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Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności  

 

OSTRZEŻENIE: Celem zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu w trakcie 

korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa 

u. 

 

1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości.  Nieporządek w miejscu pracy grozi 

urazami. 

2. Przestrzegać warunki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie należy używać maszyn lub 

narzędzi elektrycznych w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiać na działanie 

deszczu. Utrzymuj dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie należy używać narzędzi 

elektrycznych w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy. 

3. Trzymać dzieci z dala. Dzieci nigdy nie powinny być dopuszczane do miejsca pracy. Nie 

zezwalać im na obsługiwanie maszyn, narzędzi lub przedłużaczy. 

4. Chować nieużywane urządzenia. Narzędzia, gdy nie są używane, muszą być 

przechowywane w suchym miejscu w celu zahamowania korozji. Zawsze zamykać narzędzia 

i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. 

5. Unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem węża, gdy urządzenie nie jest 

używane, należy upewnić się, czy włącznik ciśnienia powietrza jest w pozycji wyłączone. 

6. Należy być czujnym. Należy uważać, co się robi; kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie 

należy używać żadnych narzędzi, gdy jesteś zmęczony. 

7. Sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem dowolnego narzędzia, każdą 

część, która wydaje się uszkodzona należy dokładnie sprawdzić, aby określić, czy będzie 

działać poprawnie i wykonywać przewidziane funkcje. Sprawdzić ustawienie i mocowanie 

ruchomych części; wszelkie zniszczone części lub uchwyty montażowe oraz wszelkie 

uszkodzenia mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Wszystkie uszkodzone części 

powinny zostać prawidłowo naprawione lub wymienione przez wykwalifikowanego 

technika. Nie używać narzędzia, gdy jakikolwiek układ sterowania lub przełącznik nie działa 

prawidłowo. 

8. Części zamienne i akcesoria. Przy serwisowaniu urządzenia stosować tylko identyczne 

części zamienne. Korzystanie z innych części powoduje utratę gwarancji. Należy używać 



tylko akcesoriów przeznaczonych do pracy z tym narzędziem. 

9. Nie używać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Biorąc leki na 

receptę należy czytać etykiety ostrzegawcze, aby ustalić, czy osąd lub odruchy nie 

są zaburzone podczas ich przyjmowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie obsługiwać 

narzędzia. 

10. Konserwacja. Dla bezpieczeństwa personelu, obsługa i konserwacja powinny być 

wykonywane regularnie przez wykwalifikowanych techników. 

Uwaga: Wydajność tego narzędzia może się różnić w zależności od zmian ciśnienia 

powietrza i wydajności sprężarki. 

 

Środki ostrożności specyficzne dla urządzenia 

 

Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. 

Powinno być używane tylko po przeczytaniu i zrozumieniu ostrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa i procedur operacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 

1. Nie palić tytoniu w pobliżu urządzenia. 

2. W trakcie pracy urządzenia zbliżanie się z otwartym ogniem jest całkowicie zabronione, 

urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, urządzeń po wysokim napięciem, 

miejscami zagrożonymi zapłonem i wybuchem. 

3. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

4. Po zauważeniu wycieku z urządzenia lub węży należy natychmiast wyłączyć ciśnienie 

i usunąć wycieki.  

5. Jeśli w trakcie pracy urządzenia zostanie zauważony wyciek w wężu lub innych 

komponentach, to należy natychmiast wyłączyć sprężarkę, przeprowadzić szczegółową 

kontrolę i znaleźć przyczyny wycieku.  

6. Nie należy przekraczać zalecanego eksploatacyjnego ciśnienia powietrza.  Może 

to spowodować uszkodzenie sprzętu. Patrz specyfikacje na stronie 5. 

7. Na wypadek pożaru w pobliżu miejsca pracy należy posiadać gaśnicę typu ABC. 

 



8. Zawsze należy chronić skórę i oczy przed kontaktem z olejem i rozpuszczalnikami. 

 

9. Nie uruchamiać silnika w trakcie spustu oleju, gdyż może to spowodować uszkodzenie 

sondy ekstrakcyjnej i obrażenia personelu. 

10. Należy zachować ostrożność podczas spustu oleju z pojazdu, gdyż jego temperatura jest 

wysoka, zawsze między 40 ~60ºC. 

11. Zużyty olej należy prawidłowo utylizować lub poddawać recyklingowi. W celu 

uzyskania informacji odnośnie recyklingu odpadów stałych/ciekłych należy 

skontaktować się z lokalnymi władzami .  

 

Opis urządzenia:  

1. Uniwersalne urządzenie próżniowe szybko wytwarzające wysokie podciśnienie. 

2. Wysokiej jakości cylinder, o wyższej intensywności, wysoki poziom przezroczystości oraz 

wysoka odporność na temperatury (odporność na 80° i podciśnienie bez ulegania deformacji). 

Przezroczysty cylinder umożliwia obserwację i pomiar. oleju  

3. Zasilanie urządzenia sprężonym powietrzem zapewnia gwarancję bezpiecznego użytkowania, 

sprzyjanie środowisku i niskie zużycie energii. 

4. Równoczesne zastosowanie cylindra próżniowego i zbiornika oleju przyspiesza usuwanie 

oleju. 

5. Różne średnice sond ssących olej- dla potrzeb różnych rodzajów pojazdów.  

6. Regulowana w szerokim zakresie wysokość rynny na olej; może ona zostać zamocowana na 

pożądanej wysokości.  

7. Można wykorzystywać z innymi olejami silnikowymi, smarami oraz jako tymczasowy 

zbiornik do składowania. Absolutnie zabrania się używania do płynu hamulcowego, benzyny, 

oleju napędowego i innych płynów zawierających metanol i ketony lub płyny palne. 

 

Specyfikacja: 

Funkcje: Usuwanie i spuszczanie zużytych płynów lub oleju z silnika itp. przy pomocy giętkiej 

rurki z PCV i solidnej sondy CU. Zasilanie sprężonego powietrza.  



Ciśnienie wlotowe powietrza: 6～8bar/ 87～116PSI 

Ciśnienie wyrzutowe:  0.6～0.8 bar/ 8.7～11.6PSI 

Zużycie powietrza: 150l/min 

Stopień próżni:  0～-1 bar /-14.5PSI 

Pojemność zbiornika:  70 l 

Pojemność cylindra: 9 l 

Pojemność rynny:  20 l 

Temperatura pracy:  40～60℃ 

Opakowanie:  Cylinder/skrzynka，zbiornik oleju /skrzynka  

Rozmiar kartonu: 255*255*540mm/470*440*940mm 

Sondy ssące:   

Φ5*L800mm,(Cu,1 szt) Prędkość zasysania：1,9 l/min. 

Φ6*L800mm,(Cu,1 szt) Prędkość zasysania：3,2 l/min. 

 

 

Φ6*L700mm,(PVC,1 szt) Prędkość zasysania：4,2 l/min. 

Φ8*L700mm,(PVC,1 szt) Prędkość zasysania：6,2 l/min. 

Φ6*L800mm,(PVC,1 szt) Prędkość zasysania：3,7 l/min. 

Φ8*L800mm,(PVC,1 szt) Prędkość zasysania：5,2 l/min. 

 

Zawartość opakowania 

Przy dostawie zestawu należy sprawdzić czy nie nosi on śladów uszkodzeń w transporcie. Jeśli 

urządzenie jest uszkodzone w inny sposób, prosimy o kontakt z obsługą klienta, przesyłając w 

miarę możliwości zdjęcia. 

W opakowaniu znajdują się:  

a) Jeden kompletny zbiornik oleju / rezerwuar 

b) Jedno kompletne pomiarowe szkiełko / cylinder 

c) Jedna rynna odbiorcza oleju 

d) Jedno sitko  

e) 6 szt. sond z tuleją  

f) Instrukcja obsługi  

 

 



Instrukcja eksploatacji  

1) Konfiguracja  

Cylinder 

1. Otworzyć karton i wyjąć komplet cylindra z kartonu. 

2. Przykręcić cylinder na zbiorniku oleju zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 

3. Następnie przykręcić "nakrętkę mocującą" przytwierdzoną w górnej części zbiornika z 

cylindrem.  

Rynna na olej  

1. Otworzyć karton, wyjąć rynnę na olej, sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli 

takowe występują, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. 

2. Wyjąć pręt podnoszący i przykręcić rynnę na olej w kierunku zgodnym z kierunkiem 

wskazówek zegara. 

3. Wyjąć cylinder, połączyć go ze zbiornikiem oleju wraz z uchwytem zaworu kulowego w 

gnieździe pionowym.  

4. Zamocować cylinder we właściwym kierunku za pomocą wewnętrznej śruby z łbem 

sześciokątnym. 

5. Sprawdzić, czy pręt podnoszący znajduje się w pozycji prostopadłej do urządzenia.  

6. Dla wygody instalacji należy podnieść pręt podnoszący na odpowiednią wysokość mocując 

go pierścieniem ustalającym w celu uniknięcia tarcia pomiędzy cylindrem i rynną na olej. 

 

   

 

2) Przygotowanie  

Flat Śruba z płaskim łbem sześciokątnym  

Cylinder 

Zbiornik oleju  

Rys. 1 



1. Sprawdzić prawidłowość połączeń wszystkich rur. 

2. Upewnić się, czy wszystkie zawory kulowe i przełączniki są zamknięte. 

3. Zatrzymać silnik pojazdu. 

4. Temperatura oleju w silniku powinna wynosić pomiędzy 40 ~ 60 ºC. W razie potrzeby 

uruchomić pojazd na chwilę w celu ogrzania oleju. 

 

3) Wytwarzanie próżni (rys. 2) 

Ciśnienie robocze powietrza: 6～8 bar/87～116PSI 

Zużycie powietrza: 150  l/min 

W przypadku TYLKO ekstrakcji w szkiełku pomiarowym/cylindrze powinna panować 

próżnia.  

1. PRZED uruchomieniem należy wyłączyć wszystkie zawory. 

2. Podłączyć sprężarkę powietrza do wlotu powietrza ①, stopniowa otwierać zawór kulowy 

wlotu powietrza w celu uzyskania próżni. 

3. Stopniowo otwierać zawór wlotu powietrza (dostarczony przez klienta) w celu wytworzenia 

próżni. 

4. Gdy wskaźnik wakuometru dotrze do obszaru MAX, zakręcić zawór wlotu powietrza. 

Szacowany czas wytwarzania próżni to 20 ~ 30 sekund). 

5. Po zakończeniu wyłączyć źródło powietrza. (by zapewnić pozostawanie prędkości ekstrakcji 

w stabilnym podciśnieniu dla ciągłej ekstrakcji, należy kontynuować wytwarzanie próżni). 

Teraz urządzenie jest gotowe do ekstrakcji. 

Porady: W przypadku tylko ekstrakcji próżniowej do cylindra, celem zapewnienia 

podglądu jakości i ilości olejów odpadowych, zawór kulowy powinien być w pozycji „wył.”. 

W przypadku ekstrakcji próżniowej zarówno do szkła pomiarowego jak i zbiornika 

1. Wykonać TE SAME dwa pierwsze kroki podane powyżej.  

2. Otworzyć zawór ③  

3. Stopniowo otwierać zawór wlotu powietrza dla wytwarzania próżni. 

4. Gdy wskaźnik wakuometru dotrze do obszaru MAX, zakręcić zawór wlotu powietrza 

(szacowany czas wytwarzania próżni to 4 ~ 5 minut). 

5. Wymontować wąż sprężarki powietrza. 

6. Teraz urządzenie jest gotowe do ekstrakcji.  



Uwaga: Podczas pracy bez źródła powietrza: przed uruchomieniem urządzenia należy w 

zbiorniku wytworzyć próżnię. 

Porady:   

1. Korzyści ze stopniowego i powolnego włączania zaworu wlotu powietrza to zmniejszenie 

zużycia powietrza i szybsze wytwarzanie próżni. 

2. Korzyścią z wytwarzania próżni zarówno w cylindrze jak i zbiorniku oleju jest wzrost 

szybkości przenoszenia oleju. 

3. Sugeruje się stosowanie ekstrakcji przy pomocy próżni zarówno w cylindrze jak i w 

zbiorniku w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w miejscu, bez dostępu do 

sprężarki powietrza. Dzięki temu zapewnia się długi okres ciągłej pracy urządzenia. 

4) Ekstrakcja 

1. Wybrać odpowiednią sondę (sonda o największej średnicy, jaka może być włożona do 

silnika) i szczelnie podłączyć do króćca ekstrakcji. (patrz Rys. 01)  

 

 

 

2. Końcówkę sondy włożyć do otworu wlewu oleju silnikowego do silnika (Rys. 3).  

3. Włączyć zawór kulowy (rys. 01) 

4. W przypadku ekstrakcji oleju odpadowego tylko do cylindra: należy upewnić się, że zawór jest 

zamknięty 

5. W przypadku ekstrakcji oleju odpadowego do zbiornika oleju poprzez cylinder: należy otworzyć zawór 

kulowy, gdyż przed rozpoczęciem ekstrakcji w zbiorniku oleju musi być wytworzona próżnia. 

6. Po zakończeniu ekstrakcji należy wyłączyć zawór kulowy ekstrakcji (Rys. 01) 

Rys. 1 

Zawór 

kulowy 

Kołnierz 

Rurka ekstrakcji/wyrzutu 

Sondy ekstrakcyjne 



 

 

 

 

 

Ustawić urządzenie na płaskim podłożu, aby nie przesuwało się w trakcie pracy. 

Temperatura oleju powyżej 80 ° C spowoduje poważne uszkodzenie komponentów, a nawet może 

spowodować awarię maszyny. 

 

 

 

 

 

 

5) Wyrzut 

Wyrzut oleju z cylindra do umieszczonego poniżej zbiornika oleju 

1. Gdy poziom oleju osiągnie linię ostrzegawczą „STOP”, to należy opróżnić cylinder przez wyrzut oleju. 

2. W celu dekompresji cylindra i spuszczenia oleju do zbiornika należy otworzyć zawór kulowy ③ 

i jednocześnie otworzyć zamontowany na wężu mini zawór kulowy ⑥. 

3. Po wyrzucie należy zamknąć zawory ③ i ⑥. 

Więcej na temat wyrzutu oleju z cylindra 

a) W przypadku występowania próżni w zbiorniku należy otworzyć zawór ③, dzięki czemu olej 

z cylindra zostanie szybko przeniesiony do zbiornika. 

b) W przypadku braku próżni w zbiorniku należy otworzyć zawór kulowy (Rys. 01),  dzięki czemu olej 

odpadowy zostanie szybciej przeniesiony do zbiornika. 

Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 

Rys.2

1 

Rys. 3 Rys.4 



c) Po zakończeniu wyrzutu należy wyłączyć zawór 1 i zawór kulowy (Rys. 01). 

d) Stale powtarzać powyższe kroki operacji wyrzutu oleju przed dojściem oleju do poziomu "STOP" 

oznaczonego na naklejce na cylindrze. (tj. wyrzucić olej przed napełnieniem cylindra). 

Porady  

Przenoszenie zużytego oleju z przezroczystego szkiełka pomiarowego do zbiornika oleju będzie szybsze, 

jeśli próżnia wytworzona zostanie zarówno na przezroczystym szkle pomiarowym jak i w zbiorniku 

oleju. 

 

6) Zbieranie oleju (Rys. 3） 

1. Podnieść pojazd na odpowiednią wysokość.  

2. Ustawić urządzenie do usuwania oleju poniżej silnika samochodu, pozycja rynny na olej dokładnie pod 

tworem spustowym oleju pojazdu. 

3. Upewnić się, czy zawór kulowy ⑤ jest zamknięty. 

4. Otworzyć zawór skrzydełkowy⑦(obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gniazdo 

pionowe otwarte). 

5. Otworzyć mini zawór kulowy④, zdekompresować zbiornik.  

6. Olej odpadowy jest przelewany z rynny na olej do zbiornika oleju.  

 

7) Opróżnianie zbiornika 

W przypadku, gdy poziom oleju przechowywanego w zbiorniku zbliży się do pełna (patrz wziernik), to należy 

usunąć olej do zbiornika utylizacyjnego i postępować z nim zgodnie z zaleceniami władz lokalnych. 

1. Zamknąć wszystkie zawory. 

2. Chwycić hak wyrzutu i włożyć do zewnętrznego zbiornika utylizacji oleju. 

3. Podłączyć sprężarkę powietrza do wlotu powietrza. 

4. Stopniowo odkręcać mini zawór kulowy ④, podnosząc ciśnienie w zbiorniku, wyłączyć sprężarkę, kiedy 

zostanie osiągnięte pożądane ciśnienie. (automatycznie zostanie otwarty zawór bezpieczeństwa, gdy 



ciśnienie w zbiorniku osiągnie 1,0 bar/15.4PSI, należy natychmiast wyłączyć sprężarkę i szybko 

zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku poniżej 0,8bar/11.6PSI, bo może wydarzyć się poważny wypadek) 

 

OSTRZEŻENIE!   

1. W celu zapobieżenia wprowadzeniu nadmiernej ilości powietrza do przezroczystego szkiełka 

pomiarowego, mogącego spowodować jego zniszczenie, należy zamknąć zawór kulowy (Rys. 1). 

2. W celu zapobieżenia rozpryskiwaniu olejów odpadowych, co może powodować uraz oka lub brudzić 

ubrania, należy przytrzymywać końcówkę haka wyrzutowego. 

3. Przed odłączeniem przewodu ekstrakcji / wyrzutu od szybkozłączki (męskiej) należy upewnić się, że 

zbiornik nie jest pod działaniem ciśnienia. W przeciwnym razie nastąpi rozprysk oleju. 

Urządzenie zabezpieczające 

Zawór bezpieczeństwa obniży ciśnienie, gdy podczas wyrzutu wzrośnie ono ponad 35PSI/2,5KGS. 

 

Wykrywanie i usuwanie usterek 

A：Manometr nie działa 

a) Sprawdzić ciśnienie powietrza: standardowe ciśnienie powietrza na "zaworze wlotu powietrza" 

powinno wynosić pomiędzy 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS; zużycie powietrza wynosi 52 galony/min (200 

l/min). 

b) Upewnić się, że wszystkie zawory są we właściwym położeniu. 

c) Sprawdzić szczelność próżni pomiędzy cylindrem a-zbiornikiem. 

B：Na wakuometrze pokazuje się liczba, ale urządzenie nie działa i nie realizuje wyrzutu  

a) Sprawdzić uszczelnienie wąż ekstrakcji - sonda. 

b) Czy temperatura oleju odpadowego jest zbyt niska? (zwykle temperatura oleju powinna wynosić 

40~50 ºC. 

c) Należy unikać usuwania smaru lub innych olejów o wysokiej gęstości. 

d) Upewnić się, że zawór kulowy jest otwarty.  



e) Upewnić się, że przewód ekstrakcji nie jest zablokowany a sonda nie dotyka dna zbiornika 

 

Rutynowa konserwacja 

a) Sprawdzać regularnie szczelność urządzenia.  

b) Połączenia rur powinny być szczelne. 

c) Konieczne jest możliwie najszybsze spuszczanie olejów odpadowych w przypadku korozji 

zbiornika. 

d) Jeśli urządzenie wykorzystywane jest przez dłuższy czas (zwykłe rok), to należy sprawdzić 

adapter sondy na okoliczność wycieków. 

Uwagi  

a) Zastosowanie sond do wymiany oleju: dla sondy metalowej - duża moc zasysania: 3,1 l/min, mała 

moc zasysania 0,8 l/min, dla sondy z tworzywa sztucznego największa moc zasysania 4.3 l/min, 

najmniejsza 0,8 l/min. 

b) Jeśli urządzenie wykorzystywane jest przez dłuższy czas, to należy sprawdzić adapter/uszczelnienie 

O-ring cylindra/adapterów na okoliczność wycieków. 



          
Rys. 3  

Cylinder 

Pierścień ustalający  

Zawór skrzydełkowy 

Zbiornik oleju  



 



Lista części zamiennych  

Nr części  Opis  Ilość  Nr części  Opis  Ilość  

20HC97_001 Wewnętrzne sitko 
metalowe  

1 20HC97_035 Śruba z łbem 
sześciokątnym  

2 

20HC97_002 Rynna na olej  1 20HC97_036 uniwersalne pokrętło  2 

20HC97_003 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_037 Uszczelka  2 

20HC97_004 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_038 Nakrętka  2 

20HC97_005 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_039 Kolanko  1 

20HC97_006 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_040 Kolanko  2 

20HC97_007 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_041 Zawór kulowy ze 
skrzydełkami  

1 

20HC97_008 Sonda ekstrakcji oleju  1 20HC97_042  Obudowa 
sześciokątna  

2 

20HC97_009 Zawór kulowy ze 
skrzydełkami  

1 20HC97_043 Przezroczysty wąż  1 

20HC97_010 Tuleja sondy  1 20HC97_044 Wąż ekstrakcji oleju  1 

20HC97_011 Pręt podnoszący  1 20HC97_045 Wewnętrzna śruba 
sześciokątna  

4 

20HC97_012 Uszczelka O-ring  2 20HC97_046 Dysza powietrza  1 

20HC97_013 Rozwidlenie ssawki  1 20HC97_047 G1/4` mini zawór 
kulowy  

1 

20HC97_014 mini zawór kulowy  1 20HC97_048 Kolanko 
(męskie/żeńskie) 

1 

20HC97_015 Uchwyt  1 20HC97_049 Skrzynka narzędziowa  1 

20HC97_016 Wewnętrzna śruba 
sześciokątna  

1 20HC97_050 Uchwyt  1 

20HC97_017 Pierścień ustalający  1 20HC97_051 Śruba z łbem 
sześciokątnym  

2 

20HC97_018 Śruba z łbem 
sześciokątnym  

1 20HC97_052 Uszczelka 2 

20HC97_019 Uszczelka O-ring  2 20HC97_053 Zestaw uchwytów  1 

20HC97_020 Smarownica 
kapturowa  

1 20HC97_054 Śruba z płaskim łbem 
sześciokątnym  

2 

20HC97_021 Wąż wyrzutowy  1 20HC97_055 Rozwidlenie  1 

20HC97_022 
Śruba z płaskim łbem 

sześciokątnym  
1 20HC97_056 Uszczelka O-ring 1 

20HC97_023 Uszczelka O-ring 2 20HC97_057 Cylinder 1 

20HC97_024 Podstawa cylindra  1 20HC97_058 Zawór 
bezpieczeństwa  

1 

20HC97_025 Zawór kulowy ze 
skrzydełkami  

1 20HC97_059 Złączka  1 

20HC97_026 Śruba z płaskim łbem 
sześciokątnym  

4 20HC97_060 Manometr  1 

20HC97_027 Podstawa cylindra  1 20HC97_061 Zawór kulkowy  1 

20HC97_028 pokrętło 1 20HC97_062 kulka  1 

app:ds:universal


20HC97_029 Zawór 
bezpieczeństwa  

1 20HC97_063 Pierścień 
sprężynujący 

zabezpieczający  

1 

20HC97_030 Uszczelka O-ring 2 20HC97_064 Śruba  1 

20HC97_031 Wąż z drutem 
stalowym  

1 20HC97_065 Dysza powietrza  1 

20HC97_032 Zbiornik oleju   1 20HC97_066 Generator próżni  1 

20HC97_033 Pokrętło kierunkowe  2 20HC97_067 Tłumik  1 

20HC97_034 Pierścień 
sprężynujący 

zabezpieczający  

2       
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