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SPIES HECKER OPĚT 
PO ROCE NA DAKARU
Společnost Interaction je již mnoho let velkým 
fanouškem a hrdým partnerem v rámci jednoho 
z největších a nejnáročnějších závodů Rallye Dakar, 
na kterých nesmí chybět barvy Spies Hecker. I letos 
jsme si nemohli nechat ujít tuto napínavou a strhující 
jízdu. O to je větší radost z úspěchů našich parterů.

ČTYŘKOLKÁŘ TŮMA Z TÝMU 
BARTH RACING JE NEJLEPŠÍM 
ČECHEM DAKARU

Dlouholetý partner společnosti Interaction 
Autocentrum Barth a.s. letos na DAKARU 
2022 dosáhl se svým týmem BARTH Racing 
nejlepších výsledků na české scéně. Tímto 
celému týmu a především Zdeňkovi Tůmovi 
gratulujeme. 

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma veze z Dakaru 
fantastické čtvrté místo a je tak nejlepším 
Čechem letošního ročníku. V nejtěžší moto-
ristické soutěži světa, kterou v jeho kategorii 
ofi ciálně dokončila jen třetina závodníků, 
těžil hlavně z precizní jízdy a dobré navigace. 
„Je to super. To se ani nedá vyjádřit slovy, 
že se povedlo takové krásné umístění. Až na 
pár drobností se mi tentokrát vyhnuly větší 
problémy. Splnil se mi sen,“ uvedl závodník 
BARTH Racing Teamu.

Při svém posledním Dakaru před dvěma 
lety vydřel Tůma po řadě defektů senzační 
deváté místo. Už tehdy to byl velký úspěch. 
Letos ho ale dokázal ještě parádně vylepšit. 
44. ročník slavné soutěže mu byl prostě 
souzený. 

MARTIN MACÍK UŽ MÁ PLÁNY NA 
PŘÍŠTÍ DAKAR

Barvy Spies Hecker zářily na Karlovi – kami-
onu z týmu Big Shock! Racing. V letošním 
ročníku Ralllye Dakar dosáhl tým Big Shock! 
Racing opět skvělých výsledků. Náležitě jim 
patří také velká gratulace s přáním dalších 
mnoha budoucích úspěchů. 

Tým Big Shock! Racing během letošní extrém-
ně náročné Rallye Dakar vybojoval dvě pó-
diová umístění. Pilot Martin Macík, navigátor 
František Tomášek a mechanik David Švanda, 
získali 2. a 3. etapové místo. V celkovém po-
řadí sedlčanským závodníkům patří 7. pozice 

a současně vedou klasifi kaci kategorie T5 
v rámci světového poháru World Rally-Raid 
Championship. Týmu se osvědčilo vyslat na 
trať dva kamiony, i když se tentokrát posádce 
Martina Šoltyse závod nepodařilo dokončit. 
A do cíle Dakaru zdárně dojely i závodní spe-
ciály spřátelených týmů Italtrans Racing 
a Project 2030, navržené a sestrojené na zá-
kladě 20letých dakarských zkušeností Marti-
na Macíka staršího v rámci jeho projektu MM 
Technology. Už v tuto chvíli má tým jasno, 
jak bude vypadat letošní sezóna a co je třeba 
stihnout do příštího Dakaru.           

Posádka týmu Big Shock! Racing aktuálně 
vede kategorii T5 v rámci světového poháru 
World Rally-Raid Championship, pořádané-
ho pod hlavičkou FIA, jehož byl Dakar letos 
poprvé součástí. Vzhledem k faktu, že je 
v soutěži prozatím přihlášeno pouze 5 posá-
dek, nepřikládá tým výsledkům zásadnější 
význam. Ale velký přínos vidí v příležitosti 
závodit během celého roku. „Karla, náš ka-
mion, a také Niciase, vůz týmu Project 2030, 
z Džiddy posíláme přímo do Dubaje. Protože 
od 5. do 10. března závodíme 
v rámci Abu Dhabi Desert Challenge. Bude 
to pro nás další super zkušenost, 5 závod-
ních dní v dunách. Ladit budeme i kamiony,“ 
těší se Martin Macík a dodává, že v rámci 
světového poháru by měl absolvovat ještě 
Rallye du Maroc a dovolí-li to situace i Ka-
zakhstan Rally. 
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WIELÄNDER+SCHILL WDT – 250
Zařízení čistění odtokových 
kanálků střešních oken

Společnost Interaction Vám předsta-
vuje novinku WDT – 250 od dodavatele 
Wieländer+Schill, který se specializuje 
především na vybavení pro karosáře. 

Čistící zařízení WDT-250 slouží k čištění 
odtoků pro panoramatické střechy 
a střešní okna. Znečištění způsobené 
listím nebo jinými nečistotami lze snad-
no odstranit. 

✔ Nástroj má pružnou čisticí sondu, 
na kterou lze tlačit bez ohýbání.

✔ Splňuje nejnovější technické poža-
davky, materiál je natolik elastický, 
že jej lze použít i v novém tvarově 
komplikovanějším vedení odtokové-
ho kanálku.

✔ Jednoduchá aplikace: Jako pohon lze 
použít jakýkoli standardní akumulá-
torový šroubovák.

✔ Investice do budoucnosti: čistění lze 
zákazníkovi nabídnout jako doplňko-
vou službu.

✔ Čištěním ucpaných odtoků lze přede-
jít poškození vozidla vodou.

✔ Schválené OEM

✔ Testováno v praxi.

✔ Flexibilní a odolné. 

✔ Oceněno na SEMA 21 AWARD. 

Komerční náhrada pro VAS6620A

V případně zájmu a pro více informací 
neváhejte kontaktovat obchodní zástup-
ce společnosti Interaction nebo na 
www.interaction.cz. 

WIELÄNDER+SCHILL WDT – 250
Zařízení čistění odtokových 
kanálků střešních oken

Společnost Interaction Vám předsta-
vuje novinku WDT – 250 od dodavatele 
Wieländer+Schill, který se specializuje 
především na vybavení pro karosáře. 

Čistící zařízení WDT-250 slouží k čištění 

a střešní okna. Znečištění způsobené 
listím nebo jinými nečistotami lze snad-

Nástroj má pružnou čisticí sondu, 

Splňuje nejnovější technické poža-
davky, materiál je natolik elastický, 
že jej lze použít i v novém tvarově 
komplikovanějším vedení odtokové-

Jednoduchá aplikace: Jako pohon lze 

WS Wieländer+Schill     Tel. +49 (0) 7464 9898 0       info@wielanderschill.com      www.wielanderschill.com
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obsah balení:
1x Zařízení na čištění odtokových 
      kanálů vody se zásobníkem
1x náhradní bowden o délce 250 cm
1x PVC ochranná hadice
1x uživatelská příručka
obj. č. položky 801110

šestihranný adaptér 
pro připojení 
AKU vrtačky

náhradní bowden
obj. č. 801120mosazná ochranná koncovka

PVC ochranná hadice

Bowden

uzamykání výsuvu bowdenu zásobník na čistící 
bowden 

Drains Cleaning Tool

WDT- 250

• OEM APPROVAL •  DRIVE WITH 

SEMA 21
AWARD
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WDT- 250

Odtokový KANÁL
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NOVINKY SPIES HECKER
Společnost Interaction Vám představuje produktové novinky z řady Permafleet 
od Spies Hecker, jehož jsme výhradním dodavatelem na český trh. 

NOVINKA: Permafleet EP Tužidlo 4403 rychlé
Tužidlo Permafl eet EP Hardener 4402 
ryhlé, pro Epoxidový základový plnič 
Permafl eet EP Primer Surfacer 4400 
(míchací poměr 7:1) bylo inovováno. 
Permafl eet EP Primer Surfacer 4400 
nyní, díky nově upravené receptuře 
EP tužidla, vykazuje lepší vlastnosti 
schnutí.

Název nového tužidla je Permafl eet EP 
Hardener 4403 fast. Poměr míchání 
se změnil na 5:1 a je nyní stejný jako 
u standardního EP tužidla (Permafl eet 
EP Tužidlo 4401).

Při aplikaci „mokrá na mokrou“ lze Per-
mafl eet EP Primer Surfacer 4400 s no-
vým tužidlem Permafl eet EP Hardener 
4403 fast dříve přelakovat a vykazuje 
lepší vlastnosti v případě broušení.

Technický list Permafl eet EP Primer 
Surfacer 4400 byl aktualizován a lze jej 
nalézt na našich webových stránkách.

Bezpečnostní list Permafl eet EP Harde-
ner 4403 fast lze také nalézt na našich 
webových stránkách.

Permafl eet EP Hardener 4402 fast bude 
vyřazen po vyprodání zásob.

Permafl eet EP Hardener 4403 fast

GMC: 4025331483854    

Prodejní kód: 37144030

Balení: 6 x 1 l

Technické a bezpečnostní listy naleznete na webových stránkách Spies Hecker.

Tyto produktové novinky jsou nyní již k dispozici v centrálním skladu společnosti Interaction. Pro více informací neváhejte 
navštívit naše internetové stránky www.interaction.cz nebo kontaktujte obchodní zástupce společnosti Interaction. 

Rozšíření produktu Permafleet 
VHS DTM Primer Surfacer 4060
Na přání zákazníků nově nabízíme Permafl eet VHS DTM 
Primer Surfacer 4060 také v bílé barvě:

Permafl eet VHS DTM Primer Surfacer 4060 bílý (CL 1)

Permafl eet VHS DTM Primer Surfacer 4060 bílý

GMC: 4025331484653

Prodejní kód: 37940602

Balení: 1 x 8 l
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  25.2. 2022.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Milan V. z Prahy , kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží čokoládu a svítilnu 
od společnosti Interaction.

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz

michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).


