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Marka Starline funkcjonuje na rynku już 15 lat, a jej popularność stale rośnie. O popularności świadczy rosnący export do ponad 20 krajów Europy. Produkty Starline charakteryzują korzystne
ceny przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania, szeroka oferta i doskonała dostępność.
Do portfolia marki Starline trafiają produkty najbardziej oczekiwane przez klientów i obecnie pokrywają 90% floty samochodów Europy środkowej. Oprócz części zamiennych marka Starline
oferuje również wysokiej jakości narzędzia oraz wyposażenie warsztatowe, które spełniają międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe cechy marki Starline:
Doskonała dostępność: Starline skupia się przede wszystkim na asortymencie, którego najczęściej i najwięcej potrzeba przy naprawie pojazdów. Oferta części zamiennych Starline pokrywa
zapotrzebowanie do ponad 90% floty samochodów Europy środkowej. Aby zapewnić odpowiednią obsługę, utrzymywana jest wysoka dostępność na magazynie centralnym jak również na
oddziałach.
Rozsądna cena: Starline skupia się na najbardziej rotujących referencjach – wysoka rotacja
pozwala produkować produkty Starline w dużych seriach co znacznie wpływa na koszty pojedynczych referencji. Starline produkowany jest przez renomowanych producentów (Europy i nie
tylko), z bogatym doświadczeniem. Zatem nie ma potrzeby opłacania rozwoju i technologii produkcji, która już istnieje. Wszystko to za rozsądną cenę dla klienta.
Trzy lata gwarancji: dodatkowa korzyść przy zakupie części zamiennych Starline, której nie oferują
żadne inne marki.
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układ hamulcowy

KLOCKI
I TARCZE HAMULCOWE
Klocki hamulcowe Starine są produkowane z najlepszej jakości materiałów,
a ich zatwierdzenie do użytku poprzedza wiele testów i badań laboratoryjnych – hamowanie pojazdu, badanie właściwości ciernych i mechanicznych,
szybkość i stabilność – w normalnej eksploatacji i wymagających warunkach. Klocki wykonywane są w technologii scorching (w temperaturze
900 ˚C dochodzi do wypalania cząstek organicznych w celu eliminacji
ryzyka polerowania podczas użytku oraz tzw. gasplaning).
Tarcze hamulcowe swoją jakością w pełni odpowiadają innym markowym
produktom. Spełniają wszystkie europejskie normy. Swoje właściwości zachowują również w warunkach ekstremalnych. Powierzchnia tarczy zapewnia maksymalną siłę hamowania natychmiast po instalacji.
CHARAKTERYSTYKA
Klocki wykończone powierzchnią scorching.
Tarcze z odpornych materiałów. Długa żywotność.
ASORTYMENT
Oferta obejmuje ponad 500 typów najbardziej popularnych klocków hamulcowych do samochodów osobowych, jak również dostawczych. Wszystkie z homologacją ECE R90. Oraz ponad 700 rodzajów klasycznych i
wentylowanych tarcz hamulcowych. W ofercie również malowane i wiercone (tuning) tarcze hamulcowe.
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Współpraca z jednym z największych i najbardziej doświadczonych producentów
części hamulcowych w Europie stała się gwarancją jakości układów hamulcowych
włącznie ze szczękami hamulcowymi. Wszystkie szczęki są homologowane.
W ofercie również zestawy szczęk hamulcowych – EASYKIT. Zestawy te
znacząco skracają czas montażu. Bębny są produkowane z wysokiej jakości
stali, dzięki czemu zachowują swoje właściwości i trwałość. W ofercie znajdują
się bębny do najpopularniejszych europejskich marek samochodów. Starline
gwarantuje asortymentem przewodów hamulcowych i węży pokrycie większości
zapotrzebowania do europejskich samochodów. Oferta Starline obejmuje
również regenerowane zaciski hamulcowe. Są one regenerowane przez znanych
europejskich producentów o jakości pierwszego montażu.

układ hamulcowy

SZCZĘKI, ZACISKI, BĘBNY
I PRZEWODY HAMULCOWE

CHARAKTERYSTYKA
Odpowiedni stosunek jakość/cena. Wszystkie szczęki z homologacją.
Długa żywotność.
ASORTYMENT
Zakres asortymentu – pokrycie większości floty samochodów w Europie.
Oferta zawiera ponad 500 szczęk hamulcowych Starline i ponad 200 rodzajów
zacisków.
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podwozie

AMORTYZATORY ZAWIESZENIA
I AKCESORIA
Linia produktowa wysokiej jakości amortyzatorów. Produkowane są
z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz spełniające wymagane
parametry OE. Nacisk kładziony jest na maksymalne bezpieczeństwo
– wyższa stabilność pojazdu. Starline dzięki wykorzystaniu mocowania
amortyzatorów, łożysk górnego mocowania, zestawów osłon umożliwia
kompletną naprawę.
CHARAKTERYSTYKA
Szeroka oferta. Wysoka jakość dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Wysoka dostępność.
ASORTYMENT
Amortyzatory olejowe i gazowo-olejowe dla różnych typów zawieszenia
przednich i tylnich osi samochodów rynku europejskiego. Mocowania
amortyzatorów, łożyska górnego mocowania, zestawy osłon.
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podwozie

SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA
Nieustanie powiększana oferta sprężyn zawieszenia do najpopularniejszych
samochodów rynku europejskiego. Produkty poddawane są ścisłej kontroli
jakości – jakość materiałów i technologia produkcji jest certyfikowana.
CHARAKTERYSTYKA
Produkty wysokiej jakości z powłoką antykorozyjną. Bardzo dobra cena.
ASORTYMENT
Sprężyny zawieszenia do przednich i tylnich osi w wersji standardowej
oraz w wersji „Heavy duty”.
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podwozie

CZĘŚCI KIEROWNICZE
I ZAWIESZENIA
Części kierownicze i zawieszenia do wszystkich europejskich i azjatyckich
samochodów osobowych. Zakłady produkcyjne są starannie wybierane
z gamy renomowanych, światowych producentów, którzy produkują na
tzw. pierwszy montaż.
CHARAKTERYSTYKA
Bardzo szeroka, markowa oferta części układu kierowniczego i zawieszenia do wszystkich typów samochodów europejskich i azjatyckich. Ponad
2800 referencji w ofercie. Szybka dostępność części, 97% pozycji katalogowych na magazynie.
ASORTYMENT
Gałki drążków, gałki stabilizatora, drążki kierownicze, silentbloki, tulejki
stabilizatora, łączniki, drążki stabilizatora, kompletne drążki.
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podwozie

POMPY WSPOMAGANIA UKŁADU
KIEROWNICZEGO
W ofercie 120 typów pomp wspomagania, które pokrywają większość aplikacji dostępnych na rynku.
CHARAKTERYSTYKA
Produkty spełniają rygorystyczne normy ISO 9001:2000. Doskonała
jakość w stosunku do ceny. Wszystkie pompy są łatwo osiągalne – cały
asortyment dostępny na magazynie.
ASORTYMENT
Hydrauliczne pompy wspomagania układu kierowniczego.
Elektryczne pompy wspomagania układu kierowniczego.
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podwozie

ŁOŻYSKA I PIASTY
W ofercie ponad 350 kompletów łożysk i piast kół do przednich i tylnich
osi. Zestawy są kompletne ze wszystkimi dodatkami (podkładki, zawleczki) i smarem.
CHARAKTERYSTYKA
Kompletne zestawy naprawcze w korzystnej cenie.
ASORTYMENT
Kompletne zestawy łożysk, kompletne piasty kół.
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sprzęgła i napęd

PRZEGUBY, PÓŁOSIE I OSŁONY
PRZEGUBÓW
Oferta obejmuje półosie, przeguby i osłony przegubów. Półosie Starline są
całkowicie nowe, nieregenerowane, które w procesie produkcji są poddawane
ścisłej kontroli jakości. Przeguby charakteryzują się wysoką jakością wykonania z hartowaną powierzchnią. W zestawie znajduje się kompletny zestaw
do wymiany przegubu, w tym osłony i smar. Jakość materiałów i technologii
produkcji jest certyfikowana.
CHARAKTERYSTYKA
Solidne wykonanie. Ścisła kontrola jakości. Przedłużona żywotność. Do pojazdów z ABS i bez ABS.
ASORTYMENT
Wewnętrzne i zewnętrzne przeguby, półosie i osłony przegubów.
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sprzęgła i napęd

SPRZĘGŁA I LINKI SPRZĘGIEŁ
Oferta Starline zawiera zestawy sprzęgieł, jak również pojedyncze części.
Producentami sprzęgieł są światowe firmy i spełniają warunki tzw. heavydutye.
CHARAKTERYSTYKA
Szeroka oferta zestawów sprzęgieł i komponentów.
Stabilny, wysoki poziom jakości.
ASORTYMENT
Pojedyncze komponenty (dociski, tarcze, łożyska).
2-częściowe zestawy sprzęgła. 3-częściowe zestawy sprzęgła.
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silnik

FILTRY
Asortyment obejmuje filtry olejowe, powietrza, paliwowe i kabinowe.
Nowoczesna technologia produkcji filtrów olejowych gwarantuje możliwość wymiany tzw. long-life. Filtry powietrza zapewniają optymalną czystość powietrza dolotowego. Filtry paliwowe zatrzymują mikroskopijne
nieczystości w paliwie i przedłużają żywotność oraz niezawodność urządzeń wtryskowych i gaźników. Filtry przeciwpyłowe skutecznie zapobiegają
przenikaniu zanieczyszczeń do kabiny. Przeciwdziałają zmęczeniu, alergiom
i poprawiają ogólny komfort podróży.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość procesu produkcji jest nieustanie podnoszona. Filtry w przystępnych cenach.
ASORTYMENT
Filtry oleju. Filtry powietrza. Filtry paliwa.
Filtry kabinowe z węglem aktywnym i bez.
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silnik

ZAWIESZENIE SILNIKA
W asortymencie elementy zawieszenia silnika i skrzyni biegów. Producenci są zaufani i sprawdzeni z doświadczeniem w produkcji części zawieszenia silnika dłuższym niż 30 lat. Spełniają najbardziej rygorystyczne warunki.
CHARAKTERYSTYKA
Szeroka oferta silentbloków gumowych, gumowo-metalowych i hydraulicznych.
ASORTYMENT
Zawieszenie silnika i skrzyni biegów.
14

silnik

PASKI KLINOWE
Oferta obejmuje szeroki asortyment pasków klinowych, rowkowych
i pasków rozrządu do najbardziej popularnych modeli samochodów osobowych i dostawczych. Konstrukcja pasków zmniejsza hałas i zapobiega
luzowaniu. Paski o wysokiej wytrzymałości na obciążenia. Numery pasków
zawierają konkretne informacje na temat rodzaju paska i jego rozmiarze.
CHARAKTERYSTYKA
Ponad 300 pozycji w ofercie. Łatwy kod identyfikacyjny.
Zwiększona przyczepność = wysoka zdolność przenoszenia sił.
Paski rozrządu w jakości pierwszego montażu.
ASORTYMENT
Paski klinowe, rowkowe.
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silnik

POMPY WODNE
Jakościowa pompa wody jest podstawą bezproblemowego działania układu chłodzenia i silnika. Pompy wodne Starline wytrzymują wysokie przebiegi do wymiany.
CHARAKTERYSTYKA
Bezproblemowa ciągła praca.
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji.
ASORTYMENT
W ofercie ponad 450 referencji do samochodów na rynku europejskim.
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silnik

termostaty
Pełna gama termostatów produkowanych w nowoczesnych zakładach,
które spełniają surowe standardy kontroli jakości. Dzięki bardzo dobrej
dostępności, jakości i atrakcyjności cenowej, termostaty Starline ułatwiają
i oszczędzają koszty oraz czas napraw pojazdów. Oferta zawiera ponad
200 referencji, które zapewniają pokrycie większości samochodów rynku
europejskiego.
CHARAKTERYSTYKA
Długa żywotność. Bardzo dobra jakość. Doskonała dostępność.
Przystępna cena.
ASORTYMENT
Termostaty oraz termostaty z uszczelkami.
W ofercie również kilka rodzajów czujników.
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silnik

ŚWIECE ŻAROWE
Świece żarowe Starline są w pełni porównywalne z produktami wiodących
na świecie producentów, szczególnie jeśli chodzi o jakość i wykorzystane
do produkcji materiały. Konstrukcja i technologia produkcji oparta jest na
bardzo wysokich wymaganiach, jak obniżenie emisji spalin, zużycia paliwa,
jak najdłuższa żywotność i co bardzo ważne - rozruch w bardzo trudnych
warunkach zimowych.
CHARAKTERYSTYKA
Długa żywotność. Doskonałe właściwości samoregulacyjne.
Niskie zapotrzebowanie energii. Krótki czas nagrzewania do rozruchu.
Szeroka oferta asortymentowa do wszystkich typów pojazdów.
ASORTYMENT
Wysokiej jakości świece żarowe.
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silnik

KOŁA PASOWE
W ofercie ponad 100 najbardziej popularnych rodzajów kół pasowych
wału korbowego oraz koła pasowe alternatora.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość europejskich producentów.
ASORTYMENT
Koła pasowe alternatora.
Koła pasowe wału korbowego.
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elektryka

ROZRUSZNIKI I ALTERNATORY
Rozruszniki i alternatory są częścią instalacji elektrycznej, od których wymaga się 100% sprawności. Producenci tych części dostarczają również
do znanych światowych producentów pojazdów na tzw. pierwszy montaż.
Produkcja większości rozruszników i alternatorów jest certyfikowana
zgodnie ze światowymi standardami ISO 9001:2000, TUV CERT, ISO/TS
16949:2002.
CHARAKTERYSTYKA
Gwarancja wysokiej jakości. Szeroki asortyment do wszystkich typów
samochodów. Materiały, komponenty i parametry odpowiadają markom
OEM lub ich zamiennikom.
ASORTYMENT
Alternatory klasyczne z zewnętrznym wentylatorem. Alternatory kompaktowe z wewnętrznym wentylatorem.
Nowoczesne rozruszniki z reduktorem.
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elektryka

PRZEPŁYWOMIERZE
Przepływomierze powietrza są przez dostawców sprawdzane i ustawiane
wg parametrów oryginalnych części. Procesy technologiczne stosowane
w produkcji są najnowocześniejszymi na świecie. Komponenty są produkowane w Niemczech i Japonii. Przepływomierze Starline zapewniają prawidłowe działanie silnika, optymalne zużycie paliwa i niższą emisję spalin.
CHARAKTERYSTYKA
Długa żywotność. Wysoka jakość porównywalna z oryginalnymi częściami.
Produkty są certyfikowane wg światowych norm (ISO 9001:2000,
QS9000, VDA6.1, TS16949).
ASORTYMENT
Szeroki asortyment do wszystkich typów samochodów.
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układ paliwowy

POMPY PALIWA
Pompy paliwa Starline jakością odpowiadają oryginalnym, co potwierdzają
certyfikaty zgodne z międzynarodowymi normami ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, ISO/TS16949:2009. Wysokiej jakości materiały i komponenty zapewniają długą trwałość i niezawodność.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość. Przystępna cena. Długa żywotność. Szeroka dostępność
dla wszystkich typów samochodów rynku europejskiego.
ASORTYMENT
Kompletne paliwowe jednostki zasilające. Pompy paliwa. Filtry paliwa
jednostek zasilających.
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układ paliwowy

PRZEWODY PALIWOWE
Przewody paliwowe są dostępne we wszystkich typowych i nietypowych
rozmiarach. Produkcja odbywa się w Europie przez jednego z największych i najbardziej doświadczonych producentów. Wszystkie są zgodne
z normą SAE J30, która gwarantuje odpowiednią jakość bez kompromisów.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość i trwałość, szeroka oferta dla wszystkich samochodów.
ASORTYMENT
Trzy wersje – przewody gumowe (PVC-NBR), przewody z oplotem
tekstylnym (NBR/PET/PVC-NBR), przewody z powierzchnią tekstylną
(NBR/CO).
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doładowanie

TURBOSPRĘŻARKI
Turbosprężarki Starline to regenerowane oryginalne turbosprężarki. Wszystkie turbosprężarki są regenerowane u jednego z największych specjalistów w Europie. Wszystkie produkty spełniają normy ISO 9001:2008.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość, korzystne ceny. Do każdej turbosprężarki dołączone uszczelki.
ASORTYMENT
Kompletna oferta obejmująca 280 najbardziej popularnych referencji.
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Przewody intercoolera dzięki wykorzystaniu turbosprężarek znajdują się
dziś u większości nowych samochodów. Przewody są wykonane z materiałów takich jak przewody na montaż podstawowy. Wszystkie węże
są wzmocnione, co podnosi ich odporność na zwiększone ciśnienie doładowania. Wszystkie użyte materiały są odporne na czynniki oddziałujące w okolicy silnika, takie jak ozon, olej, woda czy ciepło. Zakończenia
i złączki przewodów we wszystkich typach są identyczne jak w przewodach na pierwszy montaż.

doładowanie

PRZEWODY POWIETRZA
DOŁADOWUJĄCEGO

Wszystkie przewody są poddawane rygorystycznym testom, są testowane pod ciśnieniem aż 6bar.
Produkty spełniają normy ISO 9001:2008
.
CHARAKTERYSTYKA
Wysoka jakość porównywalna z produktami na pierwszy montaż, korzystna cena, szeroka oferta, produkowane wyłącznie w Europie.
ASORTYMENT
Pełna gama przewodów Starline obejmuje około 400 referencji i pokrywa większość zapotrzebowania na rynku.
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części uniwersalne

ŻARÓWKI
Oferta obejmuje wysokiej jakości i niezawodne żarówki samochodowe
o dużej żywotności.
CHARAKTERYSTYKA
Bardzo dobra jakość włókien. Długa żywotność.
Spełniają wszystkie wymagania.
ASORTYMENT
Żarówki reflektorów.
Żarówki kierunkowskazów.
Żarówki tylnych lamp.
Żarówki oświetlenia pomocniczego.
Zestawy żarówek.
Żarówki ksenonowe.
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części uniwersalne

PRZEWODY UKŁADU
CHŁODZENIA
Oferta obejmuje prawie 100 różnych węży układu chłodzenia do najpopularniejszych samochodów. W ofercie przewody obejmujące niemal całe
układy chłodzenia. Wszystkie przewody na etapie produkcji przechodzą
ścisłą kontrolę.
CHARAKTERYSTYKA
Jakościowy produkt odpowiadający oryginalnemu za przystępną cenę.
Bezproblemowe dopasowanie z oryginałem.
ASORTYMENT
Przykłady szerokiego wyboru przewodów: wąże od chłodnicy do pompy
wody, od łącznika do chłodnicy, od turbosprężarki do łącznika, od pompy
wody do termostatu, od zbiornika wyrównawczego do chłodnicy, od zbiornika wyrównawczego do łącznika, od łącznika do chłodnicy oleju, itd.
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Dystrybutor:
Elit PL sp. Z o.o.
Al. W. Roździeńskiego 188
Katowice 40-203
Telefon +48 32 775 99 60 a +48 32 775 99 61
E-mail: katowice@elitpl.pl
www.elitpl.pl
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