PROMETO s.r.o., Mácova 238, 667 01 Vojkovice, Czech republic
Výroba KOVANÝCH akumulátorových svorek,
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Nabídka akumulátorových svorek
aktualizováno 10/2017

Aktuální ceník zašleme obratem na vyžádání.

Nakupujte chytře, nakupujte přímo od výrobce.
Zajišťujeme zásilkovou službu s dodáním do 24 hodin na adresu zákazníka pro ůzemíČR.
Všechny typy svorek jsou vždy v provedení pro + a – pól ,svorky jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem v
Praze (nezávislá zkušebna) a mohou užívat značku ESČ .

Svorka akumulátoru mosazná silná kovaná

kód 22002

Univerzální svorka použitelná pro všechny typy osobních i
nákladních vozidel, umožnuje upnutí kabelů o celkovém
přůřezu až 160 mm2, vyrobeno zápustkovým kováním mosazi s
vysokým obsahem mědi což zaručuje vysokou pružnost pevnost
a dlouhou životnost. Masivní silná konstrukce. Zejména vozy
diesel a nákladní včetně Tatra.
.

- více než 10 let užíváno automobilkou Tatra do nových
vozidel
svorka autobaterie z mosazi kovaná
svorka baterie kovaná, bateriová svorka z mosazi,
mosazná aku svorka, akumulátorová svorka, aku svorka

svorka Ford Ms

kód 22008

Redukce z plochého pólu starších vozidel Ford na standardní kuželový pól.
Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.

www.prometo.cz

Prometo s.r.o.,Vojkovice, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

Svorka s otvorem Ms osobní

kód 22006

Svorka upne kabel speciálním šroubem s otvorem pro kabel. Osobní auta průřez
kabelu cca 16-35 mm2. Pól i kabel se utahuje jedinou maticí M8, použití zejména
tam kde nedostatek prostoru neumožňuje instalovat univerzální silnou svorku.
Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.

svorka s otvorem Ms nákladní

kód 22016

Svorka upne kabel speciálním šroubem s otvorem pro kabel. Nákladní auta průřez
kabelu cca 50-70 mm2. Pól i kabel se utahuje jedinou maticí M8,
použití zejména tam kde nedostatek prostoru neumožňuje instalovat univerzální
silnou svorku. Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.

Prometo s.r.o.,Vojkovice, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorka bez ramene

kód 22004

Pouze objímka, osobní auta, vhodné zejména pro vozy Škoda 105-120 připojení
kabelovým okem, vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi.

svorka Francouzský typ kód 22012
Svorka pro francouzské vozy Peugeot, Renault. Plastový kryt červený pro + pól,
zelený pro – pól.

Prometo s.r.o.,Vojkovice, tel/fax: 547231273, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorka pro úzký pól

kód 22010

Svorka pro úzký pól , japonská auta, klasická konstrukce s ramenem a příložkou
pro upnutí kabelu . Vyrobeno z mosazi s vysokým obsahem mědi, pocínováno.

www.prometo.cz

svorky v blistrovém balení

kód 22022

Pár obsahuje 2 kusy: svorka + a svorka - . Svorky univerzální mosazné
kované silné. Vhodné zejména pro závěsný prodej, prodejce
autopříslušenství a čerpací stanice PHM. Na zadní straně popis v 5-ti
jazycích.

Prometo s.r.o. , tel/fax: 547231273, mobil: 602569622, mensiktomas@seznam.cz

svorky v blistrovém balení- Akuma kód 22024
Pár obsahuje 2 kusy: svorka + a svorka - , svorky univerzální mosazné
kované silné. Vhodné zejména pro závěsný prodej, prodejce
autopříslušenství a čerpací stanice PHM. Na zadní straně popis v 5-ti
jazycích.

adaptér pólu úzký – standard MOSAZNÝ

kód 22034

Mosazný adaptér z úzkého pólu na bateriích pro Japonské vozy na standardní
kuželový pól. Precizně opracováno ! Provedení pro + a – pól.

adaptér pólu Ford- standard

kód 22036

Olověný adaptér z plochého pólu ( kontakt Ford) na standardní kuželový pól.
Provedení pro + a – pól.

www.prometo.cz

svorka se šroubem a křídlovou maticí M8

kod 22018

pevný šroub M8 zalitý ve svorce, použití spíše pro osobní automobily, pro připojení
kabelu ukončeného okem, pro + pól červená křídlová matice, pro- pól zelená křídlová
izolační matice . Mosaz s vysokým obsahem mědi povrchová ůprava zinkováním. Též
vhodné pro lodní použití.

svorka s pevným šroubem a maticí M10 silná
kód 22020
Pevný šroub M10 zalitý ve svorce, použití zejména pro
moderní větší nákladní automobily, kamiony, tahače; masivní
silná svorka uzpůsobená pro diesel- vysoký proudový odběr;
připojení kabelu ukončeného okem. Provedení pro + a -pól;
mosaz s vysokým obsahem mědi. Povrchová ůprava
zinkováním ( barva stříbrná), šroubové spojení M10 obsahuje
vějířovou podložku .

svorka amerických vozidel

kód 22026

mosazná svorka pro americké automobily např. Chrysler, povrchová úprava
cínem, šroub a otvor se závitem M10

svorka pro 3 kabely silná nákladní

kód 22040

Mosazná svorka umožňuje zcela nezávislé připojení a odpojení jednoho
hlavního startovacího a 2 přídavných slabších vodičů.
Precizně opracováno, vysoce vodivá mosaz.
provedení pro + a – pól
.

svorka pro 3 kabely osobní

kód 22038

Mosazná svorka umožňuje zcela nezávislé připojení a odpojení jednoho
hlavního startovacího a 2 přídavných slabších vodičů.
Precizně opracováno, vysoce vodivá mosaz.
provedení pro + a – pól

svorka s prodloužením

kód 22032

výroba na zakázku, umožňuje vyvýšení pólu nad ůroveň
horní plochy baterie, tam kde je kabel krátký, např. traktory
John Deer, provedení pro + a – pól, mosaz s vysokým
obsahem mědi.

www.prometo.cz

Všechny typy svorek a adaptérů jsou vždy v provedení pro + pól a pro – pól a jsou schváleny nezávislou zkušebnou.

Zde vpravo fotografie originálního balení 200 ks Svorka akumulátoru mosazná kovaná silná.
Zajišťujeme zásilkovou službu s dodáním do 24 hodin na adresu zákazníka pro ůzemíČR.

Aktuální ceník zašleme na vyžádání.

Prometo s.r.o. , kontaktní osoba: Menšík Tomáš
Mácova 238
667 01 Vojkovice u Brna , Czech republic
tel/fax: 547231273, mobil: 602569622
e-mail: mensiktomas@seznam.cz

www.prometo.cz

