
 

 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 15. března 2021 

GYSFLASH a STARTRONIC jsou skvělými profesionálními pomocníky v oblasti 

nabíjení a péče o autobaterie 

Významných obchodním partnerem společnosti GYS z Francie je na tuzemském trhu společnost Servind, 

která u nás patří k největším dodavatelům technologií, produktů, školení a služeb do autolakoven a 

karosáren. Díky produktovému portfoliu francouzské rodinné firmy, založené již v roce 1964, je tak Servind 

schopen svým zákazníkům dodat to nejlepší v oblasti svařování, bodového sváření, spotovacích zařízení a 

dalších technologií a zařízení pro karosářské opravy. Do České a Slovenské republiky je přináší pod svou 

privátní značkou Cromatec Technology nebo přímo v barvách GYSu. 

Kromě zmíněných produktů navíc disponuje širokým sortimentem pro nabíjení a údržbu baterie. Tyto 

produkty vyrábí GYS ve dvou svých továrnách po dobu již více než padesáti let a během nich si v této oblasti 

francouzský výrobce vydobyl skutečně silnou pověst. Právě tomuto tématu bychom se chtěli věnovat dnes 

a podrobněji vám představit nabíječky a zařízení, které nesmí chybět na vaší dílně nebo ve vašem 

autoparku. 

Role baterie ve vozidle se již totiž dávno neomezuje pouze na samotné startování. Je zároveň napájecím 

zdrojem pro všechny elektronické komponenty nejenom pro zajištění samotného provozu vozidla, ale i pro 

zajištění bezpečnosti a pohodlí posádky. Funkční baterie je také nezbytností pro zajištění pohotovostních 

systémů vozidla při vypnutém motoru, během diagnostiky v servisu nebo předvádění vozidel zákazníkům na 

autosalonech. Široká škála modelů GYSFLASH PRO splňuje tyto všechny požadavky a nabízí různé 

konfigurace dle požadavků zákazníků. 

GYSFLASH 50.12 HF FV a 100.12 HF 

Z řady GYSFLASH PRO jsou zákazníky nejvíce poptávané verze GYSFLASH 50.12 HF FV a 100.12 HF, které 

jsou vhodné pro všechny typy 12 voltových baterií. Nabízí mnoho režimů použití, od základního nabíjení, 

přes diagnostiku vozidla, až po režim showroom. 

Malé rozměry a výška 10,5 cm umožňuje zcela schovat tyto typy nabíječek pod vozidlo nebo je umístit na 

mobilní diagnostický vozík. Tato řada disponuje technologií „Fanless Technology“, která nepoužívá externí 

ventilaci a díky tomu se uvnitř zařízení neusazuje žádný prach. Nabíječky se vyznačují tichým provozem, 

jejich provoz je nenáročný a obsluha intuitivní. 

STARTRONIC 800 

Velice zajímavým a užitečným zařízením je inteligentní autonomní startér bez interní baterie STARTRONIC 

800, který je navržen speciálně pro 12 V vozidla. Zařízení je vybaveno super kondenzátory, které se během 



 

 

několika sekund nabijí zbytkovým napětím baterie vozidla a v okamžiku nastartují jeho motor. Dobíjení v síti 

není nutné. Se startovacím výkonem 800 A je možné za 2 minuty nastartovat osobní benzínové či naftové 

automobily se zážehovým nebo vznětovým motorem, vybavené 12 voltovou baterií. Zařízení navíc funguje 

jako multimetr pro zjištění aktuálního stavu baterie. 

Uplatnění najde v servisních vozech zasahujících u zákazníka nebo v terénu, využití najde u startování déle 

stojících vozů v servisu nebo u déle stojících skladových či ojetých vozů. 

GYSFLASH 6 HERITAGE 

Kompaktní nabíječka GYSFLASH HERITAGE 6 A je speciálně navržena, aby nabíjela všechny typy baterií 6 a 

12 V používaných pro motocykly, automobily a veterány. Nabízí 8 krokovou inteligentní křivku pro optimální 

nabíjení a speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou od 1,2 Ah do 15 Ah. Trvalé sledování stavu 

baterie zaručuje rychlé a efektivní nabíjení. Úpravy nastavení v reálném čase zajistí, že baterie zůstane plně 

nabitá. Jedná se o ideální, malé zařízení pro sezónně používané vozy či motorky. 

Kontakt: 

Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu 

tel: 724 877 588, e-mail: tcafourek@servind.com 

 

O společnosti SERVIND s.r.o. 

Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, příslušenství a vybavení 

autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i 

na slovenském trhu. 

Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind spolupracuje převážně s 

dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku 

tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a 

vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica. Od roku 2015 Servind rozšířil své 

portfolio o oblast karosářských oprav, kde se opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací 

stolice, unikátní měřicí systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po 

havárii a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k největším 

distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální chemie a autokosmetiky 

Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského odvětví. V souvislosti 

s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné průmyslové 

podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu 

obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké profesionální úrovni. 

Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu 

zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které 

informují o pokrokových technologických postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u 



 

 

zákazníků. Poskytovaný poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, 

technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 

bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí služeb je odborný 

záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti otevřena nová centrála 

v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího lakařského tréninkového centra ve střední a 

východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu autorizovaných servisů v 

České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

Rok 2020 se v budoucnosti zapíše do dějin společnosti jako rokem vstupu do oblasti robotického broušení a lakování. 

V současné době pracuje ve společnosti přes 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších téměř 40 spolupracovníků působí v 

dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního 

prostředí ISO 14001. 


