriasztás, fekete 
vezetékes,  24Voltos szirénával, komfortzár vezérlés, reteszzár vezérlés, riasztási 
memória, 2 db. távirányítóval, akusztikus üvegtörés és légnyomás érzékelővel, 
RABLÁSGÁTLÁSSAL! Illeszthető hozzá opcionálisan 12V-os ultrahangos 
térvédelem illetve más 12V-os kiegészítő érzékelő is!

48900 Ft.

Gyári Távirányítóval vezérelhető 
riasztók

Rhino Z1M  
NN

MABISZ MINŐSÍTÉSES, TÁVIRÁNYÍTÓ NÉLKÜL, GYÁRI 
TÁVIRÁNYÍTÓS CENTRÁLZÁRAKHOZ!!!, Modulos, indításblokkolás, 
ajtó, csomagtér, motortér nyitás, index villogtatás, be és kikapcsoláskor hang és 
fényjelzés (tiltható), központizár vezérlés, Sziréna nélkül sziréna külön 
megvásárolható

23900 Ft.

CAN-BUS -os riasztók
PHOBOS 
PB-500 CAN-
BUS-os 
Autóriasztó 

CE MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról működtethető, de CAN-BUS 
rendszerű autókhoz is való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik 
Beépített indításblokkoló relével, PIN kódos vészkikapcsolással,. Komfortzár 
vezérléssel! A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a 
beszerelés megkönnyítésére. Szirénával! 
Számítógéppel programozható! Legnagyobb típuslistával! 
Programozható rá rádiós vevő  modul is és vele saját távirányító is! 
 (+ rádiófrekvenciás vevő modul ára 1 db távirányítóval:  +10900 Ft) 

Programozható rá kártyás rablásgátló modul is 2 db kártyával, 
rablásgátláskor így nem kell nyomni rejtett nyomógombot. 
Ennek a modulnak a segítségével ad jó védelmet a KEYLESS -es 
(kulcsnélküli nyitású) autókhoz a gyári kulcs jelének felerősítése ellen! 
Kártyás rablásgátló modul árát lásd lejjebb a kistában!

39900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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PHOBOS 
PB-500 
Ultrahangos 
CAN-BUS-os 
Autóriasztó 
Ultrahangos 
térvédelemmel!

CE MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról működtethető, de CAN-BUS 
rendszerű autókhoz is való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik 
Beépített indításblokkoló relével, PIN kódos vészkikapcsolással,. Komfortzár 
vezérléssel! A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a 
beszerelés megkönnyítésére. Szirénával! 
Számítógéppel programozható! Legnagyobb típuslistával! 
Programozható rá rádiós vevő  modul is és vele saját távirányító is! 
 (+ rádiófrekvenciás vevő modul ára 1 db távirányítóval:  +10900 Ft) 

ULTRAHANGOS TÉRVÉDELEMMEL! 

Programozható rá kártyás rablásgátló modul is 2 db kártyával, 
rablásgátláskor így nem kell nyomni rejtett nyomógombot. 
Ennek a modulnak a segítségével ad jó védelmet a KEYLESS -es 
(kulcsnélküli nyitású) autókhoz a gyári kulcs jelének felerősítése ellen! 
Kártyás rablásgátló modul árát lásd lejjebb a kistában! 

47900 Ft.

Távirányító 
modul 1 TK-val 
PHOBOS 
PB-500 
riasztóhoz

PHOBOS PB-500 riasztóhoz gyári csatlakozóval illeszthető RF távirányító 
modul 1 db ugrókódos távirányítóval. 
Akkor ajánlott, ha gyárilag az autóhoz csak 1 db gyári kulcs távirányítós, 
a másik csak sima és akkor lesz egy tartalék távirányító ha elromolna  a 
gyári, vagy ha ketten is akarják használni az autót.

11900 Ft.

Távirányító 
modul 2 TK-val 
PHOBOS 
PB-500 
riasztóhoz

PHOBOS PB-500 riasztóhoz gyári csatlakozóval illeszthető RF távirányító 
modul 1 db ugrókódos távirányítóval. 
Akkor ajánlott, ha gyárilag az autóhoz csak 1 db gyári kulcs távirányítós, 
a másik csak sima és akkor lesz egy tartalék távirányító ha elromolna  a 
gyári, vagy ha ketten is akarják használni az autót.

15900 Ft.

KÁRTYÁS 
RABLÁSGÁT
LÓ modul 
PHOBOS 
PB-500 
riasztóhoz

PHOBOS PB-500 riasztóhoz gyári csatlakozóval illeszthető KÁRTYÁS 
RABLÁSGÁTLÓ MODUL 2 db KÁRTYÁVAL! 
Használatával a riasztó egyben egy kártyás rablásgátlóvá is válik, nem kell 
rejtett nyomógombot nyomogatni, elég a kártyát csak zsebben tartani és 
minden motor indítás és járó motornál vezető ajtó nyitás után indul a 
rablásgátlás, amit ezekkel a kártyákkal lehet használni. 

KEYLESS (kucsnélküli nyitású) autóknál ennek a modulnak a 
beszerelésével ad jó védelmet a riasztó a gyári kulcs jelének fel erősítése 
ellen.

21900 Ft.

Patrol Line 
HPS-845 E  

RÁDIÓ VEVŐ 
MODUL 
NÉLKÜLI 
CAN-BUS-os 
riasztó

RABLÁSGÁTLÓS, Gyári távirányítóról működtethető, de CAN-BUS 
rendszerű autókhoz való riasztó, a CAN-BUS rendszerről vezérlődik. Ütés 
érzékelővel, Összes ajtó, csomagtér, motortér nyitásra riaszt, beépített 
indítás blokkoló relé, PIN kódos vészkikapcsolás, köthető kürtre is és 
szirénára is, A megfelelő autótípusokhoz adott fényképes leírásokkal a 
beszerelés megkönnyítésére.  
RABLÁSGÁTLÓS ÉS CAN-BUS-OS RIASZTÓ! 
 Sziréna nélkül sziréna külön megvásárolható

49900 Ft.

Patrol Line 
HPS-845 R 

RÁDIÓ VEVŐ 
MODULOS 
CAN-BUS-os 
riasztó

RABLÁSGÁTLÓS, MABISZ MINŐSÍTÉSES, Gyári távirányítóról 
működtethető, de CAN-BUS rendszerű autókhoz való riasztó, a CAN-BUS 
rendszerről vezérlődik. Ütés érzékelővel, Összes ajtó, csomagtér, motortér 
nyitásra riaszt, beépített indítás blokkoló relé, PIN kódos vészkikapcsolás, 
köthető kürtre is és szirénára is, A megfelelő autótípusokhoz adott 
fényképes leírásokkal a beszerelés megkönnyítésére.  
RABLÁSGÁTLÓS ÉS CAN-BUS-OS RIASZTÓ! 
 Sziréna nélkül sziréna külön megvásárolható 

Programozható rá rablásgátló kártya is, rablásgátláskor így nem kell 
nyomni rejtett nyomógombot. 
Ennek a modulnak a segítségével ad jó védelmet és kényelmet a 
KEYLESS -es (kulcsnélküli nyitású) autókhoz a gyári kulcs jelének 
felerősítése ellen! 
Rablásgátló kártya árát lásd lejjebb a kistában! 

52900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Patrolline 
távirányító a 
HPS-845 és 846 
GSM 
riasztókhoz

Akkor célszerű megvásárolni, ha az autóhoz gyárilag csak 1 db 
távirányítót adtak és a másik kulcs nem távirányítós

16900 Ft.

Patrolline 
rablásgátló 
kártya a 
HPS-845 és 846 
GSM 
riasztókhoz

Használatával a riasztó egyben egy kártyás rablásgátlóvá is válik, nem kell 
rejtett nyomógombot nyomogatni, elég a kártyát csak zsebben tartani és 
minden motor indítás és járó motornál vezető ajtó nyitás után indul a 
rablásgátlás, amit ezzel a kártyával lehet használni. 

KEYLESS (kucsnélküli nyitású) autóknál ennek a kártyának a 
használatával ad jó védelmet és kényelmet a riasztó a gyári kulcs jelének 
fel erősítése ellen.

16900 Ft.

CAN-BUS modulok
PHOBOS  
CAN-BUS-os 
Illesztó modul 
bármilyen nem 
CAN BUS-os 
Autóriasztóhoz, 
ha CAN BUS-
os autóba 
szeretnék 
beszerelni

Számítógéppel fel kell programozni az adott autótípushoz, és mi már 
felprogramozva adjuk át. 

A kompatibilis listája letölthető a honlapunkról, vagy telefonon is szívesen 
adunk segítséget a kiválasztásában. 

CAN Olvasás: Bal első ajtó nyitás, 3 másik ajtó és csomagtér motortér nyitási 
jel, külön csomagtér nyitás, motortér nyitás, gyújtás jel, rádió állás jel, gyári 
riasztó riasztási jel, gyári TK val nyitási és zárási jelek, gyári TK val csomagtér 
kipattintási jel,  

CAN-BUS írás csak bizonyos autóknál (érdeklődjön rendelés előtt): index 
villogtatás can-bus-on keresztül, központizár nyitás és zárás can-bus-on 
keresztül, ablakfelhúzó jel küldése a CAN-re.

39900 Ft.

KEETEC 
M-CAN REV2 
CAN-BUS 
modul

Számítógéppel fel kell programozni az adott autótípushoz, és mi már 
felprogramozva adjuk át. 

A kompatibilis listája letölthető a honlapunkról, vagy telefonon is szívesen 
adunk segítséget a kiválasztásában. 

CAN Olvasás: összes ajtó nyitás, külön csomagtér nyitás, motortér nyitás, 
gyújtás jel, riasztási jel, gyári TK val nyitási és zárási jelek, gyári TK val 
csomagtér kipattintási jel,  

CAN-BUS írás csak bizonyos autóknál (érdeklődjön rendelés előtt): index 
villogtatás can-bus-on keresztül, központizár nyitás és zárás can-bus-on 
keresztül, ablakfelhúzó jel küldése a CAN-re.

30900 Ft.

Motorriasztók
Motorkerékpár 
riasztó 
TH MOTO-01

Modulos, de az elektronikája is vízmentes házban van, külön kis méretű 
erős szirénával,  2 db 3 gombos távirányítóval,  ütés/ rezgés érzékelővel, 
motorblokkolással, index villogtatással, pánikriasztással, motorkereső 
funkcióval ( sziréna is benne van az árban) 

9900 Ft

KG-9 
LCD Pageres 
Motorriasztó

1 db LCD PAGERES távirányítóval és 1 db normál távirányítóval,  
Elektronikus DŐLÉS EMELÉS érzékelővel!,  modulos riasztó különálló 
szirénával,   indításblokkolás, szerviz mód, pánik riasztás, LCD 
PAGEREN KIJELZI HA RIASZTÁS TÖRTÉNIK (max 500m hatótáv) 

29900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Sentinel-1100 
MOTO 
LCD Pageres 
Motorriasztó

1 db LCD PAGERES távirányítóval és 1 db normál távirányítóval,  
Elektronikus DŐLÉS EMELÉS érzékelővel és ütés érzékelővel is!,  
modulos riasztó különálló szirénával,   indításblokkolás, szerviz mód, 
pánik riasztás, LCD PAGEREN KIJELZI HA RIASZTÁS TÖRTÉNIK 
(max 500m hatótáv) 

49900 Ft.

Mobilhívó és GPS Modulok
 MP-45 
Mobilhívó 
Modul 
IPARI GSM 
Telefonnal

Rádiótelefonos hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ KIMENETTEL 
(beépített relével)! Az ár tartalmaz egy beépíett ipari GSM telefont is a 
modullal egy dobozba építve!! Kártya független, és feltöltős kártya is jó 
hozzá. 3 db telefonszámot tud hívni egymás után. A riasztó sziréna kimenetére 
kell rákötni, nem igényel semmi bonyolult programozást, csak a SIM kártyán 
kell eltárolni kell eltárolni a 3 db hívandó telefonszámot! SMS-el 
motorblokkolást is tud a készülék (külön megvásárolható autós 5 lábú relé 
szükséges hozzá. 

32900 Ft.

MP-GPS 
Mobilhívó 
Modul

GPS-es  GSM hívómodul, MOTORBLOKKOLÓ RELÉ KIMENETTEL! 
Az ár tartalmaz egy IPARI GSM telefont is a modullal egy dobozba 
építve!! Kártya független, és feltöltős kártya is jó hozzá. 3 db telefonszámot 
tud hívni egymás után, mindkettőről a motor is leblokkolható SMS-el. A 
riasztó sziréna kimenetére kell rákötni, nem igényel semmi bonyolult 
programozást, csak a SIM kártya 1. és 2. És 3. helyén kell eltárolni a 3 db 
hívandó telefonszámot!  SMS-el pontos GPS koordináta lekérdezés. Vissza 
küldött SMS-ben megkapjuk az autó pontos helyét, hány műholdat lát stb. 
Okostelefonunkon láthatjuk is azonnal az autó pontos helyét. 

48900 Ft.

Külön 
akkumulátor a 
GPS 
táplálására

1.2 Ah zselés, műszerfal alá rejthető, ha rá van kötve az MP-GPS modulra 
akkor a segítséségvel ha levenné egy autótolvaj az autó akkumulátor 
saruját, akkor kb 2 -3 napig el tudja látni a modult árammal és tud a 
modul GPS koorditát küldeni.

3900 Ft.

IMMOBILISEREK, 
Indításgátlók, Rablásgátlók

CAESAR 
CT-313

3 pontos, TRANSZPONDERES!!! 2 db kódkulcs, itt a műszerfal egy rejtett 
pontja előtt kell elhúzni a transzponderes kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete 
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés, 
tápfeszültség elvétele elleni védelem., szervizállás

22900 Ft.

CAESAR 
CT-323 
Immobiliser és 
Rablásgátló

3 pontos, IMMOBILISER ÉS RABLÁSGÁTLÓ IS! Transzponderes, 
SPECIÁLIS RABLÁSGÁTLÁSSAL, itt a műszerfal egy rejtett pontja előtt 
kell elhúzni a transzponderes jeladót a kikapcsoláshoz. Opcionálisan 
választható, ajtónyitás után élesedő, késleltetett motorleállító funkcióval is 
rendelkezik (ez csak egy rejtett nyomógomb, vagy akár egy gyári kapcsoló 
pl.: fénykürt, megnyomásával tiltható) 

26900 Ft.

Anti-lop Szenzoros , 1 pontos indításgátló, egy csavar fejét kell az ujjunkkal 
megérinteni indítás közben

9500 Ft.

Anti-lop + Szenzoros , 1 pontos indításgátló, GYÚJTÁS RÁADÁSA ELŐTT egy 
csavar fejét kell az ujjunkkal megérinteni indítás közben 
NYOMÓGOMBOS INDÍTÁSÚ AUTÓKHOZ JAVASOLT!

12900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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SKYBRAKE 
DD5+ 
KÁRTYÁSRabl
ásgátló  
(REJTETT AZ 
AUTÓBAN)

RABLÁSGÁTLÓ modul 2 db KÁRTYÁVAL, melyet elég a zsebben vagy 
a táskában tartani, az autóban elhelyezett vevő azonosítja és ha 
kikényszerítik a vezetőt erőszakkal az autóból, akkor 50 mp után 
leblokkolja a motort! 
FIGYELEM! NAGYON KÖNNYEN BESZERELHETŐ CAN BUSOS 
AUTÓKBA IS, MERT NEM KELL AJTÓKAPCSOLÓRA RÁKÖTNI! 
Elég a blokkolás, táp és a gyújtás vezeték neki!

50900 Ft.

IGLA  
CAN-BUS-os 
indítás és 
rablásgátló 
modul

FORRADALMIAN ÚJ TECHNOLÓGIA! 
CAN-BUS -ON KERESZTÜL BLOKKOLJA A KOMPATIBILIS 
AUTÓK MOTORJÁT! 
AZ AUTÓ GYÁRI NYOMÓGOMBJAINAK TETSZŐLEGES 
KOMBINÁCIÓJÁVAL  ÉS OKOSTELEFONNAL IS HASZNÁLHATÓ! 

EGYES TÍPUSOKNÁL MÉG AZ AUTOMATA VÁLTÓT IS 
BLOKKOLJA CAN -BUS-ON KERESZTÜL! 

CAN-BUS-ON KERESZTÜL TÍPUSTÓL FÜGGŐEN INDEXET IS 
VILLOGTAT ÉS DUDÁT MEGSZÓLALTAT RABLÁSGÁTLÁSKOR! 

EGYES TÍPUSOKNÁL KI TUDJA KAPCSOLNI AZ IDEGESÍTŐ 
START/STOP FUNKCIÓT IS HA BEPROGRAMOZZUK. 

A LEGTÖBB AUTÓNÁL CSAK + ÉS - ILLETVE 2 DB CAN-BUS 
VEZETÉK BEKÖTÉSE SZÜKSÉGES! 

AUTÓTÍPUSRA FELPROGRAMOZVA ÉS AUTÓSPECIFIKUS 
BESZERELÉSI LEÍRÁSSAL ADJUK! 

KOMPATIBILIS LISTÁÉRT HÍVJON MINKET A 06-209-357-228 -AS 
TELEFONSZÁMON!

79900 Ft.

24 Voltos 
IMMOBILISEREK

CAESAR 
CT-313 24V-os 
Immobiliser

3 pontos, TRANSZPONDERES!!! 2 db kódkulcs, itt a műszerfal egy rejtett 
pontja előtt kell elhúzni a transzponderes kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete 
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés, 
tápfeszültség elvétele elleni védelem., szervizállás, 24 Voltos!

30900 Ft.

Rhino 3000 I-T 
24V-os 
Immobiliser

3 pontos, MABISZ MINŐSÍTÉSES!!! 2 db Dallas kódkulcs,  a műszerfalon 
elhelyezett aljzathoz kell hozzáérinteni a kódkulcsot a kikapcsoláshoz. Fekete 
vezetékes, kódfeltörés, kódletapogatás elleni védelem, automatikus élesedés, 
tápfeszültség elvétele elleni védelem.,  24 Voltos! MABISZ MINŐSÍTÉSES, 
BIZTOSÍTÓK ÁLTAL ELFOGADOTT! 

32900 Ft.

Központizárak
4 ajtós 
centrálzár 
készlet

2 db. 5 vezetékes motorral, 2 db 2 vezetékes motorral, kábelköteggel, 
vezérlö elektronikával, szerelékekkel, erős, megbízható!

7900 Ft.

2 ajtós 
centrálzár 
készlet

2 db. 5 vezetékes motorral, kábelköteggel, vezérlö elektronikával, 
szerelékekkel, erős, megbízható!

6900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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PMS-24 
TÁVIRÁNYÍTÓ
S4 ajtós 
centrálzár 
készlet

2 db távirányítóval, 1 db. 5 vezetékes motorral, 3 db 2 vezetékes motorral, 
kábelköteggel, vezérlö elektronikával, szerelékekkel, erős, megbízható! 
Forgófejes! Index villogtatással ki-be kapcsoláskor! 

10500 Ft.

PMS-24 
TÁVIRÁNYÍTÓ
S 2 ajtós 
centrálzár 
készlet

2 db távirányítóval, 1 db. 5 vezetékes motorral és 1 db 2 vezetékes 
motorral, kábelköteggel, vezérlö elektronikával, szerelékekkel, erős, 
megbízható,  forgófejes, index villogtatással! 

9500 Ft.

Centrálzár 
motor 5 
vezetékes

Szerelékekkel együtt 1900 Ft.

Centrálzár 
motor 2 
vezetékes

Szerelékekkel együtt 2050 Ft.

2 vezetékes 
motor 90N 
nagyon erős

kimondottan erősített téglalap alakú 2 vezetékes motor nagyon szoros 
zárakhoz

3900 Ft.

5 vezetékes 
motor 90N 
nagyon erős

kimondottan erősített téglalap alakú 5 vezetékes motor nagyon szoros 
zárakhoz

3900 Ft.

Tolóajtó átvezetö 1 tolóajtóhoz  2500 Ft.

Unicent 
centrálzár 
elektronika

Két negatívos vezérléssel (szintes vezérlés nélkül) Ugyanaz, mint a centrálzár 
készletekben található elektronika, de csatlakozóval és kb. 30 cm hosszú 
kábelköteggel a bekötéshez!

3500 Ft.

Autóspecifikus 
központilzár 
készlet (2 ajtós) 

Komplett 2 ajtós készlet ( elektronikával, kábelköteggel ) /Ford Escort, KA, 
Fiesta, Mazda 121,  Toyota Yaris II, Aygo, VW Polo, Astra G,  Corsa C, 
Citroen C1,  új típusokhoz.

18900 Ft.

Autóspecifikus 
központilzár 
készlet (4 ajtós) 

Komplett 4 ajtós készlet ( elektronikával, kábelköteggel ) /Ford Escort,  
Fiesta, Mazda 121,  Toyota Yaris II, Aygo, VW Polo, Astra G, Corsa C, 
Citroen C1,   új típusokhoz. Skoda Fabia I, Fabia II, Roomster, Suzuki Swift 
II, SX4, 

23900 Ft.

Autóspecifikus 
központilzár 
készlet 
1 TOLÓAJTÓS 
KISTEHER 
AUTÓKHOZ 
(4 ajtós) 

4 ajtós, az összes szerelési anyaggal, elektronikával kompletten. (tolóajtó 
átvezetővel) Ford Transit, Transit Connect, VW Transporter T5, T6, Caddy, 
Citroen Nemo, Peugeot Bipper, Fiat Fiorino, Opel Vivaro, 

28900 Ft.

Csomagtér 
ajtóba  motorok

Majdnem az összes autóhoz kaphatóak 11900 Ft.

Tolóajtó átvezetö 1 tolóajtóhoz  2500 Ft.

Távirányító modulok
RED CAR 
Távirányító 
modul

Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, ugrókódos, univerzális 
központizár 
vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható, 
index villogtatás számára egy pozitív kimenettel (azt relézni kell),  
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel 

8500 Ft.

RED CAR 
Bicskás kulcsos 
központizár 
vezérlő

2 db bicskás kulccsal, Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, 
ugrókódos, univerzális központizár 
vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható, , RELÉZETT 
INDEX VILLOGTATÓ KIMENETTEL. 
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel!

9900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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BENE 302 
távirányító 
modul

Távirányító modul centrálzár vezérlésekhez, ugrókódos, univerzális 
központizár 
vezérléssel (6 vezetékes), pneumatikus vezérlési idő is állítható, 
KOMFORTZÁR VEZÉRLÉSSEL, RELÉZETT INDEX VILLOGTATÓ 
KIMENETEKKEL! 
2 db távirányítóval, csomagtér felpattintó kimenettel!

13900 Ft. 

Csomagtér 
felpattintó 
elektromágnes 
HÚZÓ bowdenes

Erős acél bowdennel csatlakoztatható a csomagtér zárjához és a riasztók 
csomagtér felpattintó kimenetéhez relével csatlakoztatva gombnyomásra 
kipattintja azt!

9000 Ft.

Motortérzárak
Motortér zár 
P04

A motorháztető nyitását akadályozza meg, egyszerűen szerelhető, a bowdent 
kell elvágni és közé beépíteni,  A benne lévő relé tekercse van kivezetve és ha 
áramot adunk neki, akkor nyitható a motorháztető. 

30900 Ft.

Motortér zár 
P05

A motorháztető nyitását akadályozza meg, egyszerűen szerelhető, a bowdent 
kell elvágni és közé beépíteni,  A benne lévő relé tekercse van kivezetve de 
elektronikán keresztül,  és ha nem kap áramot a tekercs, akkor nyitható a 
motorháztető, ha áramot kap, akkor nem, de úgy van megoldva, hogy 
nyugalmi áramfelvétele nincsen a motortér zárnak, tehát az akkut nem szívja! 
Ez a verzió nyitható még teljes akku lemerülés esetén is, tehát 
biztonságosabb, viszont nem javasolt, ha az autó akkuja nem a motortérben 
van.

30900 Ft.

Motortér zár 
RETESZES 
 P4

egyes dupla zárral rendelkező motorterű autókhoz, akkor kell beszerelni ezt 
ha a motortérzárat nem lehet a bowden elágaztatása előtti közös részbe 
beszerelni, csak az elágazás utáni egyik szálba.  
(a nem reteszesnél a motortér egyik fele így felpattanna) 
ez ellentart és nem engedi meghúzni a bowdent.

35900 Ft.

Motoros Ablakemelők
TRACK KIT 
ablakemelő

Univerzális, erösebb és csendesebb kivitel, 1 pár ablakhoz az összes szerelési 
anyaggal, 3 db kapcsolóval és egy dupla kapcsoló kerettel a bal oldalra és egy 
szimpla kapcsoló kerettel a jobb oldalra

34900 Ft.

Ablakemelő 
kapcsoló

Univerzális világítással 5000 Ft./db

UNIWIN Ablakfelhúzó modul (1 pár ablakhoz) folyamatos szintes negatív, vagy pozitív 
vezérlő bemenettel

10200 Ft.

R-CON2 
Automata 
ablakfelhúzó 
modul

1 pár ablakhoz! Mind a 2 ablakot felhúzza riasztóra, és automatává teszi lefelé 
és felfelé is a kapcsolókkal vezérléskor! Impulzusról és szintes vezérlő 
bementről is vezérelhető, tehát illeszthető riasztóhoz és csak gyári távirányítós 
központizárakhoz is!

érdeklődjön

Caesar időzítő 
modul

1 db beépített relé van benne és potméterrel állítható, hogy a bejövő 1 vezérlő 
impulzus hatására 1-120s-ig  mennyi időre húzzon meg a relé. A vezérlő 
impulzus lehet + és – is!

9900 Ft.

Track kit 
bowden (SPAL-
hoz is jó)

Bowden a de luxe és a sima ablakemelöhöz 9900 Ft.

Spal gumi A motor és a bowden közötti rezgés csillapító bordázott gumi karika 790 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Ülésfűtések
AWHL 
Ülésfűtés 1 db 
ülésre

Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 1 
ülésre 4 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra, így 
könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol keresztben 
van egy varrás), termosztáttal, visszajelző LED-es kapcsolóval (2 
fokozatú, a LED is jelzi melyik fokozatban van) A gyártó cég beszállítója 
a Ssangyongnak és a Volvonak is! 7 ÉV GARANCIA!

22900 Ft.

AWHL 
Ülésfűtés 2 db 
ülésre

Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 
ülésenként 4 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra, 
így könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol 
keresztben van egy varrás), termosztáttal, visszajelző LED-es kapcsolóval 
(2 fokozatú, a LED is jelzi melyik fokozatban van) A gyártó cég 
beszállítója a Ssangyongnak és a Volvonak is! 7 ÉV GARANCIA!

39900 Ft.

3 fokozatú 
nyomógombos 
AWHL 
Ülésfűtés 1 db 
ülésre

Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 
ülésenként 4 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra, 
így könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol 
keresztben van egy varrás), termosztáttal, 3 fokozatú visszajelző LED-es 
kapcsolóval (Vezérlő elektronikával, mely gyújtás levétel után következő 
motor indításkor mindig kikapcsolt helyzetben áll.) A gyártó cég 
beszállítója a Ssangyongnak és a Volvonak is! 7 ÉV GARANCIA!

27900 Ft.

3 fokozatú 
nyomógombos 
AWHL 
Ülésfűtés 2 db 
ülésre

Nagyon jó minőségű puha vékony, de nagyon strapabíró fűtőpárna, 
ülésenként 4 db részből áll (2 fél párna a háttámlához és 2 fél az ülőlapra, 
így könnyebb a szerelése, és beszerelhető olyan ülésekbe is ahol 
keresztben van egy varrás), termosztáttal, 3 fokozatú visszajelző LED-es 
kapcsolóval (Vezérlő elektronikával, mely gyújtás levétel után következő 
motor indításkor mindig kikapcsolt helyzetben áll.) A gyártó cég 
beszállítója a Ssangyongnak és a Volvonak is! 7 ÉV GARANCIA!

52900 Ft.

KTC-01 
karbonszálas 
ülésfűtés 1 ülésre

2 fokozatú kerek LEDES kapcsolóval,  ülésenként 2 fűtőlap, egy a háttámlába 
és egy az ülőlapra. A fűtőlapok hossza méretre vágható 7 ÉV GARANCIA!

19900 Ft.

Wintercomfort 
Ülésre rakható 
szivargyújtós 
ülésfűtés

6490 Ft.

LED-es Menetfények
KTC-20 10 cm 
hosszú 18 
LEDES 
menetfény

18 db 0.5W-os Piranha leddel ,egyenes 100x25x35(szélesség/magasság/
mélység) „E” és „RL” minősítéses 
12V

27900Ft. 

DRL-05 19 cm 
hosszú 
menetfény

5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 192x32x45 (szélesség/magasság/
mélység) „E” és „RL” minősítéses 
12V

24900Ft. 

DRL-05 ÍVES 16 
cm hosszú 
menetfény

5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,íves, rövidebb,  160x25x54 (szélesség/
magasság/mélység) „E” és „RL” minősítéses 
12V

24900Ft. 

DRL-05 SLIM 
(vékonyabb) 
menetfény

5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 183x20x56 (szélesség/magasság/
mélység) „E” és „RL” minősítéses 
12V

26900Ft. 

22 cm hosszú 
íves 
menetfény

5 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 216x21x58 (szélesség/magasság/
mélység) „E” és „RL” minősítéses 
12V

36900Ft. 

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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DRL-5 LEDES 
BEFÚRHATÓ 
menetfény

5x2 db befúrható  nagy extra erős 1W-os ledeekkel ,, mint a tolatóradar 
szenzorokat úgy lehet befúrni egymás mellé! 20mm a befúrási lyukmérete, 
23mm a külső perem átmérője, 26mm a szükséges mélység mögötte. 
Befúró szerszámmal , „E” és „RL” minősítéses 
12V 

36900Ft. 

KTC-04 KEREK 
MENETFÉNY 
70mm átmérőjű 
4 db EXTRÉM 
ERŐS 1W-os 
LEDDEL

4 nagy extra erős 1W-os ledekkel ,egyenes 70mm átmérőjű, KONZOLOS 
felfogatású „E” és „RL” minősítéses 
12v

24900Ft. 

KTC LEDES 
KÖDLÁMPA + 
MENETFÉNY 
90 mm átmérőjű 
4 csavaros gyári 
felfogatású 

MENETFÉNY ÉS KÖDLÁMPA IS EGYBEN! Ködlámpa kapcsolóval, de a 
gyári kapcsolóra is rá lehet kötni. 1 db extrém erős 3W-os leddel a 
menetfénynek és 1 db EXTRÉM erős 5W-os LED-del a ködlámpának. 77mm 
átmérőjű,  
  4 csavaros gyári felfogatású „E” és „RL” minősítéses 
12v

57900Ft. 

DRL 
FELRAGASZT-
HATÓ egyben 
világító CREE 
LEDES 
menetfény

1 pár 2x1 db hosszú extrém erős CREE leddel 160x25 mm 
„E” és „RL” minősítéses 
12V

13900Ft. 

XENON szettek és 
égők, trafók

H.I.D. Xenon H7 
35W  
DEM-35

2 db 35W trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen 
szerelhető 6000K, Nagyon jó minőségű

24900 Ft. 

H.I.D. Xenon H1 
35W 
DEM-35

2 db 35W trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen 
szerelhető 4300K, Jó minőségű

24900 Ft.

H.I.D. BI-Xenon 
35W 
DEM-35

2 db 35W trafóval, Xenon égőkkel, összes szerelési anyaggal együtt, könnyen 
szerelhető 4300K, Jó minőségű

32900 Ft.

CAN-BUS-os 
XENON szettek 
H1 és H7 

H1 vagy H7 izzókkal 4300 K színhőmérsékletű mint a gyári xenonok 34900  Ft

XENON szettek 
az összes többi 
típushoz

H3, H8, H9, H11, H13, D2R-S, 9004-1, 9004-2, 9005, 9007-1, 9007-2, 880, 
881 
Szettek, melyekben nem bi-xenon lámpák vannak 
1 ÉV GARANCIA!

Az aktuális 
árakról érdekl. 
telefonon

Xenon égők 
35W

H7, H1, H3, H8, H9, H11, H13, D2R-S, 9004-1, 9004-2, 9005, 9007-1, 
9007-2, 880, 881 (8000K és 6000K, 4700K, 5000K) 
(Szettekhez, melyekben nem bi-xenon lámpák vannak) 1 ÉV GARANCIA!

6900 Ft.

Xenon égők H4 
Bi-XENON 35W

H4 Bi-Xenon égő 35W 11900 Ft.

Xenon trafó 1 db H.I.D. 35W 8900 Ft.

Xenon trafó 
CAN-BUS -os

1 db H.I.D. 35W 13900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Szirénák, Relék
Sziréna  Egyszólamú (nagyobb mennyiség vásárlásakor külön kedvezményes ár is 

lehetséges)
3500 Ft.

Mini sziréna Kis méretű, mini piezo sziréna 2500 Ft.

Akkus sziréna 20W, 1 szólamú 9500 Ft.

Relé (5 lábú) 30/40A-es 1200 Ft.

Kis relé 
(panelba 
forrasztható

Panelba forrasztható 10 A ( telefon némításhoz, vagy olyan helyekre, ahol a 
normál autós relének túl nagy lenne az áramfelvétele

1000 Ft.

Relé foglalat Relé foglalat vezetékkel az 5 lábú relékhez 650 Ft.

Érzékelők riasztókhoz
Ütés érzékelő Piezós 1 körös 5000 Ft.

Légnyomás és 
üvegtörés 
érzékelő

Akusztikus üvegtörés érzékelő (az üveg betörésekor keletkező hangot 
érzékeli) és légnyomás érzékelő, amivel az ajtók nyitását és a csomagtartóét is 
tudja érzékelni

9500 Ft.

Ultrahang 
PROTECT

Ultrahangos térvédelem 12900 Ft.

Ultrahang 
PATROL LINE

Ultrahangos térvédelem PATROL LINE riasztókhoz csatlakozóval rádugható 
(más típushoz is jó)

16900 Ft.

Radar (1 körös) Egykörös radaros térvédelem 9500 Ft.

Radar (2 körös) Kétkörös radaros térvédelem (előjelző kimenettel) 12900 Ft.

Emelés érzékelő Intelligens, megjegyzi milyen szögben állt meg az autó, és csak az abból való 
elmozdulásra riaszt! Kiszűri a széllökésekből adódó autó lengéseket is!!!

16900 Ft.

Kapcsolók, Vezetékek, 
Szigetelő szalagok

Ajtókapcsoló Darabolható, gumival együtt, univerzális, leginkább használatos 450 Ft.

Ajtókapcsoló Darabolható, gumival együtt, műanyag zárhídba szerelhető( 2 sarus) 600 Ft.

Ajtókapcsoló Réz, hosszú menetes anyákkal állítható 450 Ft.

Lakásriasztós Reed nyitásérzékelő (antilophoz, rablásgátlókhoz nyomógomb helyett) 990 Ft

REED NO/NC 
záró-nyitó

Reed nyitásérzékelő 3 vezetékes záró és nyitó kimenete is kivezetve NO/NC 2500 Ft

Kis nyomógomb Rablásgátláshoz 300 Ft.

Fólia 
nyomógomb

Rablásgátláshoz Lapos és felragasztható 1900 Ft.

Kis billenő 
kapcs. 
(kis kék)

1 áramkörös kis billenő kapcsoló rejtett kapcsolós blokkoláshoz 400 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Kis billenő 
kapcs. 
(kerek ledes)

1 áramkörös kis billenő kapcsoló kerek beépített leddel) 500 Ft.

Zümi Zümmer világítás visszajelzéshez vagy reed mellé, ha a rablásgátlás 
kikapcsolása azzal történik!

600 Ft.

szigetelő szalag Fekete 20m 300 Ft.

Bandázs szalag  Fekete, vásznas, 25m 890 Ft.

Biztosítékház Késes biztosítékokhoz 500 Ft.

2x0.75 mm2 Hangszóró vezeték van piros/fekete és átlátszó is 100m tekercs=8000 Ft. 250 Ft/m

1x0.5 mm2 Fekete sodrott vékony pl. ajtókapcsolókhoz 100m tekercs=4500 Ft. 150 Ft/m

Riasztó Távirányítók és 
Elemek

Távirányító 
UTK 
2 gombos 
SZÜRKE

Caesar CT-205U riasztóhoz (205U, 210U, 215U) 8000 Ft.

Távirányító 
UTK 
4 gombos 
krómos (ÚJ)

Caesar CT-204U riasztóhoz és a TX-centU távirányító modulhoz 8000 Ft.

CAESAR 
IMMOBILISER 
Kódkulcs

Caesar CT-313  és CT-323-hoz 5900 Ft.

RHINO 
IMMOBILISER 
Kódkulcs

Rhino 3000-I-T immobiliserhez 7900 Ft.

RHINO Z1M 
Távirányító

Rhino Z1M riasztóhoz 11900 Ft.

Távirányító Távirányító motoros kapukhoz Roll és Twist vezérlésekhez 4900 Ft.

Távirányító elem 12 V, GP 23A 900 Ft.

Távirányító elem 12 V, GP 27A  (Új Caesar távirányítókhoz) 900 Ft.

Távirányító elem 3V GP 2016, 2032, 2025 850 Ft.

TOLATÓRADAROK
Parking Aid 
Hangjelzős 
Tolatóradar

Kijelző nélküli enyhén döntött szenzorokkal 9900 Ft.

Parking Aid 
Kijelzős 
Tolatóradar

LEDES kijelzővel, enyhén döntött szenzorokkal 12900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Tolatóradar 
2605 
fekete 
szenzorokkal 

4 SZENZOROS. Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,  
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. 
Egyszerűen beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni)  
Kijelző nélkül! Van hozzá több fokozatú dőlésszög állító gyűrű is a 
készletben és fúró is!           1  ÉV GARANCIÁVAL!

12900 Ft.

Tolatóradar 
2616 LCD 
fekete 
szenzorokkal 

4 SZENZOROS. Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,  
Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. 
Egyszerűen beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni) 
LCD kijelzővel együtt! Van hozzá több fokozatú dőlésszög állító gyűrű is 
a készletben és fúró is! 1 ÉV GARANCIÁVAL!

15900 Ft.

Tolatóradar 
SPAL 18mm 
átmérőjű 

Az egyik 
LEGPROFIBB 
Tolatóradar!

4 SZENZOROS. 5 fokos szögben döntött szondákkal (beszerelhető akkor 
is, ha a lökhárító enyhén döntött fel vagy lefelé a befúrandó helyen)! 
Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a hátsó lökhárítóba,. Egyre 
szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen 
beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni) NEM csak 3 
fokozatban sípol, mint a többi, hanem 7 fokozatban , folyamatos sípolás: 
30 cm-ről  

26900 Ft.

Távolság kijelző 
a 4 szenzoros 
SPAL 
tolatóradarokho
z!

Egyszerűen csatlakoztatható és kijelzi az akadály távolságát! 6900 Ft.

Tolatóradar 
SPAL 
GUMISZENZO
ROS 
(fém 
lökhárítókba 
befúrható) 

4 SZENZOROS. 5 fokos szögben döntött szondákkal (beszerelhető akkor 
is, ha a lökhárító enyhén döntött fel vagy lefelé a befúrandó helyen)! 
Ultrahangos. Bevágható vagy befúrható a fém hátsó lökhárítóba,. Egyre 
szaporább, majd folyamatos sípoló hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen 
beköthető (csak a tolatólámpa vezetéke és a test közé kell kötni) 
12V –ról és 24V –ról is működik!!!

29900 Ft.

Tolatóradar 
SPAL 
KONZOLOS 
Vízálló 
elektronikás 
tolatóradar 
TEHERAUTÓK
HOZ 

4 SZENZOROS. Teherautók vastag fém „lökhárítójába”, ami gyakran 
csak egy erős fém „gerenda” nehéz lenne befúrni a tolatóradarok 
szenzorjait, ezért ezeket csak alulról fel kell csavarozni és már készen is 
van!!! Gyorsan és könnyen szerelhetővé teszi így a teherautókat is! Több 
különböző szögű döntő gumi alátétekkel, melyekkel ha túl alacsonyan 
vagy magasan lennének a szenzorok, akkor is beállítható az ideális 
dőlésszög! Ultrahangos.  Egyre szaporább, majd folyamatos sípoló 
hangjelzéssel figyelmeztet. Egyszerűen beköthető (csak a tolatólámpa 
vezetéke és a test közé kell kötni) 
12V –ról és 24V –ról is működik!!! 

56900 Ft.

Kivágószerszám Kivágó szerszám SPAL 4 szenzoros 18mm-s tolatóradarok szenzorjaihoz 
méretezve a könnyebb szerelés érdekében

2900 Ft.

MENETRÖGZÍTŐ 
KAMERÁK

Xiaomi 70mai 
Dash Cam 
M-300 
Menetrögzítő 
kamera

Első kamerás, elölről készít felvételeket! 
Nagyon kicsi és diszkrét cső formájú első menetrögzítő kamera, kijelző 
nélküli, 70mai mobil applikációval wifin keresztül beállítható, felvételek is 
letölthetőek a telefonra. 1296p 3D zajcsökkentéssel, jó minőségű éjszakai 
felvételek, Time Lapse felvétel, Beépített Lítium-polimer akku 240mAh, 
Látószög 140 fok, 24h Parkolóőr funkció (Hardwire Kit vásárla is szükséges 
hozzá)

21900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Xiaomi 70mai 
Dash Cam Pro 
Plus+ A500S 
menetrögzítő 
kamera

Első kamerás, elölről készít felvételeket a szélvédőn keresztül, 24 órás 
PARKOLÓ MÓDDAL! Parkoló üzemmód bekapcsolható, rázkódásra, 
ütődésre parkoláskor is felvételek (Külön 70mai kábelszett Hardwire Kit 
szükséges) Kamera: 2.7K felbontás (2592 x 1944 pixel) 30 fps, Beépített Wi-
Fi és GPS vevő, 70mai Mobil Applikáció Iphone-ra és Android-ra is, Parkoló 
üzemmód bekapcsolható, mozgásra 10sec felvételek

39900 Ft.

Xiaomi 70mai 
Dash Cam Pro 
Plus+ A500S első 
és RC06 hátsó 
menetrögzítő 
kamera szett

Első + hátsó kamerás, elölről és hátulról is készít felvételeket a szélvédőn 
keresztül, 24 órás PARKOLÓ MÓDDAL! Parkoló üzemmód bekapcsolható, 
rázkódásra, 
ütődésre parkoláskor is felvételek (Külön 70mai kábelszett Hardwire Kit 
szükséges) Kamera elöl: 2.7K felbontás (2592 x 1944 pixel) 30 fps, Kamera 
hátul: FullHD, Beépített Wi-Fi és GPS vevő, 70mai Mobil Applikáció Iphone-
ra és Android-ra is, Parkoló üzemmód bekapcsolható, mozgásra 10sec 
felvételek

48390 Ft.

Xiaomi 70mai 
Hardwire Kit 
Parkoló mód 
használatához

70mai Hardwire Kit beszerelő szett autós kamerához, a parkoló módhoz 
biztosítja a menetrögzítő fedélzeti kamerának nem csak a gyújtás, hanem az 
állandó áramot is! Tartalmaz akkuőr funkciót is!

5490 Ft.

Neoline 
G-TECH X-72 
PRÉMIUM 
menetrögzítő 
kamera

Éjszakai móddal és nagy fényerejű lencsékkel 
Rendkívül részletes kép csekély fényviszonyok között is 
Mágnestalpas az első kamera így egy mozdulattal levehető 
Kamera: FULL HD(1920*1080) 30 (k/s) 
Parkoló üzemmód bekapcsolható, mozgásra 10sec felvételek 
Tökéletes élesség a 6 rétegű üveglencsének köszönhetően

49900 Ft.

VISSZAPILLA
NTÓ 
TÜKÖRMONIT
ORRAL 
EGYBEÉPÍTET
T ELSŐ + 
HÁTSÓ 
MENETRÖGZÍ
TŐ KAMERA + 
TOLATÓKAME
RÁVAL

VISSZAPILLANTÓ TÜKÖRMONITORRAL EGYBEÉPÍTETT 
ELSŐ + HÁTSÓ MENETRÖGZÍTŐ KAMERA 
+ TOLATÓKAMERÁVAL, Menetrögzítő kamera, tolatókamera egyben 
tükörmonitorral, melynél a hátsó kamera tolatókameraként is tud működni, ha 
a tolatólámpa vezetékére is rá van kötve. (hátramenetben a kijelzőjén 
automatikusan mutatja a hátsó kamera képét) Első + hátsó kamerás, így 
elölről és hátulról is készít felvételeket a szélvédőn keresztül. Nagyon 
kedvező így egyben az ára! 140 fokos látószög. Tükörmonitor kijelzőjének a 
mérete: 4,3” TFT, Beépített akkumulátor: 450 mAh, Memóriakártya típusa: 
TF microSD max 32 GB (nem tartozék)

22900 Ft.

TOLATÓKAMERÁK
REDGUARD 
Befúrható 
tolatókamera 
INFRA LEDES

Infra LEDEKKEL, vízmentes kivitel, színes képpel (infra módban 
teljesen sötétben is lát, de akkor fekete-fehér kép) CMOS,  Látószög 90 
fok 
1/3” 380 TV lines, NTSC, vízálló, RCA kimenet, 9 infra LED, sötétedés 
érzékelő, kábelhossz 5m

12390 Ft.

PT-170 fokos 
nagylátószögű 
tolatókamera 
Kis konzollal 
felszerelhető 

Nagyon könnyen felszerelhető pl a rendszám világítások mellé, nagy 
látószögű 170 fokos, színes ¼” tolatókamera, RCA kimenet, fekete 
színű,állítható milyen szögben álljon!  
Hátulra szerelhető és rasztervonalak is vannak a képében.

19900 Ft.

PT-170 fokos  
Mirror 
JUMPERES 
(képfordítós) 
nagylátószögű 
tolatókamera 
Kis konzollal 
felszerelhető 

Nagyon könnyen felszerelhető pl a rendszám világítások mellé, nagy 
látószögű 170 fokos, színes ¼” tolatókamera, RCA kimenet, fekete 
színű,állítható milyen szögben álljon! 
Hátulra is és előre is szerelhető, egy hurok átvágásával lehet beállítani 
hogy forgassa-e a képet vagy ne. 
Mivel előre is szerelhető ezért nem rasztervonalas a képe.

19900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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REDGUARD 
Rendszám 
kerettel 
egybeépített 
tolatókamera

Rendszámtábla tartóba épített, színes ¼” tolatókamera, 420 TV lines, 
CMOS, NTSC, víz és ütésálló, nagy látószögű (170 fok) fekete színű

24900 Ft.

PMS RK-01 
rendszámkeretes
tolatókamera 
4 db fehér leddel

4 db fehér led is van  a kamerán, amelyk megvilágítják a közeli részt 
hogy teljesen sötétben is lehessen vele látni. 
Figyelem: NEM infra ledes hanem rendes fehéren világító ledek vannak 
rajta

19900 Ft.

LCD Monitorok 
Tolatókamerákhoz

REDGUARD 
3.5” LCD 
MONITOR

2 video bemenettel. Szerelhető fejjel lefelé is, vagy műszerfalra is. 
videojelre automatikus bekapcsolás, szép fényes fekete kerettel.

15900 Ft.

REDGUARD 
4,3” LCD 
MONITOR

2 video bemenettel. Szerelhető fejjel lefelé is, vagy műszerfalra is. 
videojelre automatikus bekapcsolás, szép fényes fekete kerettel.

17900 Ft.

PMS TM-01 
 4.3” színes 
Tükörmonitor 2 
video bemenettel 

Színes nagy 4.3" lcd monitorral, melynek 2 video bemenete is van! Egy a 
tolatókamerának és 1 külön  pl. a DVD lejátszó képének a rákötéséhez, 
Összeköthető bármelyik tolatókameránkkal! 
Középen van a monitor rész a tükörben

19900 Ft.

PT 4.3” színes 
Tükörmonitor 2 
video bemenettel 

Színes nagy 4.3" lcd monitorral, melynek 2 video bemenete is van! Egy a 
tolatókamerának és 1 külön  pl. a DVD lejátszó képének a rákötéséhez, 
Összeköthető bármelyik tolatókameránkkal!

29900 Ft.

REDGUARD 
4.3” színes 
Tükörmonitor 2 
video bemenettel 

Színes nagy 4.3" lcd monitorral, melynek 2 video bemenete is van! Egy a 
tolatókamerának és 1 külön  pl. a DVD lejátszó képének a rákötéséhez, 
Összeköthető bármelyik tolatókameránkkal!

29900 Ft.

7”  színes LCD 
monitor 

Felszerelhető lepketalppal műszerfalra vagy van beépítőkeret is hozzá 29900 Ft.

Tempomatok
Tempomat 
elektromos 
motorral 
vezérelve

Minden autótípusba beszerelhető, nem szükséges hozzá a motor vákuum 
rendszerére csatlakozni. A tempomat gázbowdenjét elektromos kis 
szervomotor mozgatja elektronikusan vezérelve! 
 BOWDENES gázpedálú autókhoz

69900 Ft.

Elektronikus 
Tempomat 
gázbowden 
nélküli autókhoz 
NEM CAN-BUS 
rendszerűhöz

Külön kell hozzá venni autó specifikus vagy univerzális gázpedál 
kábelköteget, melynek árai nem teljesen egyformák, a pontos típusokról 
és a pontos árakról érdeklődjön telefonon! Kb. 10000 Ft a kábelkötegek 
ára külön

74900 Ft.

Elektronikus 
Tempomat 
gázbowden 
nélküli autókhoz 
CAN-BUS-os 
autókhoz

Külön kell hozzá venni autó specifikus vagy univerzális gázpedál 
kábelköteget, melynek árai nem teljesen egyformák, a pontos típusokról 
és a pontos árakról érdeklődjön telefonon!  

Kb. 13000 Ft a kábelkötegek ára külön

79900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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CM-7 
Nyomógombos 
Tempomat 
vezérlő 

Tempomat vezérlő 3 nyomógombbal, esztétikus vékony, felragasztható a 
műszerfalra vagy a boxba

13900 Ft

CM-35 Profi 
Karos 
Tempomat 
vezérlő Memória 
gombokkal

2 Memóriás nagyon szép design-os tempomat vezérlő kar, index vagy 
ablaktörlő kar alá szerelhető! 
Bal és jobb oldalra is szerelhető (megfordítható) 

19900 Ft

Sebesség adó Mágneses sebességjel adó a féltengelyre, ha nincs az autónak a 
tempomathoz elektronikus sebességjele 

7500 Ft.

Kuplung 
kapcsoló

Ha nincsen gyárilag az autónak kuplung kapcsolója 5500 Ft

Autórádiók
JVC-KD-X161 
autórádió 

CD mechanika nélküli, USB és AUX bemenetes levehető előlappal

JVC-KDR-481 
autórádió 

CD/MP3 , USB és AUX bemenetes levehető előlappal

JVC-KD-X362 
BT Bluetoothos 
kihangosítós 
autórádió 

Bluetooth kihangosítós,CD mechanika nélküli, USB és AUX bemenetes 
levehető előlappal, külső mikrofonnal, 2 telefon egyszerre csatlakoztatható

KOAXIÁLIS HANGSZÓRÓK:
Phantom 1022 
10 cm 
2 utas hangszóró

2 utas 60/30W, 10 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 5900 Ft.

Phantom 1522 
 13 cm 
hangszóró

2 utas 100/50W, 13 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 6900 Ft.

Phantom  
1622 16.5 cm 
hangszóró

2 utas 120/60W, 16 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 60Hz-20kHz 7900 Ft.

TITAN „kis 
ovál” 
TSC-4603

2 utas 60/30W, 4x6”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 8900 Ft.

TITAN  
„közepes ovál” 
TSC-5701

3 utas 90/45W, 5x7”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 9900 Ft.

TITAN 
 „nagy ovál” 
TSA-6936

3 utas 200/100W, 6x9”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 10990 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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TITAN 
 „nagy ovál” 
TSA-6924

4 utas 200/100W, 6x9”-es hangszóró ráccsal, 1 pár, 50Hz-20kHz 11990 Ft.

MAC Audio 
10cm-es

2 utas 100/50W, 10 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, króm kosárral, 
110Hz-20kHz Nagyon jó hangminőség

8900 Ft.

MAC Audio 
13cm-es 

2 utas 120/60W, 13 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, króm kosárral, 
70Hz-30kHz Nagyon jó hangminőség 

10900 Ft.

MAC Audio 
16.5-es

2 utas 140/70W, 16.5 cm-es hangszóró ráccsal, 1 pár, króm kosárral, 
60Hz-20kHz Nagyon jó hangminőség 

11900 Ft.

MAC Audio 
16x23 cm-es 
(nagy ovál)

3 utas 200/100W, 16x23 cm-es (nagy ovál)  hangszóró ráccsal, 1 pár, króm 
kosárral, 50Hz-20kHz Nagyon jó hangminőség

14900 Ft.

Dobozos S.A.L. 3 utas 100W, dobozos hangszóró, 1 pár, alulról felcsavarozható, szép kivitelű 7900 Ft.

JBL GT5-402 
10 cm-es

2 utas 90/30W (MAX/RMS),  75 - 20.000Hz frekvencia átvitel, 91dB 
érzékenység, 4Ohm impedancia, 10cm-es átmérőjű 2 utas koaxiális 
hangszóró, A JBL-től megszokott kíváló prémium minőségű hangszóró! 2 
ÉV GARANCIA!

13990 Ft.

JBL GT5-502 
13 cm-es

2 utas 105/35W (MAX/RMS),  70 - 20.000Hz frekvencia átvitel, 93dB 
érzékenység, 4Ohm impedancia, 13cm-es átmérőjű 2 utas koaxiális 
hangszóró, A JBL-től megszokott kíváló prémium minőségű hangszóró! 2 
ÉV GARANCIA!

19990 Ft.

JBL GT5-652 
16.5 cm-es

2 utas 135/45W (MAX/RMS),  55 - 20.000Hz frekvencia átvitel, 93dB 
érzékenység, 4Ohm impedancia, 16.5cm-es átmérőjű 2 utas koaxiális 
hangszóró, A JBL-től megszokott kíváló prémium minőségű hangszóró! 2 
ÉV GARANCIA!

20990 Ft.

HANGSZÓRÓ SZETTEK:
10 cm-es szett 
T-104

10 cm-es hangszóró szett különálló mély és magas sugárzóval 4900 Ft.

Kicx STC-5.2 
13cm-es SZETT

140/70W, 13 cm-es komp. szett  ráccsal, 1 pár, króm kosárral, selyem magas, 
 12 dB/Oct Nagyon jó hangminőség

17000 Ft.

Kicx STC-6.2 
16.5cm-es 
SZETT

160/80W, 16.5 cm-es komp. szett  ráccsal, 1 pár, króm kosárral, selyem 
magas, 12 dB/Oct Nagyon jó hangminőség

18000 Ft.

JBL GT5-500C 
13cm-es SZETT

90/30W, (MAX/RMS),  75 - 20.000Hz frekvencia átvitel, 91dB érzékenység, 
4Ohm impedancia, 13cm-es átmérõjû 2 utas komponens hangszóró szett.  
Nagyon jó hangminőség, A JBL-től megszokott kíváló prémium minőségű 
hangszóró! 2 ÉV GARANCIA!

28990 Ft.

JBL GT5-650C 
16.5cm-es 
SZETT

120/40W, (MAX/RMS),  70 - 20.000Hz frekvencia átvitel, 91dB érzékenység, 
4Ohm impedancia, 16.5cm-es átmérõjû 2 utas komponens hangszóró szett.  
Nagyon jó hangminőség, A JBL-től megszokott kíváló prémium minőségű 
hangszóró! 2 ÉV GARANCIA!

29990 Ft.

ERŐSÍTŐK:

MÉLYLÁDÁK (Passzív és Aktív(erősítős)):

ISO CSATLAKOZÓK, ANTENNA ADAPTEREK, 
RÁDIÓ BESZERELŐ KERETEK:

SP-0 ant. adapt. Kis rövid egyenes dugós antenna adapter autórádiókhoz 690 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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SP-3 ant. adapt. Pipa alakú antenna adapter autórádiókhoz 790 Ft.

Golf V/ Astra H 
ant. adapt.er

Fakra tápfeladós pipa alakú antenna adapter autórádiókhoz 2900 Ft.

5 m. antenna 
toldó kábel

1500 Ft.

1 m. antenna 
toldó kábel

1290 Ft.

1m-es RCA 
kábel

2x árnyékolt világoskék vagy piros 990 Ft

Nagyjel-kisjel 
átalakító

Normál hangszóró vezetékekről vehetünk le vele RCA jelet, a gyári rádiónak 
nincsen RCA kimenete és rá akarunk kötni erősítőt

5900 Ft.

5m-es RCA 
kábel

2x árnyékolt világoskék 3500 Ft

Y RCA kábel 4 csatornás erősítőkhöz szokott kelleni, 2x árnyékolt világoskék 990 Ft

Autóhifis 
biztosítékház

8-20mm átmérőjű tápkábelekhez, átlátszó 1500 Ft.

Autóhifis 
üvegbiztosíték

20/30/40/60/80A aranyozott üvegbiztosíték 390 Ft.

Hangszóró kábel  
2x0.75mm piros/
fekete

150 Ft/m

Hangszóró kábel  
2x0.75mm 
Átlátszó jelölt

150 Ft/m

Hangszóró kábel  
2x1.5mm 
Átlátszó jelölt

400 Ft/m

Hangszóró kábel  
2x2.5mm 
Átlátszó jelölt

700 Ft/m

Szemes saru  
10-es kábelig

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van) 150 Ft. /db

Szemes saru  
14.6-os kábelig

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van) 150 Ft. / db

Szemes saru  
25-ös kábelig

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van) 190 Ft. /db

Villás saru  
Táp

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van) 150Ft. /db

Villás saru  
Hangszóró

Aranyozott autóhifi szereléshez (piros és fekete is egyforma árban van) 150Ft. /db

ISO csatlakozó 
pár univerzális

Van belöle apa és anya is 1500 Ft./pár

Autóspecifikus 
ISO csatlakozó 

2800 Ft

ISO rádió keret Univerzális ISO méretű autórádió beszerelő keret 2000 Ft.

Autórádió 
beszerelő keret

Suzuki Ignis, Opel Corsa C,  Opel Agila 3500 Ft.

Autórádió 
beszerelő keret

Ford Focus, Mondeo 3000 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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RÁDIÓTELEFON KIHANGOSÍTÓK (GYÁRI KIHANGOSÍTÓK) 
Az összes jelenleg kapható kihangosítót be tudjuk szerezni! Az aktuális árakról telefonon tudunk felvilágosítást 
adni!!! 
UNIVERZÁLIS TARTÓKONZOLOK  KIHANGOSÍTÓKHOZ: 

Autóhifi 
kábelszett

8 mm2 –es tápkábelekkel, aranyozott átlátszó biztosíték házzal, biztosítékkal, 
sarukkal az erősítő bekötésre + aranyozott körsarukkal az akku sarukra 
csatlakoztatáshoz is, 5m RCA kábel, )

9900 Ft.

Autóhifi 
kábelszett

12 mm2 –es tápkábelekkel, aranyozott átlátszó biztosíték házzal, 
biztosítékkal, sarukkal az erősítő bekötésre + aranyozott körsarukkal az akku 
sarukra csatlakoztatáshoz is, 5m RCA kábel, )

11900 Ft.

BERY CC-9048 
Bluetoothos 
kihangosítő

Bury CC9048 vezetéknélküli univerzális autós Bluetooth telefon kihangosító, A2DP 
zenelejátszás. Egyidejűleg 2 telefont tud kezelni. Autó rádió némítása, külső 
mikrofon. Automatikus csatlakozás,  
gyári hangszórókon szól ( adapter csatlakozó szükséges sok autónál, 
megrendeléskor kérje kollégánktól)

37900 Ft.

BERY CC-9056 
PLUS színes 
LCD kijelzős 
Bluetoothos 
kihangosítő

Bluetooth telefon kihangosító, A2DP zenelejátszás. Egyidejűleg 2 telefont tud 
kezelni. Autó rádió némítása, külső mikrofon. Magyar nyelvű menüvel, levehető 
érintőképernyővel. SMS, Telefonkönyv, híváslista, hálózat, töltöttség, térerő 
megjelenítése, számtárcsázás. Állítható kijelző színsémák. Automatikus csatlakozás

65900 Ft.

 

Inverterek
INVERTER  
100W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (100W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb Laptop, 
telefon, digitális fényképező, kamera töltés 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

13900 Ft.

INVERTER  
300W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (100W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb Laptop, 
telefon, digitális fényképező, kamera töltés 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

18900 Ft.

INVERTER  
400W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (100W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb Laptop, 
telefon, digitális fényképező, kamera töltés, USB töltő kimenet 
Van 24V-os változatban is ugyane(zen az áron kapható)

23900 Ft.

INVERTER  
600W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (800W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés,  (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, keringtető 
szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi szinuszos 
inverterek) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

34900 Ft. 

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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INVERTER  
800W USB-s 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (800W) USB-s! 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés,  75W-os cseh pillanat forrasztó páka is 
üzemel róla! De akár már egy nagy fúrógép, gyorsvágó (flex) is üzemel róla! 
Induláskor rövid ideig le tud adni 1600W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, 
keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi 
szinuszos inverterek) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

39900 Ft.

INVERTER  
800W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (800W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés,  75W-os cseh pillanat forrasztó páka is 
üzemel róla! De akár már egy nagy fúrógép, gyorsvágó (flex) is üzemel róla! 
Induláskor rövid ideig le tud adni 1600W-ot is! (Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, 
keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem jó, csak a valódi 
szinuszos inverterek) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

42900 Ft.

INVERTER  
1200W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (1200W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés. De akár már egy nagy fúrógép, gyorsvágó 
(flex) is üzemel róla! Induláskor rövid ideig le tud adni 2000W-ot is! 
(Hűtőkhöz, mobilklímákhoz, keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós 
vakukhoz ez nem jó, csak a valódi szinuszos inverterek) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

63900 Ft. 

INVERTER  
2500W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (2500W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés, De akár már egy kisebb betonkeverő is 
üzemel róla! Induláskor rövid ideig le tud adni 4000W-ot is! (Hűtőkhöz, 
mobilklímákhoz, keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem 
jó, csak a valódi szinuszos inverterek) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

133900 Ft. 

INVERTER  
5000W 
(trapéz inverter) 
(módosított 
szinuszos)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (5000W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Laptop, telefon, 
digitális fényképező, kamera töltés, De akár már egy kisebb betonkeverő is 
üzemel róla! Induláskor rövid ideig le tud adni 7000W-ot is! (Hűtőkhöz, 
mobilklímákhoz, keringtető szivattyúkhoz, nagyobb fotós vakukhoz ez nem 
jó, csak a valódi szinuszos inverterek)

? Ft. 
Érdeklődjön!

Konverterek 
24V-ból – 12V-ra 

átalakítók
24V-12V  (10A) Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra max.10A 12900 Ft.

24V-12V  (20A)
Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra max.20A 19900 Ft.

24V-12V  (30A) Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra max.30A 25900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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24V-12V  (40A) Feszültség átalakító 24V-ról 12V-ra max.40A 39900 Ft.

Szinuszos Inverterek
(valós szinuszos)

SZINUSZOS 
INVERTER  
300W +USB-s 
(valódi szinuszos 
hullámforma)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (300W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kicsi hűtő, 
keringtető szivattyú, Laptop, telefon, digitális fényképező, kamera töltés 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

58900 Ft.

SZINUSZOS 
INVERTER  
700W +USB-s 
(valódi szinuszos 
hullámforma)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (600W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Kisebb hűtők, 
keringtető szivattyú, Laptop, telefon, digitális fényképező, kamera töltés,  
75W-os cseh pillanat forrasztó páka is üzemel róla! 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

79900 Ft.

SZINUSZOS 
INVERTER  
1000W 
(valódi szinuszos 
hullámforma)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (1000W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Hűtők, kis 
mobilklíma , keringtető szivattyú, Laptop, telefon, digitális fényképező, 
kamera töltés) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

125900 Ft.

SZINUSZOS 
INVERTER  
2000W 
(valódi szinuszos 
hullámforma)

12V-220V átalakító akku feszültségből 220V-ot állít elő (2000W) 
túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, beépített mini hűtő 
ventillátorral, könnyen elhelyezhető, szivargyújtó csatlakozó (Hűtők, 
mobilklíma , keringtető szivattyú, búvárszivattyú, kompresszor, Laptop, 
telefon, digitális fényképező, kamera töltés) 
Van 24V-os változatban is (ugyanezen az áron kapható)

187900 Ft.

Radar és GPS 
Detektorok

Kiyo GPS-U1 
GPS Detektor

PROFI GPS DETEKTOR A FIXEN TELEPÍTETT TRAFFIPAXOK 
ELLEN (Pl a VÉDA sebességmérő kapuk) 
Teljes Európa adatbázissal, tehát a külföldi traffipaxokat is jelzi. 
Házilag ingyen frissíthető adatbázis.  
Szivargyújtó bedugva már működik is! 
Igény szerint rejtetten is beszerelhető, ekkor külső GPS antenna 
megvásárlása is szükséges

54900 Ft.

GPS antenna a 
GPS-U1-hez a 
rejtetten 
beszereléshez

7500 Ft.

Lézerblokkolók

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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KIYO-D 
ULTIMATE AP 
2 FEJES  

ADVANCED 
PROTECTION 
(fehér dobozos)

PROFI LÉZERDIÓDÁS 2 fejes LÉZERBLOKKOLÓ 
RENDSZÁMKERETTEL AMELYBE REJTETTEN BESZERELHETŐ! 
Közlekedésfelügyelet által elfogadott Parkolósegéd minősítés és “E” 
minősítő plasztik kártya,  
3 állású ki-be kapcsoló gomb amellyel át lehet váltani lézer érzékelő 
állásba is. 2 színű visszajelző LED, hangjelzés. 
Másodpercben állítható blokkolási időtartam. 

BESZERELHETŐ AKTÍV LÉZERES VÉSZFÉKEZŐS AUTÓKBA IS!

209900 Ft.

KIYO-D 
ULTIMATE AP 
4 FEJES  

ADVANCED 
PROTECTION 
(fehér dobozos)

PROFI LÉZERDIÓDÁS 4 fejes LÉZERBLOKKOLÓ  2 
RENDSZÁMKERETTEL  (1 előre és 1 keret hátra) AMELYBE 
REJTETTEN BESZERELHETŐ a 4 fej 
Közlekedésfelügyelet által elfogadott Parkolósegéd minősítés és “E” 
minősítő plasztik kártya,  
3 állású ki-be kapcsoló gomb amellyel át lehet váltani lézer érzékelő 
állásba is. 2 színű visszajelző LED, hangjelzés. 
Másodpercben állítható blokkolási időtartam. 

BESZERELHETŐ AKTÍV LÉZERES VÉSZFÉKEZŐS AUTÓKBA IS!

339900 Ft.

Motoros Kapuk
KIBY-600 
tolókapu szett  

Kiby-600 olasz tolókapu motor 600 kg kapusúly, Roll vezérlés, villogó, 1 pár 
fotocella, 4m fogasléc,  2 db távirányító,  lassítás és kiskapu funkció

134900 Ft.

KIBY-1000 
tolókapu szett  

Kiby-1000 olasz tolókapu motor 1000 kg kapusúly, Roll vezérlés, villogó, 1 
pár fotocella, 4m fogasléc, 2 db kulcs áramszünet esetén a nyitáshoz, 2 db 
távirányító, lassítás és kiskapu funkció

139900 Ft.

Titan-300 
 2 szárnyú 
nyílókapu szett  

2 db S-300-as olasz motor (1.5m kapuszárnyig)  Twist 2 szárnyú vezérlés 
kiskapu funkcióval, villogó, 1 pár fotocella, 2 db távirányító, lassítás és 
kiskapu funkció

164900 Ft.

Titan-400 
 2 szárnyú 
nyílókapu szett  

2 db S-400-as olasz motor (2.5m kapuszárnyig)  Twist 2 szárnyú vezérlés 
kiskapu funkcióval, villogó, 1 pár fotocella, 2 db távirányító, lassítás és 
kiskapu funkció

166900 Ft.

Titan-600  
2 szárnyú 
nyílókapu szett  

2 db S-600-as olasz motor (3m kapuszárnyig)  Twist 2 szárnyú vezérlés 
kiskapu funkcióval, villogó, 1 pár fotocella, 2 db távirányító, lassítás és 
kiskapu funkció

174900 Ft.

Slave 1 1 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 1 beépített relével 12V és 24V 
is

9900 Ft.

Slave 2 2 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 2 beépített relével 12V és 24V 
is

10900 Ft.

Slave CARD 4 csatornás vevőmodul távirányító nélküli ár, 4 beépített relével 12V és 24V 
is

15900 Ft.

Távirányító Kapu vezérlésekhez, 4 gombos ugrókódos, Roll, Twist, Slave vezérlésekhez 5500 Ft.

Távirányító 
csúszkás

Kapu vezérlésekhez, 4 gombos ugrókódos, Roll, Twist, Slave vezérlésekhez 6500 Ft.

Fotocella 1 pár Kb 10m távolság motoros kapukhoz 1 pár infrasorompó külön 9900 Ft.

Villogó 220V Motoros kapukhoz Led izzós, antennával 7900 Ft

Fogasléc 
tolőkapu 
szetthez

Nagyon erős, kívül műanyag és belül acél maggal (1m) 4900 Ft/m

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 
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Egyéb termékek
M-100N  
Nyestriasztó

Ultrahangos nyestriasztó a motortérbe. Nagyon kis áramfelvétel. 1 hangszórós 
megbízható nyestriasztó.

10500 Ft.

Dietz szélvédőre 
ragasztható 
Antenna

Német Dietz márkájú szélvédőre belülről felragasztható erősítős antenna. 
Nem kell megfúrni a tetőt vagy a sárvédőt.

9900 Ft.

Termékeinkre 1 év garanciát adunk !          1 db.termék is megrendelhető !           Vidékre futárszolgálattal is szállítunk 


