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Új Klímatöltő állomások „Alaska vonal”
Új Klímatöltő  ALASKA START - 007950015200
Új Klímatöltő ALASKA START HFO - 007950015210
Új Klímatöltő ALASKA BUS - 007950015220
Új Klímatöltő ALASKA PREMIUM - 007950015230
Új Klímatöltő ALASKA PREMIUM HFO - 007950015240

A Magneti Marelli ajánlatából

Mi nem kínálunk fúrókat, 
de a légkondícionálásról 
mindent tudunk…

Az Alaska sorozat a sok éves fejlesztéseink eredménye, mely sorozat képes az kor követelmény-
einek megfelelően hatékonyan diagnosztizálni és karbantartani a klíma rendszereket. 
Magneti Marelli szemelőtt tartva a szervizek ígényeit innovatív megoldásokat alkalmaz melyek 
megkönnyítik az Ön munkáját.Az integrált adatbázis segítségével típus specifikus adatok alapján 
végezheti a karbantartásokat és a klíma rendszer diagnosztikát. Az adatbázisban megtalálhatók 
a személy, teher és agro típusok adati egyaránt. 
A modellek között megtalálhatók az új generációs 
HFO-R1234yf gázos karbantartó állomások egyaránt. A Magneti Marelli átfogó klímaprogrammal 
áll a rendelkezésére, mely szolgáltatás több mint hozzáadott érték. Minden megvásárolt klíma-
töltő állomás mellé  gép kezelői képzést, plakátot, zászlót és 100 db-os kemikália rezisztens 
kesztűt adunk ajándékba.

Ózon generátor MX4000
- 007936210010

Ózon-generátor
- A készülék a légköri oxigén

- 430104018045

Cool Weather
 -Klíma rendszer mosó berendezés

- 007950024620

www.wyposazeniemm.pl
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Kalibrálás és utasítások on-line

Szivárgás kereső készlet 
(nitrogén szett)
- 007950025880

Szelep beállító készlet
- 007936210050

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5  
40-476 Katowice, Poland, tel. +48 32 6036142
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com  /  www.wyposazeniemm.pl

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!
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SZANOWNI PAŃSTWO!
 
INFORMUJEMY O URUCHOMIENIU KATALOGU WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW, W FORMIE  
APLIKACJI DOSTĘPNEJ NA PLATFORMY ANDROID ORAZ iOS. APLIKACJA DOSTĘPNA JEST  
W SKLEPIE PLAY, ORAZ APPLE STORE POD NAZWĄ  „wyposazeniemm.pl”.
POBIERANIE MOŻNA RÓWNIEŻ ROZPOCZĄĆ SKANUJĄC ZAŁĄCZONY KOD QR

VIZSGÁLAT 
Vizsgáló felszerelések 

Tesztelők a benzinbefecskendezőkhöz  

Gázelemző készülék 

Motor tisztítása 

Kerékgeometria 

Akkumulátor és generátor kezelése 

Műhelyszoftver

DIESEL
Tesztpadok 

Tesztpadok kiegészítői 

Vegyi anyagok 

Ultrahangos tisztítók 
Speciális szerszámok

LÉGKONDICIONÁLÓ 
Karbantartó állomások klímarendszerhez 

Kellékek a karbantartó állomásokhoz 

Klímarendszer kellékei és szerszámai 

Hűtőközegek 

Olajok és vegyi anyagok  

klímarendszerhez  

Javító vezetékek és karmantyúk

GUMIABRONCS  
KICSERÉLÉSE 
Kiegyensúlyozó gépek 

Berendezések kellékei 

Gumiszerelőgépek

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

IMÁS 
Munkavédelmi termékek , Műhelyi lámpák , Speciális szerszámok 

Folyadékok kezelése , Műhelyi ruhák , ATF készülékek , Pneumatikus kúlcsok

3

Ściągnij naszą aplikację na Android lub iOS wejdź na:

 www.mmwe.eu 
oldalunkat és ismerje meg a műhelyi berendezési ajánlatunkat
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Ultima ID - Gáz azonosító nyomtató  
nélkül (R134a, R1234yf)
007935020000

ULTIMA ID 1234yf - R1234yf hűtőközeg analizátor
• Gyors és pontos hűtőfolyadék tisztaságvizsgálat
• Kijelzi százalékos koncentrációját: 
  R1234yf, R134a, R22
• Kijelzi százalékos koncentrációját:  szénhidrogének
• Egyértelmű és könnyen olvasható vizsgálati eredmények
• USB frissíthető
• Fokozott olajállóság  (az olaj kicserélhető korlátozó)
MŰSZAKI ADATOK:
• Tesztelt hűtőközegek: R1234yf, R134a
• Pontosság: jobb mint (+/-) 1,0%
• Kijelzi százalékos koncentrációját: R1234yf, R134a, HC, levegő
• Üzemi hőmérséklet: 10-50 ° C
• Áramellátás: 110/220 V, 50/60 Hz
• Kommunikációs protokoll: USB 2.0
• Felhasználói felület: LCD + 3 gombok
• Tanúsítványok: CE, SAE
• Integrált szivattyú kalibrációs: IGEN

Ultima ID - Gáz azonosító 
nyomtatóval (R134a, R1234yf)
007935020010
ULTIMA ID 1234yf - R1234yf hűtőközeg analizátor
• Gyors és pontos hűtőfolyadék tisztaságvizsgálat
• Kijelzi százalékos koncentrációját: 
  R1234yf, R134a, R22
• Kijelzi százalékos koncentrációját:  szénhidrogének
• Tiszta és könnyen értelmezhető nyomtatható 
  vizsgálati eredmények
• USB frissíthető
• Fokozott olajállóság  (az olaj kicserélhető korlátozó)
MŰSZAKI ADATOK:
• Tesztelt hűtőközegek: R1234yf, R134a
• Pontosság: jobb mint (+/-) 1,0%
• Kijelzi százalékos koncentrációját: R1234yf, R134a, HC, levegő
• Üzemi hőmérséklet: 10-50 ° C
• Áramellátás: 110/220 V, 50/60 Hz
• Kommunikációs protokoll: USB 2.0
• Felhasználói felület: LCD + 3 gombok
• Tanúsítványok: CE, SAE
• Integrált szivattyú kalibrációs: IGEN

Ultima ID - szűrő
007935020020

Ultima ID - nyomtatópapír
007935020030

R1234uf hűtőközeg nyomásmérő műszer 
szett (Nyomásmérők, 3 db. vezetékek  
1,80 m, HP és LP gyorscsatlakozók)
007950024725

Készlet a kiszivárgás sokoldalú megálla-
pításához a 1234yf közeggel működő autó 
klímaberendezésekben. A készlet tartalmazza 
nyomásmérőket, vezetékeket és gyors csatlako-
zókat, esztétikus és tartós tartályba csomagolva.

Elektronikus Gázszivárgásjelző
R1234yf hűtőközeg számára
007950025830
Elektronikus Gázszivárgásjelző
Lehetővé teszi, hogy keresse meg 
a szivárgás a rendszerben olyan könnyen
mint lehetséges.

• 3 különböző érzékenységi szinttel
• elektronikus skála jelzi a méret a szivárgás
• érzékeli szivárgás akár 2GR / év
• 46cm rugalmas szonda
• akkumulátor teszt
• hangos riasztás jelzi a szivárgás összeget

Gázelemző készülék R1234yf
007935021060

Identyfikator gazu R1234yf to urządzenie wykrywa-
jące rodzaj gazu sprawdzając czy podawany czyn-
nik to R1234yf używane podczas serwisu i pracach 
związanych z obsługą układu klimatyzacji w pojaz-
dach samochodowych.

DANE TECHNICZNE:
• Wykrywany czynnik: R1234yf 
• Dokładność pomiaru: 95% 
• Zasilanie: 12V DC 
• Próbkowany czynnik w postaci czystego czynnika 
  bez oleju 
• Ciśnienie na wejściu: 1,38Bar - 20,70Bar 
• Temperatura pracy: 10-45°C

ÚJ!

R1234yf hűtőközeg, 5 kg
(007950014561 tartály szükséges)
007950014325
R1234yf hűtőközeg (007950014320)  
palackkal, 5 kg
007950014561

Dupont adapter  
- R1234yf hűtőközeg palack
007950025800

Honeywell adapter - R1234yf hűtőközeg palack
007950025810

Adapter HP Dupont
07950026650

Adapter HP Honeywell
007950026660
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Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő,  
piros, 2,5m, 1/4” SAE
007950024950

Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő,  
kék, 2,5m, 1/4”SAE
007950024960

HP gyorscsatlakozó R1234yf hűtőközeg
007950024930

HL gyorscsatlakozó R1234yf hűtőközeg
007950024940

LP gyorscsatlakozó HFO 1234 yf Parker
007935020120

HP gyorscsatlakozó HFO 1234 yf Parker
007935020130

Kontrast uniwersalny do czynników  
R134A/R1234yf/Hybryd 250 ml
007950027160

ÚJ!

Kontrast uniwersalny do czynników  
R134A/R1234yf/Hybryd 1000 ml
007950027170

ÚJ!

Univerzális adapter LP 1234yf
007950026670

Univerzális adapter LP 1234yf
007950026680

UV adalék R1234yf hűtőközeghez - 350ml
007950024910

Olej o parametrach odpowiadających ND 12  
do czynnika R1234yf 250 ml 
(kompresory mechaniczne)
007950024920

ÚJ!

UV adalék R1234yf hűtőközeghez - 250ml
007950024915

ÚJ!

Olej Pag 100 do czynnika R1234yf 250 ml 
(kompresory mechaniczne)
007950024925

ÚJ!

Olej do układów hybrydowych do czynnika 
R1234yf 250 ml 
(kompresory elektryczne oprócz Sanden)
007950024685

ÚJ!

PS D1-nek megfelelő paraméterekkel rendelkező 
olaj az 1234yf tényezőhöz
007950026330

ÚJ!

UV kontrasztanyag fecskendőben hibrid  
rendszerekhez + vezeték 12 db
007950026350
UV kontrasztanyag fecskendőben 1234yf  
tényezőkhöz + vezeték 12 db
007950026360 ÚJ!
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AUTOMATA KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁS,  
RENDSZERDIAGNOSZTIKAI ÉS FELTÖLTŐ  
MUNKAFOLYAMATOKHOZ ALASKA START
007950015200

Egyszerű kalibrálás Tökéletesített olajleürítés Alacsony üzemeltetési költségek

Javasolt üzemi nyomás Személyautó+Teherautó adatbázis 
(opcionális)

Kalibrálás és utasítások on-line

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

ALASKA START egy automata, professzionális klíma rendszer 
diagnosztizálásra és karbantartásra kifejlesztett gép. Ez a modell lehetővé 
teszi az automatikus karbantartást, magas technikai felszereltséggel de 
amellett alacsony áron.
Többféle üzemeltetési mód:
1) Manuális funkció: Az üzemeltető határozza meg a hűtőközeg lefejtés, 
ürítés, olaj adagolás és töltés fázisait. 
2) Automatikus funkció: A végrehajtandó műveleteket a gép választja ki a 
telepített adatbázisból, vagy programoz- ható adatok alapján automatikusan 
végzi. 
A telepített adatbázisok révén a felhasználó képes típus specifikus adatok 
alapján dolgozni a karbantartási esemény nem igényel egyéb forrásból 
információt. Az adatbázis tartalmazza a személyautók, kisteher autók, 
teherautók és mezőgazdasági gépek karbantartásához szükséges 
adatokat is.

Rendszer jellemzők:
• Programozható, elektronikusan vezérelhető mágnes szelepek
• Beépített mágnes szelepek
• Üzemeltetési nyomás érzékelők
• Két analóg nyomás mérő óra
• Három olaj tartály (friss olaj, használt olaj és kontraszt anyag) 
• Hő papiros nyomtató (opcionális)
• 3 m hosszú szerviz tömlők 
• Könnyen kezelhető alfanumerikus kijelző
• Integrált autó adatbázis, mely lehetővé teszi a típus specifikus adatok 
automatikus keresését

Tulajdonságok ALASKA START:
• Mechanikus szennyeződések kiszűrése
• Hűtőközeg pára szűrés
• Olaj leválasztás
• Visszanyert hűtőközeg mennyiség mérés
• Maradvány hűtőközeg  mérés
• Nagy teljesítményű vákuumpumpa
• Rendszer szivárgás teszt (vákuum vagy nitrogén)
• Automatikus vagy fél automatikus olaj és kontraszt anyag adagolás
• Automatikus vagy manuális olaj és kontraszt anyag mennyiség állítás
• Maradvány hűtőközeg visszanyerés a tömlőkből 
• Utolsó 20 munkafolyamat visszakereshető
• Könnyű kezelhetőség

Specifikációk:
• Hűtőközeg: R134a
• Beépített hűtőközeg mérleg pontosság: +/- 10 g
• Vákuum: Kl. 2.5
• Tartály méret - 10 Kg R134a
• Beépített mechanikus részecske és molekula szűrő 
• Pumpa kapacitás  70 l/min
• Max vákuum 0,05 mbar
Kompresszor kapacitás: 300g/min
• Tömlő hossz 3m
• Beépített nyomtató (opcionális)
További tartozékok:
1 pár kemikália rezisztens kesztyű, védőszemüveg, Védő takaró, 
kalibráló súly, imbusz kulcs
Ajándék: 100 db kemikália rezisztens kesztyű, Reklám zászló, Reklám 
plakát

MOST MINDEN KARBANTARTÓ ÁLLOMÁSHOZ AJÁNDÉK:  
TAKARÓ PONYVA, POSZTER, KESZTYŰ, VÉDŐSZEMÜVEG, ZÁSZLÓ ÉS TRÉNING
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AUTOMATA KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁS,  
RENDSZERDIAGNOSZTIKAI ÉS FELTÖLTŐ  
MUNKAFOLYAMATOKHOZ ALASKA START HFO
007950015210

Nitrogén csatlakozó

Egyszerű kalibrálás Tökéletesített olajleürítés Alacsony üzemeltetési költségek

Javasolt üzemi nyomás Személyautó+Teherautó

Kalibrálás és utasítások on-line

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

MOST MINDEN KARBANTARTÓ ÁLLOMÁSHOZ AJÁNDÉK:  
TAKARÓ PONYVA, POSZTER, KESZTYŰ, VÉDŐSZEMÜVEG, ZÁSZLÓ ÉS TRÉNING

ALASKA START HFO Klímarendszer diagnosztizálására és töltésére 
kifejlesztett eszköz, mely kifejezettem az új előírásoknak megfelelő HFO-1234yf 
hűtőközeggel dolgozik . Teljesen automatikus egyaránt megfelel az európai és 
amerikai biztonsági sztenderdeknek valamint a SAE (Society of Automotive 
Engineers)normának is .A szellőző rendszer teljesítménye garantáltan a legjobb 
hő leadási tulajdonságokkal rendelkezik, a beépített ventilátor. A hűtőközeg 
visszanyerés az SAE szabványoknak megfelelő annak érdekében, hogy a gép a 
használata során a legnagyobb mértékben kímélje környezetét. A gép felszerelhető 
gázanalizáló készülékkel is, melynek használatával biztos lehet abban, hogy 
a lefejtés előtt milyen összetételű gázzal dolgozik. A készülék hozzáadott autó 
adatbázisának segítségével olyan tipus specifikus diagnosztikára is képes melyek 
az eddigiek során nem voltak lehetségesek. Az eszköz képes nitrogén tesztek 
elvégzésére is, mely a leghatékonyabb  módszer a rendszer szivárgások feltárása. 
Az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően a gép jelzi a ciklikus karbantartási 
eseményeket ill az esetleges üzemzavarokat is.
Rendszer jellemzők:
• programozó, és a high-end elektronikus vezérlő mágnes szelep
• biztonsági szelepek
• nyomás mérők
• nyomásérzékelő a hengerben (mérőhengerbe nyomás riasztás)
• kiegészítő hűtő hűtőközeg
• Két analóg nyomásmérő a javasolt nyomás jelöléssel
• hő nyomtatóvak ellátva
• Beépített adatbázis választott jármű személyautók, kisteherautók, teherautók és 
mezőgazdasági gépek 
• elektronikus mérlegek, az olaj és hűtőközeg
• kábel hossz 3m  (Parker szabvány szerint J2888)
• könnyen olvasható alfanumerikus kijelző
• három tároló tégely (kinyert olaj, friss olaj, kontraszt)
• csatlakozó öblítéshez
• konténer POE / UV (hibrid járművek) a gyorsrögzítő
• hűtőközeg azonosító (opcionális)
Tulajdonságok ALASKA START HFO:
• hűtőközeg pára szűrés
• mechanikai szennyeződések tisztítása
• olaj és hűtőközeg leválasztás
• maradvány hűtőközeg  mérés 
• maradvány hűtőközeg  tesztelése
• nagy teljesítményű vákuumpumpa
• Rendszer szivárgás teszt (vákuum vagy nitrogén)
• Automatikus vagy fél automatikus olaj és kontraszt anyag adagolás 
• Maradvány hűtőközeg visszanyerés a tömlőkből
• Választható kézi üzemmód
• 20 a legutóbbi karbantartás memória
• egyszerű és olcsó szolgáltatás
• Hűtőközeg azonosító lehetőség (opcionális)
Specifikációk:
• Hűtőközeg: R1234yf
• Elektronikus mérlegek (hűtőközeg): - pontosság +/- 10 g
• Elektronikus mérleg friss olaj / lefejtett: pontosság +/- 1 g
• Elektronikus  Vákuum szivattyú Kl. 1.0
• Nyomásmérő, alacsony nyomású / nagynyomású Kl. 1.6
• A belső tartály kapacitása: 10 kg
Kompresszor kapacitás: 300g / min
• Tömlőhossz: 3m
• Áramlási sebesség: 100 l / min
• Maximális vákuum mértéke 5 Pa - 0,05 mbar
• Beépített mechanikus részecske és molekula szűrő
• Mechanikus szűrő finom háló
• Beépített nyomtató  termikus nyomtató
További tartozékok:
1 pár kemikália rezisztens kesztyű, védőszemüveg, Védő takaró, kalibráló súly, 
imbusz kulcs
Ajándék: 100 db kemikália rezisztens kesztyű, Reklám zászló, Reklám plakát
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AUTOMATA KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁS,  
RENDSZERDIAGNOSZTIKAI ÉS FELTÖLTŐ  
MUNKAFOLYAMATOKHOZ ALASKA BUS
007950015220

Kalibrálás és utasítások on-line

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

Nitrogén csatlakozó

Tökéletesített olajleürítés Alacsony üzemeltetési költségek

4m tömlők
meghosszabbítási lehetőséggel

Személyautó+Teherautó

Egyszerű kalibrálás

Nyomtató

MADE IN ITALY

ALASKA BUS Klímarendszer diagnosztizálására és töltésére kifejlesztett 
eszköz. A készülék hozzáadott autó adatbázisának segítségével olyan 
típus specifikus diagnosztikára is képes melyek az eddigiek során nem 
voltak lehetségesek. 
Többféle üzemeltetési mód:
 1) Manuális funkció: Az üzemeltető határozza meg a hűtőközeg lefejtés, 
ürítés, olaj adagolás és töltés fázisait. 
2) Automatikus funkció: A végrehajtandó műveleteket a gép választja ki a 
telepített adatbázisból, vagy programozható adatok alapján automatikusan 
végzi.  
 A telepített adatbázisok révén a felhasználó képes típus specifikus 
adatok alapján dolgozni a karbantartási esemény nem igényel egyéb 
forrásból információt. Az adatbázis tartalmazza a személyautók, kisteher 
autók, teherautók és mezőgazdasági gépek karbantartásához szükséges 
adatokat is. A gép kifejezetten buszok karbantartására és szervizelésére 
kifejlesztett modell kifejezetten hatékony vákuum szivattyú teljesítménnyel  
(226l/perc)
Rendszer jellemzők:
• programozó, és a high-end elektronikus vezérlőrendszer mágnes 
szelepek
• Biztonsági szelepek
• Három analóg mérőeszközök
• Két manuális szelepek
• Három friss olaj víztározók, túlhajszolt és kontraszt
• A nyomtató (opcionális)
• Kábelhossz  5m
• Könnyen olvasható alfanumerikus kijelző
• További belső nyomás szenzor
• Integrált, elektronikus adatbázis, amely lehetővé teszi, többek között, a 
másodlagos
azonosítják a jármű alapján a nyilvántartási számot és az utolsó szerviz 
adatokat is
• Nitrogén  Csatlakozó 
• Öblítés csatlakozó
• POE / UV tartály (hibrid járművek) 
• fűtés öv
Tulajdonságok ALASKA BUS:
• hűtőközeg pára szűrés
• mechanikai szennyeződések tisztítása
• olaj leválasztás
• Maradvány hűtőközeg  mérés 
• Maradvány hűtőközeg  tesztelése
• Nagy teljesítményű vákuumpumpa
• Rendszer szivárgás teszt (vákuum vagy nitrogén)
• Automatikus vagy fél automatikus olaj és kontraszt anyag adagolás
• Maradvány hűtőközeg visszanyerés a tömlőkből
• Választható kézi üzemmód
• Ügyfél regisztráció és nyomtatás
• Egyszerű és gyors munkafolyamatok
• Automatikus vagy kézi adagolású kontraszt anyag adagolás
• Nyomtató (opcionális)
• Nitrogén csatlakoztatási lehetőség
• Hűtőközeg azonosító lehetőség (opcionális)
 Specifikációk:
• Hűtőközeg: R134a
• Elektronikus mérlegek (hűtőközeg): - pontosság +/- 10 g 
• Elektronikus  Vákuum szivattyú Kl. 2.5
• Működési kapacitás 27,2l tartály 25kg
• Vákuum szivattyú 226l/perc
• Tömlőhossz: 5m
• Áramlási sebesség: 100 l / min
• Maximális vákuum mértéke 5 Pa - 0,05 mbar
• Beépített mechanikus részecske és molekula szűrő
• Kompresszor kapacitás 500g/perc
• Beépített nyomtató  termikus nyomtató
További tartozékok:
1 pár kemikália rezisztens kesztyű, védőszemüveg, Védő takaró, kalibráló 
súly, imbusz kulcs
Ajándék: 100 db kemikália rezisztens kesztyű, Reklám zászló, Reklám 
plakát

MOST MINDEN KARBANTARTÓ ÁLLOMÁSHOZ AJÁNDÉK:  
TAKARÓ PONYVA, POSZTER, KESZTYŰ, VÉDŐSZEMÜVEG, ZÁSZLÓ ÉS TRÉNING
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MADE IN ITALY

AUTOMATA KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁS,  
RENDSZERDIAGNOSZTIKAI ÉS FELTÖLTŐ  
MUNKAFOLYAMATOKHOZ ALASKA PREMIUM
007950015230

Kalibrálás és utasítások on-line

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

Nitrogén csatlakozó Nyomtató Személyautó+Te-
herautó

Egyszerű kalibrálás Tökéletesített olajleürítés Alacsony üzemeltetési költségek

Mérleg rögzítő Hybrid olaj karbantartásTökéletesített olajleürítés

ALASKA PREMIUM Klímarendszer diagnosztizálására és töltésére 
kifejlesztett eszköz. A készülék hozzáadott autó adatbázisának segítségével olyan 
típus specifikus diagnosztikára is képes melyek az eddigiek során nem voltak 
lehetségesek. 
Többféle üzemeltetési mód:
 1) Manuális funkció: Az üzemeltető határozza meg a hűtőközeg lefejtés, ürítés, olaj 
adagolás és töltés fázisait. 
2) Automatikus funkció: A végrehajtandó műveleteket a gép választja ki a telepített 
adatbázisból, vagy programozható adatok alapján automatikusan végzi.  
Az eszköz képes nitrogén tesztek elvégzésére is, mely a leghatékonyabb  módszer 
a rendszer szivárgások feltárása.  A gép rendelkezik öblítő funkcióval is melynek 
segítségével hatékonyan tisztíthatja a klíma körét, eltávolítva az esetlegesen a 
rendszerben maradt olaj és egyéb mechanikai hibákat okozó szennyeződéseket. 
Az eszköz LCD kijelzővel szerelt és nyomtató beépítésére alkalmas portokkal is 
rendelkezik.
Rendszer jellemzők:
• programozó, és a high-end elektronikus vezérlő mágnes szelep
• biztonsági szelepek
• nyomás mérők
• nyomásérzékelő a hengerben (mérőhengerbe nyomás riasztás)
• kiegészítő hűtő hűtőközeg
• Két analóg nyomásmérő a javasolt nyomás jelöléssel
• hő nyomtatóvak ellátva
• Beépített adatbázis választott jármű személyautók, kisteherautók, teherautók és 
mezőgazdasági gépek 
• elektronikus mérlegek, az olaj és hűtőközeg
• kábel hossz 3m  (szabvány szerint J2888)
• LCD kijelző
• négy tároló tégely (kinyert olaj, friss olaj, kontraszt és extra tégely (hibrid 
járművekhez)
• fűtő öv
• csatlakozó öblítéshez
• konténer POE / UV (hibrid járművek) a gyorsrögzítő
• hűtőközeg azonosító (opcionális)
• USB port
Tulajdonságok:
• hűtőközeg pára szűrés
• mechanikai szennyeződések tisztítása
• olaj leválasztás
• Maradvány hűtőközeg  mérés 
• Maradvány hűtőközeg  tesztelése
• Nagy teljesítményű vákuumpumpa
• Rendszer szivárgás teszt (vákuum vagy nitrogén)
• Automatikus vagy fél automatikus olaj és kontraszt anyag adagolás
• Maradvány hűtőközeg visszanyerés a tömlőkből
• Választható kézi üzemmód
• Ügyfél regisztráció és nyomtatás
• Egyszerű és gyors munkafolyamatok
• Automatikus vagy kézi kioldó nem kondenzálódó gázok
• Képes az adatbázis frissítésre USB-n keresztül
• Nitrogén csatlakoztatási lehetőség
• Hűtőközeg azonosító lehetőség (opcionális)
Specifikációk:
• Hűtőközeg: R134a/ 1234yf
• Elektronikus mérlegek (hűtőközeg): - pontosság +/- 10 g
• Elektronikus mérleg friss olaj / lefejtett: pontosság +/- 1 g
• Elektronikus  Vákuum szivattyú Kl. 1.0
• Nyomásmérő, alacsony nyomású / nagynyomású Kl. 1.6
• A belső tartály kapacitása: 10 kg
Kompresszor kapacitás: 300g / min
• Tömlőhossz: 3m
• Áramlási sebesség: 100 l / min
• Maximális vákuum mértéke 5 Pa - 0,05 mbar
• Beépített mechanikus részecske és molekula szűrő
• Mechanikus szűrő finom háló
• Beépített nyomtató  termikus nyomtató
További tartozékok:
1 pár kemikália rezisztens kesztyű, védőszemüveg, Védő takaró, kalibráló súly, 
imbusz kulcs
Ajándék: 100 db kemikália rezisztens kesztyű, Reklám zászló, Reklám plakát

MOST MINDEN KARBANTARTÓ ÁLLOMÁSHOZ AJÁNDÉK:  
TAKARÓ PONYVA, POSZTER, KESZTYŰ, VÉDŐSZEMÜVEG, ZÁSZLÓ ÉS TRÉNING
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MADE IN ITALY

AUTOMATA KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁS,  
RENDSZERDIAGNOSZTIKAI ÉS FELTÖLTŐ  
MUNKAFOLYAMATOKHOZ ALASKA  
PREMIUM HFO
007950015240

Kalibrálás és utasítások on-line

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

Nitrogén csatlakozó

Egyszerű kalibrálás Tökéletesített olajleürítés Alacsony üzemeltetési költségek

Nyomtató Személyautó+Teherautó adatbázis (opcionális)

Mérleg rögzítő Hybrid olaj karbantartásIGáz analizátor

ALASKA PREMIUM HFO - Klímarendszer diagnosztizálására és töltésére 
kifejlesztett eszköz, mely kifejezettem az új előírásoknak megfelelő HFO-1234yf 
hűtőközeggel dolgozik . Teljesen automatikus egyaránt megfelel az európai és amerikai 
biztonsági sztenderdeknek valamint a SAE (Society of Automotive Engineers)normának 
is . A szellőző rendszer teljesítménye garantáltan a legjobb hő leadási tulajdonságokkal 
rendelkezik, a beépített ventilátor. A hűtőközeg visszanyerés az SAE szabványoknak 
megfelelő annak érdekében, hogy a gép a használata során a legnagyobb mértékben 
kímélje környezetét. A programok optimalizálásával a gép használata csak annyi időt 
kíván meg a használójától mely valóban szükséges a karbantartás elvégzéséhez. A gép 
felszerelhető gázanalizáló készülékkel is, melynek használatával biztos lehet abban, 
hogy a lefejtés előtt milyen összetételű gázzal dolgozik. A készülék hozzáadott autó 
adatbázisának segítségével olyan tipus specifikus diagnosztikára is képes melyek az 
eddigiek során nem voltak lehetségesek. Az eszköz képes nitrogén tesztek elvégzésére 
is, mely a leghatékonyabb  módszer a rendszer szivárgások feltárása.  A gép rendelkezik 
öblítő funkcióval is melynek segítségével hatékonyan tisztíthatja a klíma körét, eltávolítva 
az esetlegesen a rendszerben maradt olaj és egyéb mechanikai hibákat okozó 
szennyeződéseket. Az eszköz LCD kijelzővel szerelt és nyomtató beépítésére alkalmas 
portokkal is rendelkezik.
Innovatív jelzőrendszere az automatikus karbantartási esemény közben riaszt, ha 
bármilyen probléma merül fel a használat során.
Rendszer jellemzők:
• programozó, és a high-end elektronikus vezérlő mágnes szelep
• biztonsági szelepek
• nyomás mérők
• nyomásérzékelő a hengerben (mérőhengerbe nyomás riasztás)
• kiegészítő hűtő hűtőközeg
• Két analóg nyomásmérő a javasolt nyomás jelöléssel
• hő nyomtatóvak ellátva
• Beépített adatbázis választott jármű személyautók, kisteherautók, teherautók és 
mezőgazdasági gépek 
• elektronikus mérlegek, az olaj és hűtőközeg
• kábel hossz 3m  (szabvány szerint J2888)
• LCD kijelző
• négy tároló tégely (kinyert olaj, friss olaj, kontraszt és extra tégely (hibrid járművekhez)
• fűtő öv
• csatlakozó öblítéshez
• konténer POE / UV (hibrid járművek) a gyorsrögzítő
• hűtőközeg azonosító (opcionális)
• USB port
Tulajdonságok:
• hűtőközeg pára szűrés
• mechanikai szennyeződések tisztítása
• olaj leválasztás
• Maradvány hűtőközeg  mérés 
• Maradvány hűtőközeg  tesztelése
• Nagy teljesítményű vákuumpumpa
• Rendszer szivárgás teszt (vákuum vagy nitrogén)
• Automatikus vagy fél automatikus olaj és kontraszt anyag adagolás
• Maradvány hűtőközeg visszanyerés a tömlőkből
• Választható kézi üzemmód
• Ügyfél regisztráció és nyomtatás
• Egyszerű és gyors munkafolyamatok
• Automatikus vagy kézi kioldó nem kondenzálódó gázok
• Képes az adatbázis frissítésre USB-n keresztül
• Nitrogén csatlakoztatási lehetőség
• Hűtőközeg azonosító lehetőség (opcionális)
Specifikációk:
• Hűtőközeg: R1234yf
• Elektronikus mérlegek (hűtőközeg): - pontosság +/- 10 g
• Elektronikus mérleg friss olaj / lefejtett: pontosság +/- 1 g
• Elektronikus  Vákuum szivattyú Kl. 1.0
• Nyomásmérő, alacsony nyomású / nagynyomású Kl. 1.6
• A belső tartály kapacitása: 10 kg
Kompresszor kapacitás: 300g / min
• Tömlőhossz: 3m
• Áramlási sebesség: 100 l / min
• Maximális vákuum mértéke 5 Pa - 0,05 mbar
• Beépített mechanikus részecske és molekula szűrő
• Mechanikus szűrő finom háló
• Beépített nyomtató  termikus nyomtató
További tartozékok:
1 pár kemikália rezisztens kesztyű, védőszemüveg, Védő takaró, kalibráló súly, imbusz 
kulcs
Ajándék: 100 db kemikália rezisztens kesztyű, Reklám zászló, Reklám plakát
MOST MINDEN KARBANTARTÓ ÁLLOMÁSHOZ AJÁNDÉK:  
TAKARÓ PONYVA, POSZTER, KESZTYŰ, VÉDŐSZEMÜVEG, ZÁSZLÓ ÉS TRÉNING
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Texa klímagep szűrőátmérő 76mm, hossz 240mm 
M3/8”x M3/8” csatlakozó (7xx sorozat)
007950025560

Robinair klímagep szűrőátmérő 76mm, hossz 235mm 
M3/8”x M3/8” csatlkozó (ACS 511,ACS 611,Robinair 
AC690 AC595)
007950025900

Filter Brainbee/Valeo(BrainBee CLIMA 8000, 8250, 
8500, 9000, 9000BUS,CLIMA FILL PROFI,CLIMA 
FILL MAXI )
007950025920

Brainbee klímagep szűrő (BrainBee CLIMA 8000, 
8250, 8500, 9000, 9000BUS, CLIMA FILL PROFI, 
CLIMA FILL MAXI)
007950025930

Szűrő Magneti Marelli, Bosch ACS 500, 450, 400, 
Silvertronic, Tronic, Delphi (Refmatic sorozat) 
állomásokhoz Ø 76 mm 230 mm hosszúság, 3/8” 
csatlakozó
007950025055

ÚJ!

Vacuum szivattyú Olaj 0,5l 
minden vákuumszivattyúhoz alkalmas007935090600
Vacuum szivattyú Olaj 1liter 
minden vákuumszivattyúhoz alkalmas007950024880
Vákuumszivattyú olaj 5l Univerzális
felhasználásra, minden vákuumszivattyúhoz 
007950026580

ALASKA START ALASKA START HFO ALASKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA PREMIUM HFO

1. Hűtűközeg R134a R1234yf 1. Hűtűközeg R134a R1234yf

2. Hűtűközeg érzékelés nem opcionális 2. Hűtűközeg érzékelés nem opcionális

3.  Integrált adatbázis igen igen 3. Integrált adatbázis igen igen

4. Utolsó szervíz memória igen igen 4. Utolsó szervíz memória igen igen

5. A/C redszer diagnózis igen igen 5. A/C redszer diagnózis igen igen

6. Beépített nyomtató opcionális opcionális 6. Beépített nyomtató opcionális opcionális

7. HP-LP, HP, LP manual valve manual valve 7. HP-LP, HP, LP manual valve manual valve

8. Lefejtés AUT AUT 8. Lefejtés AUT AUT

9.  Olaj leválasztás AUT with scale AUT with scale 9. Olaj leválasztás AUT with scale AUT with scale

10. Vácuum AUT AUT 10. Vácuum AUT AUT

11. A/C szivárgás teszt AUT AUT 11. A/C szivárgás teszt AUT AUT

12. Feltöltési fázis AUT AUT 12. Feltöltési fázis AUT AUT

13. Öblítés nem igen 13. Öblítés nem igen

14. Nitro-kit kompatibilis nem opcionális 14. Nitro-kit kompatibilis nem opcionális

15. Non-condensable gas discharge AUT with valve AUT with valve 15. Non-condensable gas 
discharge AUT with valve AUT with valve

16. Alphanumerikus billentyűzet és kijelző  min 4 x 20 (4 buttons)  min 4 x 20 (4 buttons) 16. Alphanumerikus billentyűzet 
és kijelző  min 4 x 20 (4 buttons)  min 4 x 20 (4 buttons)

17. Oil adagolás (Aut=scale) Base on time Base on time 17. Oil adagolás (Aut=scale) Base on time Base on time

18. UV adagolás (Aut=scale) Base on time Base on time 18. UV adagolás (Aut=scale) Base on time Base on time

19. HP-LP gauge 80 mm 80 mm 19. HP-LP gauge 80 mm 80 mm

20. PAG tartály igen igen 20. PAG tartály igen igen

21. POE/UV tartály (hybrid járművekhez) nem igen 21. POE/UV tartály  
(hybrid járművekhez) nem igen

22. Cső hossz 3000 mm 3000 mm 22. Cső hossz 3000 mm 3000 mm

23. Vákuum pumpa 70L 70L 23. Vákuum pumpa 70L 70L

24. Névleges vacuum min 0,05 mBar min 0,05 mBar 24. Névleges vacuum min 0,05 mBar min 0,05 mBar

25. Kompresszor 9 cc 9 cc 25. Kompresszor 9 cc 9 cc

26. Hűtőközeg melegítő nem igen 26. Hűtőközeg melegítő nem igen

27. Beépített hűtőközeg tartály 10kg 10kg 27. Beépített hűtőközeg tartály 10kg 10kg

28. Tank nyomás szenzor hőmérséklet mérővel nem nem 28. Tank nyomás szenzor 
hőmérséklet mérővel nem nem

29. Belsö tartály nyomás kijelzés nem Mérőóra 29. Belsö tartály nyomás kijelzés nem Mérőóra

12,4 l hűtőközeg palack fűtőszíj
007935090760
27,2 l hűtőközeg palack fűtőszíj
007935090770

Nyomtató - Evolution Plus/Hd/Next
007935096320
Nyomtató -For Station Alaska Start HFO/Alaska BUS 
007950015510

Mm6F / Mm7F Szerviz készlet (Szűrő + Olaj)
007950024110
Air Check / Clima Tech / Next Szerviz készlet 
(Szűrő + Olaj) (Bosch ACS 500, 450, 400, 
Silvertronic, Tronic, Delphi-series Refmatic 
számára is alkalmas)
007950024130

Robinair Spx Valeo klímagep szűrő
átmérő 76mm, hossz 275mm
007950025050

Robinair Spx Valeo klímagep szűrőátmérő 90mm, hossz 294mm 
(ClimFill - Auto and Advance)

007950025060

Texa klímagep szűrőátmérő 76mm, hossz240mm M3/8”x 
M3/8” csatlakozó (6xx sorozat)
007950025070

KLÍMATÖLTŐ ÁLLOMÁSOK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT
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Ózon generátor 
MX-4000
A legjobb hatékonyság! Sok éves tapasztalat alapján.

95

Ózon-generátor 
A készülék a légköri oxigén felhasználásával generál ózont, mely fertőtlenítő 
és szagtalanító hatású.  Az ózon egy nagyon erős oxidálószer mely eltávolít 
minden szennyeződést az utastérben. Hatékonyan eltávolítja a nedvességet 
főleg padlóburkolatokban  
és a légkondicionáló párologtató rendszerébe szorult párát.  Az utastér 
nagyságáhou illesztve programozható üzemidők(5, 10, 15, 30, 60 perc). Az 
ózon gáz nehezebb, mint a
a levegő instabil, és gyorsan lebomlik. 
Gáz formájában színtelen, nagyobb tömegben színe kék.  Az ózon egy nagyon
erős oxidáló vegyület, sokkal erősebb, mint az oxigén.

• Méretek: 320 x 220 x 95 mm-es.
• Tápegység: 220/240 V 50 Hz - 0,15 A - 18
• A gép kapacitása: 3 l / min.
• Ózon: 1 g / h
Köszönhetően a kompakt kialakításnak, használata könnyű, a szennyező 
anyagok eltávolítása rendkívül egyszerű. Helyezze a szondát az utastérbe és 
kacsolja be a generátort. Előnyei:
• könnyen kezelhető
• szennyeződések eltávolítja
• eltávolítja a nedvességet
• megszünteti a kellemetlen szagokat
• egyszerű és környezetbarát működési mód
• nincs szükség egyéb kemikáli alkalmazására, üzemeltetése olcsó

Ózon generátor MX4000
Ezt annagy teljesítményű eszközt kifejezetten nagy utasterek tisztítására 
fejlesztettük. Az ózon gáz alkalmazása az egyik leghatékonyabb módszer a 
szennyeződések eltávolítására. Hatékonyan távolítja el a nedvességet melyek 
elsősorban a kárpitokban halmozódnak fel. Ugyancsak megszünteti a kel-
lemetlen szagokat és a gombákat, baktériumok és vírusokat is , amelyek 
veszélyeztetik egészségünket. Készülék nagy hatékonysággal
- 4000 mg / h nagyon jól működik esetén pl buszok és nagyobb utasterekhez 
ajánlott, de személyautók gyorsabb fertőtlenítését is lehetővé teszi. Az ózon 
gáz a levegőnél nehezebb, instabil és gyorsan lebomlik.
Alkalmazása egyszerű és rendkívül hatékony.

• Ózon képzési képessége: 4000 mg / h
• belső szivattyú szállítása 10-15 l / perc
• Programozható számláló: 1-60 perc
• A nyomás a szivattyú által létrehozott 17 kPa
Működtetési környezet: belső jól szellőző helyiségben
(nem korrozív gáz)
• Időjárási körülmények munkahely 100 ± 4 kPa
• munkakörnyezet hőmérséklet-tartomány: 5-40 ° C
• relatív páratartalmú környezetben: ≤80%
• ózonfejlesztésre módszer: corona
• Az átmérője kiömlővezetéktől: 8mm
• Tápegység: 220-240 V AC 50 Hz

430104018045 007936210010

www.wyposazeniemm.pl

1000
mg/h

4000
mg/h

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA!

95 éves
TAPASZTALAT 

ALAPJÁN
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Az állomás R134A közegről R1234YF 
közegre való átállításához szolgáló kitt
007935090865
Átalakító készlet R1234YF
R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Átalakító készlet a R1234yf hűtőközeg - Next 
sorozat klíma állomások
007935090860

Hibrid autó szerviz bővítő csomag  
- Ct Plus/Hd Next számára
007935090835

A/C Öblítő kiegészítő készlet klímagep 
berendezések számára
007950024060

Gázelemző készülék Alaska Start HFO/Alaska 
Premium HFO berendezésekhez
007950015690

Nitrogén csatlakozó készlet
007935090850

Garancia Extension 12 hónap  
- Összes klímagep
099994910040

Könyves adatbázis 2016
007935090895

2017-es USB Flash Drive Alaska Start, HFO, Bus, 
Premium, HFO
007935090891

Clima Tech Top 2016 adatbázis
frissítés - memóriakártya
007935090890
Clima Tech Plus/Hd Next 2016 adatbázis
frissítés - memóriakártya
007935090880
Clima Tech Mobile/Evolution 2016
adatbázis memóriakártya
007935090870

Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next
új olaj / UV olaj tartály
007935096230
Clima Tech Plus/Hd/Evo használt olaj
tartály (nem jó a Ct Top Next-hez)
007935097100

Tartály a friss elhasznált olajra 
Matic/Plus régi/Mobile
007950013570

Tartály a friss elhasznált olajra 
Matic/Plus régi/Mobile
007935096770

Clima Tech/Air Check/Ct Next állomás burkolata

007950015045
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Frissítő spray  Bio 200 mI 
007950025760
Frissítő spray  Bio 200 mI 
007950026610

Klíma fertőtlenítő folyadék 5 l
007950025150

Klíma fertőtlenítő folyadék 1 l - koncentrátum
007950025160

Folyadék az ultrahangos berendezés 
fertőtlenítéséhez 1 l
007950025490

Folyadék az ultrahangos berendezés 
fertőtlenítéséhez 5 l
007950025500

Folyadék a párolgató mosásához 5 l
007950025170

Folyadék a klímaberendezés elemeinek 
mosásához (aktív hab) 1 l
007950025180

Fertőtlenítő spray 400 ml baktériumelleni az 
adagoló csővel (többszöri használatra)
007950024900

Tisztító spray párolgató mosásához 400 ml (2 db)
007950024050

Clean air
007950025340
Készülék és a készletben 24 db fertőtlenítő 
folyadék „fenyő”
00794100201

A spray létrehozása a porlasztóban a vegyi oldat 15-20 
kHz frekvenciával rezgő piezoelektromos kristály felülete-
kre való átvitelével történik. Ez a rezgés köd keletkezését 
okozza az ultrahangos átalakító felett, mely ventilátoron 
keresztül a berendezés kimenetére kerül.
Ezt követően a levegő keringtetésével kerül elszívásra, így 
a levegő tisztítását, baktériumok elpusztítását és kelleme-
tlen szagok megszűnését eredményezi. Az ultrahangos 
módszer fő előnye a szobahőmérsékletű vékony köd 
létrehozása. Mivel ezek a részecskék nem ülepednek le 
könnyen a talált felületeken, ez megelőzi a kondenzáció 
jelenség kialakulását tekintettel arra, hogy az elpárolgott 
folyadék hőmérséklete magasabb a környezeténél. 
Vastag cseppek a kamrafalakkal történő összeütközés 
során kerülnek eltávolításra és csak a 5 - 10μm cseppek 
bejuthatnak a klíma fúvó csatornáiba.
A modul ultrahang frekvencia: 1,7Mhz
Tápfeszültség: 12V (szivargyújtó dugó)
Teljesítmény: 40W
Kiadás: 250ml/óra
Üzemi hőmérséklet: -1°C ÷ 60°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C ÷ 90°C
Méretek: 240x185x120mm
Súly: 0,80kg

2db Dekontamináló Sprejek 100 ml
Hab és 150 ml “Granate”
007950024870

Dekontamináló hab 400 ml
007950025630

Magneti Marelli 
GARANTÁLJA A FRISS ÉS TISZTA ILLATOT AZ 
UTASTÉRBEN.
Eldobható„Gránát spray” a leghatékonyabb 
módja  gyors és hatékony tisztításnak. Eltávolítja 
a baktériumokat, gombákat
és frissíti a jármű utasterét.

Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - leven-
dula illat
007950024020
Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - fenyő illat
007950024021
Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - musk illat
007950024022
Frissítő spray egyszeri használatú – Gránát Talk 
200 ml
007950026510
Frissítő spray egyszeri használatú – Gránát  Vnilia 
200 ml
007950026520
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Lézer hőmérő - Pirométer
007950013810

A pirométer a mozgó, hozzáférhetetlen vagy érintésben veszélyes objektumok 
hőmérsékletének mérésére 
szolgáló professzionális berendezés. Lézeres keresővel rendelkezik, mely a 
mérés helyét pontosan határozza meg. A pirométer magas mérési precízióval 
rendelkezik 0,1 °C-ig. • 4 számjegyű alávilágított LCD kijelző 
• hőmérséklettartomány -50°C ÷ 500°C (±2°C) • elem 9V (15 órás üzem) • 
reakció idő 0,5 mp • automatikus 
kikapcsolás 10 mp tétlenség után• optikai felbontás 12:1 
• mérési hely kiválasztása lézersugárral

Pwm-Clima szelep Teszter
007935063040

A Magneti Marelli  szolgál közvetlen ellátás szabályozó szelep minden 
kuplunghasználatot közvetlenül légkompresszorok a külső vezérlő 
teljesítményét, anélkül, hogy hozzon létre kapcsolatot az elektromos 
rendszer a jármű. Felhasználóbarát formátum lehetővé teszi a jelölt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:
• Tápellátás: 11-15 V
• Hőmérséklettartomány: -10 ° C és + 40 ° C-on
• Tárolási hőmérséklet: -20 ° C és + 50 ° C-on
• Áramfelvétel: max 3A
• Flow Control kompresszor 3% -100%

Jelenleg támogatott modellek:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

Digitális Hőmérő
007950024030

• temperature range -50 C to +300 C

Duális infravörös / kapcsolat hőmérő
007950013830

Pontos hőmérők, szükséges a diagnózis a légkondicio-
náló rendszerek - Laser infravörös hőmérő, hőmérő 
szonda, vagy infravörös digitális hőmérő.

Folyadék az ultrahangos berendezéshez 
fenyő105 ml 24 db
007950026530
Folyadék az ultrahangos berendezéshez 
fenyő105 ml 24 db
007950025350
Folyadék az ultrahangos berendezéshez levendula 105 ml 24 db

007950025360
Folyadék az ultrahangos berendezéshez pézsma 
105 ml 24 db
007950025370

ÚJ!

 MINI ID - R134a közeg elemző
007935090940

MINI ID - R134a KÖZEG ELEMZŐ:
Jelenleg az autópiacon különböző minőségű hűtőközegek találhatók.
A gépkocsi klímarendszer ill. a klíma szervizállomás meghibásodásának  
megelőzése céljából ajánlott a hűtőközeg minőségének ellenőrzése.
Mini ID felülvizsgálhatja a R134a közeg minőségét túl nagy levegőtartalom ill. pro-
pán vagy bután szennyeződések szempontjából.v
SPECIFIKÁCIÓ:
• Súly: 0.8kg
• Támogatott közegek: R134a (Tetrafouroethane)
• Tűrés: Megfelelő/Nem megfelelő— 95% tiszta R134a
• Tanúsítványok: SAE J1771 and CE
• Felhasználói interfész: Membrános nyomógombok jelző diódákkal
• Kalibrálási módszer: Manuális szivattyú
• Tárolási hőmérséklet: -10° ÷ +50°C
• Üzemi hőmérséklet: +10° ÷ +45°C

IULTIMA ID-TECH - azonosító és elemző
a hűtőgázokhoz”
007935090950

ULTIMA ID-TECH - ID
I ANALYZER FOR GAS COOLING:
Ultima ID-nech allows for verification of R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, 
together with the determination of the air and the amount of hydrocarbons.  
The result can be confirmed by printing (optional).
SPECIFICATIONS:
• Power supply: 12 V DC @ 2A via 110/220 VAC adapter; Optional AA batteries
• Certificates: CE, UL and CUL
• User Interface: Graphical, buttons, built-in printer
• Sample gas: Pressure from the cylinder
• Temperature range: 10 ° C to 37.7 ° C
• Response time: Less than 3 Minutes
• Humidity: 0-95% RH
• The weight of the sample gas: 5g per test
• Working pressure: 50 psi - 500 psi
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Max terhelés 80 kg Elektronikus LCD kijelző pontossága 10 g. 
Csomagolva robusztus és minőségű műanyag bőrönd

007950025380

Lehetővé teszi a hűtőközegek pontos mennyiségének 
felmérését Tartós alapzattal rendelkezik palackhoz. 
Maximális megterhelés 80 kg Elektronikus kijelzővel 
rendelkezik 10 g pontosságú skálával  Mérleg tartós és 
kényelmes bőröndben

Szelep leszerelo berendezes
007950025200

Klímagép hűtőközeg tömlő, kék, 2,5m, 1/4”SAE
007950013760
Klímagép hűtőközeg tömlő, kek, 400cm, 1/4”SAE
007950024730
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, kék, 2,5m, 
1/4”SAE
007950024960
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, kék, 400cm, 
1/4”SAE
007950024965

Klímagép hűtőközeg tömlő, piros, 2,5m, 1/4”SAE
007950013770
Klímagép hűtőközeg tömlő, piros, 400cm,1/4”SAE
007950024720
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, piros, 2,5m, 
1/4”SAE 
007950024950
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, piros, 
400cm, 1/4”SAE
007950024955

Gyorscsatlakozó lp 1/4’’ 16 mm
007950013780

Gyorscsatlakozó hp 1/4’’ 16 mm
007950013790

Szűrő készlet vizsgálo üvegel
007950024780

Szűrő készlet vizsgálo üvegel

Teljes készlet kompresszoralkatrész  
szétszereléséhez
007950016010

Teljes készlet eltávolítására kompresszor elemeit. 
Tartalmazza az összes szükséges eszközökkel 
helyettesíteni tömítések, kuplung, kuplung 
csapágyakat berendezések márka Diesel Kiki 
(Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki és Sanden 
505, 508, 510, 575, 708 és 709.
A szett utasítás kíséri.

Bővített készlet kompresszoralkatrészek 
szétszereléséhez
007950016020
Lehetővé teszi a szíjkerekek, kuplungok, tömítő és 
csapágyak leszerelését. 
A GM, Ford, Chrysler és más behozott jármüvekben 
felszerelt  klímaberendezésekben alkalmazott kompres-
szorkuplung  kerékágyai le- és felszerelésére használt 
kulcsok teljes választékát tartalmazza.
Tartalmazza azonkívül a kompresszorok azonosító lapját.    
A készletbe tartoznak: 
Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
A kuplungtárcsa felszerelő csapja
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
A kuplungtárcsa húzója

      

“Alapkészlet kompresszoralkatrészek
szétszereléséhez”
007950016030

Az alapkészlet  a kompresszor elemei leszereléséhez
A készlet tartalmazza:
Univerzális kuplung kulcs
Kulcs Sanden SD 5 i 7 tárcsa és kuplung leszereléséhez 
Kulcs a metrikus  kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez 
Kulcs a Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-MI/Tecumsah 
Hr-9801 kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez Kulcs 
a Nippondenso GP/109 fel- és leszereléséhez Csap a 
kuplung tárcsa leszereléséhez.
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Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
HP 1/4” SAE
007935020110

Gyorscsatlakozó LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

Gyorscsatlakozó HP HFO 1234 yf Parker
007935020130

Bövített típusú gyorcscsatlakozó Volvo, 
BMW és egyéb” 
007950024560

RENAULT HP-LP gyorscsatlakozó
007950025250

Szybkozłączka zatrzaskowa 180 HP  
do czynnika R1234yf
007950027060

ÚJ!

Szybkozłączka zatrzaskowa 180 LP
do czynnika R1234yf
007950027030

ÚJ!

Przedłużka na port LP do czynnika R1234yf
007950027040

ÚJ!

Przedłużka na port HP do czynnika R1234yf 
007950027070

ÚJ!

Gyorscsatlakozó LP, 180°
007950024000

Gyorscsatlakozó HP, 180°
007950024010

Gyorscsatlakozó hp 1234yf közeghez 
(belső csavarmenet 1/2’’)
007950024930

Gyorscsatlakozó hp 1234yf közeghez 
(belső csavarmenet 1/2’’)
007950024940

Gyorscsatlakozó hp 1/2’’ konnektoral külső 1/4’’-re
007950025230

Gyorscsatlakozó lp 1/2’’ konnektoral külső 1/4’’-re
007950025240

Parker® gyorscsatlakozó alacsony nyomás 
M14 x 1,5 mm
007935020080

Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
M14 x 1,5 mm
007935020090

Parker® gyorscsatlakozó alacsony nyomás 
LP 1/4” SAE
007935020100
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Műhelyi forgatható lámpa 3W  COB LED 
+ UV világítás
007935030020
Magneti Marelli műhelyi lámpák sok érdekes és a munkát 
megkönnyebbítő megoldásokkal rendelkeznek:
- töltészi szint kijelző 
- mágneses alapzat 
- 120 törés 
- horgok 
- led dióda UV 3W+UV Forgatható lámpa 

Funkciók és jellemzők :
• 3W elülső COBLED >240 lument biztosítanak 
• Felső LED dióda + UV, 395~410 um
• 120 fokkal forgatható
• mágnes a fogantyú alsó részén 
• „nest” típusú horgok fogantyú alsó/felső részén 
• a töltő konnektor a töltés mutatójával
• 2-3 óra munka
• 3-4 óra töltés 
• 5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

      

Műhelyi lámpa, forgatható 3W COB LED 
+ elülső világítás UV mini
007935030130
Funkciók és jellemzők: 
• 0,9 W elülső COBLED 90–110 lument biztosítják  
• Felső LED dióda UV-vel, 395~410 um 
• 120 fokban forgatható 
• Mágnes a fogantyú alsó részében 
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részében 
• Töltő konnektor töltési szint mutatójával 
• 2,5–3 óra munka 
• Mini-USB vezetékkel

UV lámpa keszlet
007935090120

A MAGNETI MIRELLI UV-lámpa készlete
lehetővé teszi a szivárgás gyors észlelését
autón belüli légkondicionáló rendszerek
Tartalmaz:
• UV lámpa 50W
• Olaj (PAG) kontraszt
• védőszemüveg
•UV-Tisztítószer

     

Zestaw do wykrywania niszczelności do  
układów hybrydowych i czynników  
R134a/R1234yf  
007936210750
W zestawie:
- dozownik do kontrastu/oleju manualny
- lampa UV 50 W
- okulary UV

ÚJ!

UV lámpa 100 W
007950024700

MAGNETI MARELLI UV-LÁMPA KÉSZLET
• UV lámpa 100 W
• védőszemüveg

O-gyűrű kiszedő
007950024820

Ford rugózáró készlet
007950024760

Specialis bilincs LP vezetek leszerelesehez 
Toyota
007950025020

Specialis bilincs HP vezetek leszerelesehez 
Toyota
007950025030

Kiegészítő szűrő a szennyeződések eltávolítására
007950013800

Fésű a csepegtető lamellák egyengetéséhez
007950025040

Szelep leszerelo kulcs
007950024350

Fojtószelepfúvóka eltávolító készlet
007950025220

Olajadagolo injektor 1/4”
007950014140

Nyolcszögletű kulcs LP R134A
007950014150

Nyolcszögletű kulcs HP R134A
007950014160
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Elektronikus szivárgásészlelő UV-lámpával
007950013850

ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSÉSZLELŐ UV-LÁMPÁVAL
Lehetővé a rendszer szivárgásának gyors lokalizálását 
egy elektronikus szonda vagyUV-lámpa használatával.
• 6 érzékenységi fok (15 észlelési fok)
• szivárgás mértékét jelző háromszínű elektronikus 
  mérleg
• 3 gr/év mértékig észleli a szivárgásokat
• észlel minden CFC , HCFC, HFC anyagot
• Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
• akkumulátorteszt
• Szivárgás mértékét jelző hangriasztás
• Némítási funkció
• UV-védő szemüveg
• Nagyon nagy fényerejű UV-diódalámpa

      

Elektronikus szivárgásészlelő
007950013840

Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan keresse 
szivárgások a rendszerbe elektronikus 
jelző- szivárgás szonda hangjelzéssel vagy vizuálisan.
Jellemzők és specifikációk:
• 3 különböző érzékenységi szinttel (5 szintűérzékelés)
• Egy elektronikus skála jelzi a méret a szivárgás
• érzékeli szivárgás 3GR / év
• felismeri az összes tényezőt CFC`S, HCFC`S, HFC`S
• rugalmas szonda hossza 43cm
• Az akkumulátor teszt
• hangos riasztás jelzésére skálán szivárgás       

UV lámpa 50 W akkutöltővel és szemüveggel
007950025190

UV 50 W LÁMPA  AKKUTÖLTŐVEL ÉS  
SZEMÜVEGGEL
(BELSŐ ELEM + TÖLTŐ)

Lámpa Uv 9 Led elemes
007950025840

UV fény kompakt forrása, amely megkönnyebbíti  
a szivárgás gyors észlelését az autó klímaberen-
dezésekben. Alumínium tartós burkolat. 9 dióddal 
rendelkezik. Elem töltés.

Védő szemüveg UV
007950025280

SZIVÁRGÁS KERESŐ KÉSZLET 
(NITROGÉN/HIDROGÉN) SZETT TARTALMA: 1KG HIDROGÉN, REDUKTOR, 
NYOMÁSJELZŐ ÓRA (MAX 40BAR) DETEKTOR ÉS SZELEP

007950025880

A készlet átfogó megoldást kínál a klímarendszerek szivárgás vizsgálatára. 
Alkalmazható R134 és 1234yf hűtőközeg vizsgálatára egyaránt. A készlet tartalmazza
elektronikus szivárgásérzékelő, nyomásmérők és huzalok
csomagolva esztétikus és tartós hordtáskában. A gázhenger keveréke 5%
hidrogén és 95% nitrogént tartalmaz. Ez a keverék a leg kisebb részecskék szivárgását 
is képes kimutatni.

A KÉSZLET TARTALMA:
- elektronikus szivárgásérzékelő
- műszerek és a vezetékeket `
- nyomáscsökkentő
- adapter szabályozó
- 1L flakon hidrogén
- nyomásmérő skálán mérésére
- A gyors HP és 1234yf hűtőközeg R1234yf

Elérhető utasítás on-line
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Elektronikus szivárgás kereső szett HFC, 
R134A, R1234yf, Hydrogen
007950027000
• Mikroprocesszoros adatfeldolgozás 
• Multi, színes kijelző 
• Állítható érzékenységi fok (alacsony, magas) 
• Akkumulátor állapot kijelzés 
• Gázérzékelő (félvezető) 
• Keverék kijelzés hidrogén 5%+ 95% nitrogén 
• Hordtáska tartalma: 
• 40 cm hosszú acél szondacső (hajlékony) Méretek / súly: 173 x 66 x 56 mm. / 400 gr.
Tartozékok: 4 x AA alkáli ceruzaelem, referencia szivárgás teszt (üvegcsében) 
• Elemek élettartam: kb. 40 óra normál használat esetén
Automatikus kikapcsolás: 10 perc után
Érzékelő felfűtési idő: kb. 90 másodperc
Specifikációk:  R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf gázok érzékelése
Érzékenység

Detektált gázok: Az elegyet 5% -os hidrogén (H2) + 95% nitrogén (N). Érzékenység: 
kevesebb, mint 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g / év 15g / év 30g / év

Mode figyelmeztető hangjelzés, három színű kijelző
Használt Teljesítmény: 4 db AA alkáli elem (6V-os)
Hosszúság: 40 cm (15,5 „)
Méret / súly: 173 x 66 x 56 mm-es (körülbelül 400 g)
Tartozékok: alkáli elemek - 4 db
Manuális, palack szivárgás ellenőrzés, hordtáska tartalma: Elem élettartam körülbelül 7 óra 
átlagos használat esetén
Automatikus kikapcsolás: 10 perc
Fűtési idő: körülbelül 45 másodperc
A hőmérséklet és a páratartalom a használat során a 0 - 40 ° C <80% relatív páratartalom
A hőmérséklet és a páratartalom a tárolási: -10 - 60 ° C <70% relatív páratartalom
Tengerszint feletti magasság: <2000M (6500)

Zestaw do testowania azotem do 35 bar 
kompletny
007936210760

W zestawie:
- reduktor 35 bar
- przewód 2,5 m 
- szybkozłącze HP R134a
- manometr testujący 40 bar
- przewód połączeniowy 1m żółty
- walizka

ÚJ!

Elektronikus szivárgásmérő
007950025820
Az eszköz használatával lehetővé válik, hogy gyorsan  
detektáljuk szivárgások helyét
a rendszerben egy elektronikus szondával
szivárgás jelző hangjelzéssel vagy vizuálisan.
Érzékelhető gázok:
Keveréke 5% hidrogént (H2) + 95% nitrogén (N).
Érzékenység: kevesebb, mint 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g / év 15g / év 30g / év

JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK:
• 3 Érzékenység (5 ° detektálás)
• elektronikus skála jelzi a szivárgás mértékét
• érzékelés 3gr
• érzékeli a keverék összetételét hidrogén és nitrogén 
(hidrogén)
• rugalmas szonda hossza 43cm, akkumulátor teszt
• hangjelzést jelezve a szivárgás skála

Elektronikus szivárgásészlelő hydrogen
007950025830

ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSMÉRŐ
Lehetővé teszi a rendszer szivárgásának gyors lokalizálását egy elektro
nikus szonda használatával, amely hanggal vagy vizuálisan jelzi a szivárgást.

Jellemzők:
Detektált gázok:R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp.
Érzékenység H M L R22,134a 3g / év 15g / év 30g / év
R-404A, 407C, 410A 4g / év 20g / év 40g / év
1234yf 3g / év 15g / év 30g / év
Mode figyelmeztető hangjelzés, három színű kijelző
Használt Teljesítmény: 4 db AA alkáli elem (6V-os)
Hosszúság: 40 cm (15,5 „)
Méret / súly: 173 x 66 x 56 mm-es (körülbelül 400 g)
Tartozékok: alkáli elemek - 4 db
Manuális, palack szivárgás ellenőrzés, hordtáska tartalma: Elem élettartam körülbelül 7 óra 
átlagos használat esetén

H M L
R22,134a 3g / év 15g / év 30g / év
R-404A, 407C, 410A 4g / év 20g / év 40g / év
1234yf 3g / év 15g / év 30g / év
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Hordható készlet nitrogénnel való vizsgálathoz 
(palack 1 kg nitrogén,
nyomáscsökkentő 40 bár, elzáró szelep)
007950025860

Készlet az autó klímaberendezésekben keletkező szivár-
gás gyors észleléséhez a nitrogén segítségével.
A készlet tartalmazza:
- polipropilén tok
- 5 l palack  nyomásszabályzó
- háromcsöves nyomásmérők tömlővel és szeleppel
- sárga vezeték 1500 mm
- a nitrógén és hidrogén keveréket tartalmazó palack – 1 l
- 1 literes palack reduktora
- a hidrogén kiszivárgás észlelője 

Nyomásmérő 40 bár tömlővel 30 cm,  
elzáró szeleppel
007950025870

Hidrogénhenger 1 l
007950025890

5 l nitrogénhenger
007950024970

1 l nitrogénhenger
007950024980

Reduktor nitrogén palackhoz 1 l
007950025310

15 Bar nyomáscsökkentő
007950024990

Szakmai raeduktor lehetővé teszi a nyomásváltozás 
előforduló nitrogén palack.

Érzékelő az elektronikus szivárgásészlelőhöz
007950014310
Hidrogén szivárgás érzékelő
007950027010

UV dióda az elektronikus szivárgásészlelőhöz
430104017590

Digitális nyomásmérők 1/4 hüvelyk 
(csövek nélkül))
007950014300
Digitális nyomásmérő készlet, amely fejlett  
résteszteket autóipari légkondicionáló rendszerek.
MŰSZAKI ADATOK:
• Hűtőközeg: R134a
• A megjelenített paraméterek: az oldal LP - PSI, bár, 
  MPa, kg / cm 2 és IN-Hg, p HP: bár, kg / cm2
• kijelző hőmérséklet tartomány 4 ° C és 93 ° C
• Válaszidő: 250 ms
• Kapcsolatok: ½ “
• Működési Hőmérséklet: 0 ° C és 45 ° C-
• Táp: 9V-os elem
• Az akkumulátor élettartama: 350 óra folyamatos 
  működés
• Alacsony akkumulátor-jelző: ikont a kijelzőn
• Képesség a szoftver frissítését

       

Nyomásmérő készlet 1/4” 63 mm vezetékek nélkül
430104017091

Nyomásmérők R1234yf gazhoz
007950024715

Mérőeszköz szivárgások ellenőrzése a gépjárművek légkondicionáló rendszerek 
hűtőközeg R1234yf. A készlet két nyomásmérőket szerelhetők egy közös gyűjtőcső 
ellátott csatlakozó csövek. (Tömlők nélkül)

Mérőeszköz készlet
007950024710

MÉRŐESZKÖZ KÉSZLET
tok, nyomásmérők, 3 tömlő (180 m), 2 gyorscsatlakozó

Nyomásmérők készlete 1234yf  közeghez 
(Nyomásmérők, 3 db, vezetékek 1,80 m, 
gyorscsatlkozók HP és LP)
007950024725
Készlet a szivárgás gyors észleléséhez az 1234yf közeg-
gel működő autó klímaberendezésekben. A készlet tartal-
mazza nyomásmérőket, vezetékeket és a gyorscsatlako-
zókat, az esztétikus és tartós bőröndbe csomagolva.



A Magneti Marelli bemutatja a kifejezetten autó klíma rendszer 
tisztító egységét a COOL WEATHER-t. Az egység leggyako-
ribb alkalmazási területe balesetes autók klímarendszerének 
tisztítása, melyet minden javítást megelőzően tisztítani kell. A 
klíma körbe jutott apró fém és egyéb szilárd részecs-kék komo-
ly kockázatot jelentenek a komresszor számára. Sok egyéb oka 
is lehet egy klíma kör szennyezettségének, mely a nem meg-
felelő tisztítási szakasz elmulasztásával a későbbiekben további 
károkat okozhat. a kompresszorban, a szárító szűrőben vagy az 
expanziós szelepben. A nagy teljesítményű szivattyúk lehetővé 
teszik a teljes klímakör nagy nyomáson való tisztítását.   

A SZETT TARTALMA:
• Csatlakozó elemek 
• Cserélhető szűrő 
• Adapterek

Ez a legújabb generációs klímarendszer öblítő eszköz lehetővé teszi a 
gyors és szakszerű klíma rendszer tisztítást, bármilyen mértékű fizikai 
szennyeződéssel szemben. Az eszköz üzemeltetése a 12V-os autó 
hálózatról lehetséges, nem igényel külön hálózati táp ellátást. Kompakt 
kialakítása az eszközt rendkívül jól tárolhatóvá teszi a munkaterületen. 
Az eszköz rendkívül magas üzemi nyomáson dolgozik, mely alapos 
tisztítást tesz lehetővé.

TECHNIKAI JELLEMZŐK:
•Tápfeszültség: 12V 
• Tartozékok: Háromutas kör keresztmetszetű VITON tömítésekkel 
ellátott kábel csoport 
•Külső védőbevonattal ellátott kábelek 3/4 IDEALCARBUR  
• Szivattyú: A maximális áramlási sebesség = 4,5 liter / perc;
• Maximális nyomás = 5 bar
• Méretek: szélesség = 610 mm, = Magassága 1030 mm,
Mélység = 560 mm
• Súly: 50 kg ~
• Üzemi Hőmérséklet: 7°C és 40°C-on

Az Ön döntése mindig kifizetődik! 
AC FLUSH PRO Biztos megoldás!
007935110700

KLÍMA RENDSZER MOSÓ  
BERENDEZÉS COOL WEATHER
007950024620

22
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Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024530
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024540
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024550
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026620
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026630
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026640

Klimaberendezes öblítő csúcs - készlet
007950025000

Végződések készlete az  öblítő berendezéshez
007950024740

Adapter készlet klímakör öblítéshez Európai és 
Amerikai típusokhoz egyaránt
007936210020

ÚJ!

Adapter készlet klímakör öblítéshez
007936210730

ÚJ!

BERENDEZÉS A NAGYOBB  
TÉRFOGATÚ 
RENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ
007950025390

Berendezés a nagyobb térfogatú rendszerek 
öblítéséhez Csak éghetetlen folyadékokkal 
használható.
Teljesítmény: 0,5 HP
Tápfeszültség: 230 V
Áramlási reduktor 100-ról 25%-ra
Áramlási irány szelep választási lehetőséggel
Méretek: 25,5x35x20 cm
Súly: 8,20 kg

Klimaberendezes öblítő készlet - manualis
007950024750

KÉSZLET KLÍMARENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ 
MA NUÁLIS (CSÚCSKÉSZLET + HENGER + T ARTÁLY)

SuperFlush to innowacyjne rozwiązanie dedykowane profesjonalistom, obsługującym i serwisującym układy 
klimatyzacji w pojazdach wszelkiego typu.
Urządzenia pozwala na oczyszczenie wnętrza układu i usunięcie zalegających tam nagarów, złogów olejowych 
czy opiłków metalu, pojawiających się przy uszkodzeniu kompresora klimatyzacji.
Płukanie pulsacyjne oraz możliwość zmiany kierunku płukania to najskuteczniejsze metody czyszczenia, które 
umożliwia Super Flush. To skuteczne urządzenie posiada również płynną regulację ciśnienia pulsacji oraz 2 
filtry, jeden metalowy-zgrubnego oczyszczania, drugi z mikrofibry, pozwalający na usunięcie najmniejszych za-
nieczyszczeń. 4 L zbiornik pozwala na przepłukanie niemal każdego układu o pojemności do 3-4 kg. Urządzenie 
nie jest standardowo wyposażone w adaptery, które trzeba dokupić osobno.
 
W ZESTAWIE:
- urządzenie SuperFLush
- 2 przewody 2m z gwintem 1/4”
- zapasowy filtr z mikrofibry
- klucz do wymiany filtra
- lejek
- instrukcja obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojemność zbiornika: 4l
Ciśnienie: 5~7 kg/cm2
Wymiary: 520 × 520 × 900
Masa: 25 kg

CHARAKTERYSTYKA:
- urządzenie jest całkowicie bezpieczne w pracy z rozpuszczalnikami 
- urządzenie nie posiada elementów iskrzących 
- napęd pochodzi z pompy pneumatycznej pulsacyjnej
- urządzenie wyposażone w 2 filtry - dokładność 1um i 5 um
- dedykowane do użytku z palnymi płynami do płukania klimatyzacji

Filtr do urządzenia płuczącego Super Flush z mikrofibry - 007936211000

SUPER FLUSH 007936210770
Pneumatyczne urządzenie do płukania układów klimatyzacji 
z pulsacją Super Flush (bez adapterów)

23
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O-gyűrű készlet 29 fajta 435 db
007950025520

Tömítők készlete 36 db
007950025090

Tömítők 4 db belső átmérő 17,7 mm
007950025530
Tömítők 4 db belső átmérő 14,7 mm
007950025540
Tömítők 4 db belső átmérő 11,7 mm
007950025550

O-GYŰRŰ N°6 (10 DB) 007950024150 
O-GYŰRŰ N°10 (10 DB) 007950024160
O-GYŰRŰ N°8 (10 DB) 007950024170
O-GYŰRŰ PÁROLOGTATÓ 007950024180
O-GYŰRŰ11.13 X 9.25 PRESS. M (10 DB) 007950024200
O-GYŰRŰ 6.7 X 5.1 (10 sztuk) 007950024205
O-GYŰRŰ 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 DB) 007950024210
O-GYŰRŰ 24.4 X 20 Comp. Denso (10 DB) 007950024220
O-GYŰRŰ 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 DB) 007950024230
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ Ø 17,7 mm (3 DB) 007950024260
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ Ø 17,7 mm (3 DB) 007950024270
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ Ø 11,7 mm (3 DB) 007950024280
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ Ø 8,7 mm (3 DB) 007950024290
O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ Ø 15.4 mm (5 DB) 007950024300
O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ Ø 10 mm (5 DB) 007950024310
O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ Ø 18 mm (5 DB) 007950024320
O-GYŰRŰ 24,4 x 20 Denso (10 DB) 007950024330
O-GYŰRŰ 23,7 x 20,22 Harrison(10 DB) 007950024340
O-GYŰRŰ Ø 9 mm (10 DB) 007950024360
O-GYŰRŰ Peugeot 6460P2 (5 DB) 007950024370
O-GYŰRŰ Peugeot 6460P1 (5 DB) 007950024380
O-GYŰRŰ Renault 1-7701207274 (5 DB) 007950024390
O-GYŰRŰ Renault 2-7701207274 (5 DB) 007950024400
O-GYŰRŰ Renault  3-7701207274 (5 DB) 007950024410
O-GYŰRŰ Ø 8 mm (10 DB) 007950024450

Tömítő gyűrű a kompresszorhoz (10 db)
007950026135

O-gyűrű és rugókészlet Ford és GM (60 db)
007935090930

Javítókészlet gyorscsatlakozókhoz és 
vezetékekhez (90 db)
007935090931

265 db lila színű O-ring készlete klíma 
rendszerekhez
007936210720 ÚJ!

Fiat csoport o-gyűrű készlet, 152db
007935090690

Univerzális o-gyűrű készlet, 172db
007935090750

Standard o-gyűrű készlet, 120db
007950024080

Különleges o-gyűrű készlet 88 db
007950024090

Különleges o-gyűrű készlet 88 db
007950025510
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Szelepvédő kupak M10 x1 1 db
007950026245

Szelepvédő kupak M 8 x1 1 db
007950026250

Szelepvédő kupak HP M10 x1,25 1db
007950026255

Szelepvédő kupak LP M 9 x1 1db
007950026260

Szelepvédő kupak HP M10 x1 1db
007950026265

Szelepvédő kupak LP M8 x1 1db
007950026270

HP Ford csatlakozócső M 10 x 1,25
007950024800

Szerviz csatlakozo 15 x 1,1
007950024580
Szerviz csatlakozo 13 x 1,2
007950024590

Tömítő gyűrű a kompresszorhoz (10 db)
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

Tömítő gyűrű a kompresszorhoz (10 db)
007950026160

Szerviz csatlakozo es szelepsapka keszlet, 69db
007950025260

Szelepvédő kupak R134A LP, 2db
007950024240

Szelepvédő kupak R134A HP, 2db
007950024250

Szelepvédő kupak japán gépkocsikhoz LP
007950025290

Szelepvédő kupak japán gépkocsikhoz HP
007950025300

Szelepvédő kupak fekete 1/4” 1 db
007950026235
Szelepvédő kupak fekete 3/16” 1 db
007950026240
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Adapter/csatlakozócső fiu 1/4” SAE x fiu
M 14 x1,5 1 db
007950026285

Adapter/csatlakozócső fiu 1/4” SAE x fiu
1/8” NPT 1 db
007950026290

Adapter/csatlakozócső lany 1/4” SAE x lany
1/4” SAE 1 db
007950026295

Adapter palackhoz W21,8 X 3/8”SAE 1db
007950026300

Adapter/csatlakozócső lany 1/2”ACME
x fiu 1/4” 1 db
007950026305

Adapter LP 
do czynnika R1234yf x 1/4” SAE  
007950027020

ÚJ!

Adapter HP 
do czynnika R1234yf x 1/4” SAE
007950027050

ÚJ!

Fojtó fúvóka készlete 18 db
007950024570

Fojtó fúvóka kék (Ford)
007950026185

Fojtó fúvóka szürke (Audi)
007950026190

Szerviz csatlakozo HP 12 x 1,6
007950024600

Adapter M1/4 Sae X M1234yf
007950025780

Adapter M3/8 Sae X M1234yf
007950025790

Csatlakozó R134 palackhoz
007950024100

Csatlakozo R134A palackhoz 1/4’’ x 13 mm 
atmenet 1/4” SAE
007950024810

Nagy nyomású adapter 1/4’’ x 13 mm
007950024840

Vezeték csatlakozó 1/4 x 1/4” SAE
007950024040

Adapter/csatlakozócső lany 3/8”SAE x fiu 
1/4”NPT, 1db
007950026275

Adapter/csatlakozócső lany 1/4” SAE x fiu
3/8”SAE 1 db
007950026280
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SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 10 ACÉL fi 24,3
007936210050

Szelep zöld o-ringgel 3 db; 
Szerviz szelep Renault 5 db;  
Szerviz szelep KIA/Hyundai 5 db; 
Szelep lila o-ringgel VW MW 3 db; 
Szerviz szelep GM 10 mm 3 db; 
Szerviz szelep GM 8 mm 3 db;  
Szerviz szelep Volvo Peugeot 5 db; 
Szerviz szelep JRA 5 db;  
Szerviz szelep GM 5 db; 
Szerviz szelep standard 20 db; Kúlcs a szelepek kicsavarásához.

Szelep R12/R134 5 mm (10 db)
007950024420

Szelep 8 mm (5 db)
007950024430

Szelep high flow (5db)
007950024440

Szelep VW GM (5 db)
007950024460

Szelep standard 8 mm (5 db)
007950024470

Szelep standard 10 mm (5 db)
007950024480

Fojtó fúvóka sárga (Volvo)
007950026195

Fojtó fúvóka fehér (Fiat)
007950026200

Fojtó fúvóka barna (Ford)
007950026205

Fojtó fúvóka fekete (Opel)
007950026210

Fojtó fúvóka lila (Chrysler)
007950026215

Fojtó fúvóka narancs (Ford)
007950026220

Fojtó fúvóka piros (Ford)
007950026225

Fojtó fúvóka zöld (Ford)
007950026230

Szerviz szelep készlet 33 db
007950024070
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Hidraulikus csőtágító
007936210710

ÚJ!!

Javító készlet légkondícionáló csőhöz
007950016080
Repair kit to repair the air conditioning hoses allows 
the aluminum wires. The kit includes the tools and 
components for performing repair a leaky hose.

Matricák a vékony falú vezetékekhez 
méret 6
430104017513

Matricák a vékony falú 
vezetékekhez méret 10
430104017608

Matricák a vékony falú 
vezetékekhez méret 12
430104017095

Kábelvágó ollók áttétellel 
007950013870

Kábelvágó ollók
007950025210

Klímaberendezés vezeték #06 5/16’’
007935020960

Klímaberendezés vezeték #08 13/32’’
007935020970

Klímaberendezés vezeték #10 ½’’
007935020980

Szelep nagy ibolya színű (VW MB)
007950024830

Szelep 21,8 MM X 8MM  
- HFO 1234YF
007950026690
Szelep 22,1 MM X 9.8MM  
- HFO 1234YF
007950026700

Szelep Renault (5 sz)
007950025400

Szelep Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm  (5 sz)
007950025410

Hidreaulikus csőperemező
007950016040

HYDRA – KRIMP
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondiconáló rendszer tömlőinek krimpe-
léséhez. A Hydra Krimp hidraulikus kézi krimpleő használatával ezta műveletet könnyen, gyorsan 
és precízen lehet elvégezni. Ez a szerszám ideális a műhelyben és terepen való használatra.
KITUL INCLUDE:
•  Hidraulikus kézipumpa
• Kábelfogó csipeszek
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek 6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm 
  (13/32 hüvelyk), 10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm (5/8 hüvelyk) 6 mm 
  (5/16 hüvelyk) SRB, 8 mm (13/32 hüvelyk) SRB, 10 (1/2 hüvelyk) SRB és 
12 mm (5/8 hüvelyk) SRB
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez

Presszerszam-kabelkesziteshez
007950013860

MANUÁLIS PRÉS
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondicináló rendszerek tömlőinek krimpeléséhez.  
A tömlővégek manuális krimpelése lehetővé teszi
a krimpelési erő megfelelő kiválasztását. A keményített acélból készült megfelelő alap lehetővé teszi a teljes 
fogantyú megfelelő előzetes felszerelését. Lehetővé teszi a normál manuális vagy hidraulikus fogó használatát.
A KÉSZLET TARTALMAZ:
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek
  6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm (13/32 hüvelyk), 10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm  (5/8 hüvelyk) • 
Kábelfogó csipeszek
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez
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Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel 
HP 6 sz.
007936210200
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel 
HP 8 sz.
007936210210
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 10 sz.

007936210220
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 12 sz.

007936210230
ÚJ!

Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 
6 sz.
007936210160
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 8 sz.
007936210250
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 10 sz.
007936210260
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 12 sz.
007936210270 ÚJ!

Spring Lock csatlakozó női 180 fok 6 sz. alu-
mínium hengertokkal
007936210280
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 8 sz. alu-
mínium hengertokkal
007936210300
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 10 sz. alumínium 
hengertokkal
007936210320
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 10 sz. alumínium hengetokkal

007936210330

ÚJ!

Spring Lock csatlakozó női 90 fok 6 sz. alumínium 
hengertokkal
007936210290
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 8 sz. alumínium hengertokkal

007936210310
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 12 sz. 
alumínium hengertokkal
007936210340
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 12 sz. alu-
mínium hengertokkal
007936210350

ÚJ!

Spring Lock csatlakozó női 180 fok 6 sz. alu-
mínium
007936210370
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 8 sz. 
alumínium
007936210400
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 10 sz. alumínium
007936210430
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 12 sz. 
alumínium
007936210450

ÚJ!

Klímaberendezés vezeték #12 5/8’’
007935020990

Klímaberendezés vékony falú vezeték #06 5/16’’
007935021000

Klímaberendezés vékony falú vezeték #08 13/32’’
007935021010

Klímaberendezés vékony falú vezeték #10 ½’’’
007935021020

Klímaberendezés vékony falú vezeték #12 5/8’’
007935021030

Klímaberendezés vékony falú vezeték #14 ¾’’
007935021040

Spring Lock csatlakozó férfi z karmantyú 6 sz.
007936210120
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 8 sz.
007936210130
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 10 sz.
007936210140
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 12 sz.
007936210150 ÚJ!

Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 6 sz.
007936210240
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 
8 sz.
007936210170
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 
10 sz.
007936210180
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 
12 sz.
007936210190

ÚJ!
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Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 6 sz. 
alumínium
007936210630
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 8 sz. alumínium
007936210650
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 10 sz. 
alumínium
007936210670
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 12 sz. 
alumínium
007936210690

ÚJ!

Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 6 sz. alu-
mínium
007936210640
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 8 sz. alumínium
007936210660
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 10 sz. 
alumínium
007936210680
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 12 sz. 
alumínium
007936210700

ÚJ!

SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 6 ACÉL 
fi 19,5 X 9,6
007936210030
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 8 ACÉL 
fi 23,5 X 12,3
007936210040
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ 10 ACÉL fi 26 X 14,3 
007936210110
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ 12 ACÉL fi 29 
X 18
007936210100
SZORÍTÓGYŰRŰ G6 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
fi 15,5 x 9,6
007936210060
SZORÍTÓGYŰRŰ G8 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ fi 18 x 12,3
007936210070
SZORÍTÓGYŰRŰ G10 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
fi 20 x 15,6
007936210080
SZORÍTÓGYŰRŰ G12 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
24,3 x 19,2
007936210090

ÚJ!

AirSplice 1/2” redukció kiegészítő készlet
007935020170
AirSplice 3/8” redukció kiegészítő készlet
007935020180
Redukció készlet 5/16”  180 fok
007935020190
AirSplice 1/2”3/8”5/16” redukció kiegészítő 
készlet
007935020200

Spring Lock csatlakozó női 45 fok 6 sz. alumínium
007936210380
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 8 sz. alumínium
007936210410
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 10 sz. 
alumínium
007936210440
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 12 sz. alu-
mínium
007936210470

ÚJ!

Spring Lock csatlakozó női 90 fok 6 sz. alumínium
007936210390
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 8 sz. alumínium
007936210420
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 12 sz. alu-
mínium
007936210460

ÚJ!

Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 6 sz. 
alumínium
007936210480
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 8 sz. alu-
mínium
007936210490
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 10 sz. 
alumínium
007936210500
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 12 sz. 
alumínium
007936210510

ÚJ!

Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 
6 sz. alumínium
007936210520
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 
8 sz. alumínium
007936210530
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 10 sz. alumínium

007936210540
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 
12 sz. alumínium
007936210550

ÚJ!

Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 6 sz. alumínium
007936210560
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 8 sz. alumínium
007936210570
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 10 sz. 
alumínium
007936210580
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 12 sz. alumínium
007936210590

ÚJ!
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Burgaclip Smart csípőfogó csatlakozókhoz 
007935021050

AirSplice javító készlet 1/2”3/8”5/16”
007935020210

Szerviz csatlakozo LP 5/16” - Javító készlet
007935020270
Szerviz csatlakozo LP 3/8” - Javító készlet
007935020280
Szerviz csatlakozo LP 1/2” - Javító készlet
007935020290
Szerviz csatlakozo LP 5/8” - Javító készlet
007935020300
Szerviz csatlakozo LP 10mm - Javító készlet
007935020310
Szerviz csatlakozo LP 12mm - Javító készlet
007935020320
Szerviz csatlakozo LP 15mm - Javító készlet
007935020330
Szerviz csatlakozo LP 16mm - Javító készlet
007935020340
Szerviz csatlakozo LP 5/16” - Javító készlet
007935020350
Szerviz csatlakozo HP 3/8” - Javító készlet
007935020360

Szerviz csatlakozo HP 5/8” - Javító készlet
007935020380
Szerviz csatlakozo HP 10mm - Javító készlet
007935020390
Szerviz csatlakozo HP 12mm - Javító készlet
007935020400
Szerviz csatlakozo HP 15mm - Javító készlet
007935020410
Szerviz csatlakozo HP 16mm - Javító készlet
007935020420
Szerviz csatlakozo HP 8mm - Javító készlet
007935020750
Szerviz csatlakozo HP 1/2” - Javító készlet
007935020370

Javító készlet 45 fok 1/2’’ 
007935020500
Javító készlet 45 fok 3/8’’ 
007935020510
Javító készlet 45 fok 5/16’’ 
007935020520
Javító készlet 45 fok 5/8’’ 
007935020530
Javító készlet 45 fok 3/4’’ 
007935020540

SYSTEM NAPRAWY SMART 
Szybkie systemy naprawcze do uszkodzonych przewodów
w samochodowych układach klimatyzacji.
Zatwierdzone przez producentów OE

SYSTEM SMART rozwiązuje problemy związane zarówno 
z czasem pracy jak iniezawodnością tradycyjnych metod 
napraw przewodów:
Usuń uszkodzony fragment i ponownie połącz ze sobą 
końce przewodów
• Bez konieczności demontowania przewodu
• Bez spawania
• Bez użycia spoiw chemicznych
• Bez użycia specjalistycznych narzędzi

PRZED NAPRAWĄ                            PO NAPRAWIE
INNOWACYJNY PROJEKT USZCZELNIEŃ
Specjalny materiał HNBR (Kauczuk akrylonitrylowy),  
z którego wykonano uszczelnienie
Opatentowany pierścień antywibracyjny
Unikalna nakrętka zabezpieczająca uszczelkę i pierścień antywibracyjny
Powierzchnia uszczelnienia 8 razy większa od uszczelnienia typu O-Ring

Egyenes javító készlet  
180 stopni Ø 1/2’’ 
007935020140
Egyenes javító készlet 
180 stopni Ø 3/8’’ 
007935020150
Egyenes javító készlet 
180 stopni Ø 5/16’’
007935020160
Egyenes javító készlet  180 stopni Ø 3/4’’ 
007935020260
Egyenes javító készlet   
180 stopni Ø 5/8’’ 
007935020220
Egyenes javító készlet  180 stopni Ø 10mm 
007935020230
Egyenes javító készlet  180 stopni Ø 12mm 
007935020240
Egyenes javító készlet  180 stopni Ø 15mm 
007935020250
Egyenes javító készlet  180 stopni Ø 8 mm 
007935020600
Egyenes javító készlet   180 stopni Ø 16 mm 
007935020610
Zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją Ø 1/2’’- Ø 5/16’’
007935020480
Zestaw do naprawy przewodów 180 stopni z redukcją Ø 12-10mm 
007935020620
Zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją Ø 1/2’’- Ø 3/8’’
007935020490
Zestaw naprawczy 180 stopni z redukcją Ø 3/8’’- Ø 5/16’’
007935020470



www.wyposazeniemm.pl32

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Javító készlet 180 fok porttal HP  SAE 
5 méret (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Nagy javító készlet Egyenes SAE, 5 méret
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4”)
007935020460

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 5/16’’ A/C # 6 A/C
007935020770
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 3/8’’ A/C # 6 A/C Hose
007935020780
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 1/2’’ A/C # 8 A/C Hose
007935020790
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok  -  5/8’’ A/C # 10 A/C Hose
007935020800
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezeté kel 180 fok - 3/4’’ A/C  # 12 A/C Hose
007935020810

Javító készlet 180 fok alumínium vezeték
-műanyag vezeték SAE 4  méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020820

Javító készlet 180 fok alumínium vezeték
-műanyag vezeték SAE 5 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4”)
007935020830

Műanyag vezetékek csatlakozója  180 fok  #6 - #7
007935020840
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok  #8- #9
007935020850
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok #10- #11
007935020860
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok #12- #13
007935020870

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 5/16” #6
007935020880
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 3/8” (9,5mm)- #7
007935020890
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
ezetékkel 90 fok 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020910

Javító készlet 90 fok 1/2’’
007935020550
Javító készlet 90 fok  3/8’’ 
007935020560
Javító készlet 90 fok 5/16’’ 
007935020570
Javító készlet 90 fok 5/8’’ 
007935020580
Javító készlet 90 fok 3/4’’ 
007935020590

Vezetékek javítási készlete 180 fok 
SAE / metrikus menetekkel
007935020630

Javító készlet 90 fok SAE 4 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

Javító készlet 90 stopni  SAE 4 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650

Dúgó  5/16’’ 007935020430
Dúgó  3/8’’ 007935020440
Dúgó  5/8’’ 007935020450 
Dúgó  1/2’’ 007935020660
Dúgó  3/4’’ 007935020670
Dúgó  8 mm 007935020680
Dúgó  10 mm 007935020690
Dúgó  12 mm 007935020700
Dúgó  15 mm 007935020710
Dúgó  16 mm 007935020720

Dúgó készlet SAE 5 méret 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Dúgó készlet/ 10 db (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4” , 8 
mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)
007935020740
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Pao olaj 68 1 l kontrasztanyaggal
007950024850

Pao olaj 68 250 ml
007950024630
Pao olaj 68 1 l
007950024640
Pao olaj 68 5 l
007950024650

Pao Olaj 68 légmentes tartályban 200 ml
007950024660

Pag olaj ISO46 1 l
007935090660
Pag olaj ISO100 1 l
007935090670
Pag olaj ISO150 l
007935090680

Pag olaj ISO 46 250 ml
007935090710

Pag olaj ISO100 250 ml
007935090720

Pag olaj ISO150 250 ml
007935090730

Pag olaj 46 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025570
Pag olaj 46 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025580
Pag olaj 100 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025590

Pag olaj 100 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025600

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 5/16” (7,9 mm)- #7
007935020920
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 3/8” (9,5 mm)-#7
007935020930
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok-1/2” (12,7 mm) -#9
007935020940
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020950

Visszaváltható palack többszöri használatra, 
12 kg
007950014290
Hűtőközeg R134A 12 kg 
(készletben 007950014290)
007950014280

Hűtőközeg R1234yf (007950014320) 
készletben 007950014561
007950014325
Visszaváltható palackok többszöri használatra, 
5 kg (007950014561)
007950014561

Vákuumszivattyú olaja 0,5 l alkalmas az 
összes vákuumszivattyúkhoz
007935090600
Vákuumszivattyú olaja 1 l alkalmas az 
összes vákuumszivattyúkhoz
007950024880

Olej do kompresorów hybrydowych 250 ml  
do czynnika R134A odpowiednik ND11 
(z wyłączeniem Sanden)
007950024680

ÚJ!

“Poliészterolaj (POE)
ISO 100 1 l + UV kontrasztanyag”
007935090650

“Poliészterolaj (POE) ISO 100 1l ”
007935090740

Pao olaj 68 0,5 l kontrasztanyaggal
007950024860
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Olaj PAG 68 UV 5 l
007950026420

ÚJ!

Kontrasztanyag Uv (250 ml)
007935090640

Kontrasztanyag Uv 1 l
007950025320

Kontrasztanyag légmentes tartályban 200 ml
007950024670

Kontrasztanyag Uv 5 l
007950024610

Kontrasztanyagot tartalmazó fecskendők készlete 
(Csomagolás 12 darab x 7,5 ml)
007950025910

Kontrast uniwersalny do czynników  
R134A/R1234yf/Hybryd 250 ml 
007950027160

ÚJ!

Kontrast uniwersalny do czynników  
R134A/R1234yf/Hybryd 1000 ml
007950027170

ÚJ!

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025610

Olej uniwersalny do pojazdów  
hybrydowych/R1234yf 250 ml
007950027080

ÚJ!

Olej uniwersalny do pojazdów  
hybrydowych/R1234yf 1000 ml
007950027090

ÚJ!

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025620

Olaj PAG 68 250 ml
007950026370

ÚJ!

Olaj PAG 68 1 l
007950026380

ÚJ!

Olaj PAG 69 5 l
007950026390

ÚJ!

Olaj PAG 68 UV 250 ml
007950026400

ÚJ!

Olaj PAG 68 UV 1 l
007950026410

ÚJ!
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Pag olaj 100 1234yf 250 ml
007950024925

R1234yf olaj hibrid rendszerekhez
007950024685

Általános olaj PAG 250 ml
007950026430

ÚJ!

Általános olaj PAG 1 l
007935090670

ÚJ!

Általános olaj PAG 5 l
007950026440

ÚJ!

Általános olaj PAG UV 250 ml
007950026450

ÚJ!

Általános olaj PAG UV 1 l
007950026460

ÚJ!

Általános olaj PAG UV 5 l
007950026470

ÚJ!

Oldószer a klímaberendezés tisztításához 1000 ml
007950025770

Olaj POE 170 250 ml
007950026540

Olaj POE 170 UV 250 ml
007950026550

Olaj POE 220 250 ml
007950026560

Olaj POE 220 UV 250 ml
007950026570

ÚJ!

Olaj Poe 5 l
007950024490
Olaj Pag 46 - 5 l
007950024500

Olaj Pag 100 - 5 l
007950024510
Olaj Pag 150 - 5 l
007950024520

Kontratst 1234 Yf 350 ml
007950024910

ÚJ!

Olej o parametrach odpowiadających ND 12 
do czynnika R1234yf 250 ml
(kompresory mechaniczne)
007950024920

ÚJ!

Olej o parametrach odpowiadających SPA 2  
do czynnika R134a/R1234yf 250 ml 
(kompresory elektryczne Sanden)
007950026335

ÚJ!

UV kontrasztanyag fecskendőben + vezeték 12 db
007950026340
UV kontrasztanyag fecskendőben hibrid  
rendszerekhez + vezeték 12 db
007950026350

ÚJ!

Kontrasztanyag 1234yf 250 ml
007950024915
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Uszczelniacz uniwersalny z UV  
do Hybryd/Czynnika R134a/R1234yf  
w strzykawce 6 ml+adapter do R1234yf
007950027150

ÚJ!

Olaj savanyúságának semlegesítője fecsken-
dőben 50 ml
007950026490

ÚJ!

A klímarendszer teljesítő képességének fokozója 
és erősítője 30 ml
007950026500

ÚJ!

Olaj savanyúságának vizsgálata
007950026480

ÚJ!

Klímaberendezés termékeinek bemutató készlete
007950026090

Prezenter zawiera kilkanaście produktów 
do serwisu klimatyzacji. 
A bemutató készlet a klímaberendezés termékeinek 
választékát tartalmazza.
2 x PAG OLAJ 46 250 ml
2 x PAG OLAJ 100 250 ml
1 x PAG OLAJ 150 250 ml
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI HASZNÁLATRA 
200 ml Levendula
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI HASZNÁLATRA  
200 ml Fenyő
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI HASZNÁLATRA  
200 ml Pézsma
1 x KONTRASZTANYAG UV ( 250ml )
1 x HAB A SZIVÁRGÁS KERESÉSÉHEZ 400ml
1 x KLÍMABERENDEZÉS TÖMITŐ 
1 x KÉT FERTŐTLENITŐ SPRAY KÉSZLETE
1 x FERTŐTLENITŐ HAB 400 ml

Kontrasztanyag lemosó spray 400 ml
007950025270

Hab a kiszivárgás észleléséhez 400 ml
007950024690

Semlegesítő ásványi olaj 150 ml 
007950026590
Semlegesítő észter olaj 
007950026600

ÚJ!

Klímaberendezés tömítője  UV-val 30 ml
007950025140
Klímaberendezés tömítője 30 ml 
007950025330

Uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/Czynnika 
R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml
007950027100

ÚJ!

Uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/Czynnika 
R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml+Adapter do 
R134a
007950027110

ÚJ!

Uszczelniacz uniwersalny do Hybryd/Czynnika 
R134a/R1234yf w strzykawce 6 ml+adapter do 
R1234yf
007950027120

ÚJ!

Uszczelniacz uniwersalny z UV 
do Hybryd/Czynnika R134a/R1234yf 
w strzykawce 6 ml
007950027130

ÚJ!

Uszczelniacz uniwersalny z UV  
do Hybryd/Czynnika R134a/R1234yf  
w strzykawce 6 ml+Adapter do R134a
007950027140

ÚJ!
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www.magnetimarelli-checkstar.plZnajdź nas: 

INNOWACYJNOŚĆ 
krąży w naszych żyłach!

Wiedza i profesjonalizm połączone z prawdziwą pasją
do samochodów zawsze częścią DNA Magneti Marelli!

Więcej informacji na temat szkoleń,
harmonogram oraz zapisy znajdziesz na stronie
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl w dziale:
PRODUKTY/SZKOLENIA lub pod numerami
telefonów: +48 602 430 632, +48 538 156 656

Szkolenia techniczne z Magneti Marelli!
Bogata tematyka szkoleń:
• obsługa automatycznych skrzyń biegów
• technika hybrydowa
• uprawnienia SEP do 1 kV
• sieci transmisji danych CAN/LIN
• zastosowanie oscyloskopu w diagnostyce pojazdów
• geometria układu jezdnego
• systemy klimatyzacji
• monografie pojazdów
• wiele, wiele innych…



www.wyposazeniemm.pl38

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Kóstolja meg a Magneti Marelli  
minőségi légkondicionáló  
berendezések és kémiai körét
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SASkraplacze

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Linia skraplaczy eQual Quality obejmuje produkty 
wytwarzane z najlepszych stopów aluminium, dzięki czemu 
charakteryzują się one wysoką odpornością na korozję, 
a w związku z tym dłuższym działaniem. Skraplacze, 
ze względu na umiejscowienie i materiał stosowany  
w produkcji, są najbardziej narażonymi na usterki elementami 
układu klimatyzacji. Jakość materiałów, z których są 
wytwarzane ma decydujące znaczenie dla pracy 
całego układu klimatyzacji.



Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145

e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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