
AER CONDITIONAT  
AUTOTURISME 2018

 AER CONDITIONAT AUTOTURISME 2018

  Magneti Marelli Aftermarket



www.wyposazeniemm.pl2

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

2

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

MAGNETI MARELLI

Noua gamă de stații service aer condiționat „Alaska”
STAȚIE DE SERVICE AER CONDIȚIONAT ALASKA START - 007950015200
STAȚIE DE SERVICE AER CONDIȚIONAT ALASKA START HFO - 007950015210
STAȚIE DE SERVICE AER CONDIȚIONAT ALASKA BUS - 007950015220
STAȚIE DE SERVICE AER CONDIȚIONAT ALASKA PREMIUM - 007950015230
STAȚIE DE SERVICE AER CONDIȚIONAT ALASKA PREMIUM HFO - 007950015240

Nu avem în oferta noastră burghie 
dar la sisteme de climatizare ne 
pricepem ca nimeni altcineva...

Echipamentele service pentru instalații de aer condiționat din seria Alaska sunt rezultatul 
experienței îndelungate a companiei Magneti Marelli în domeniul testării și diagnosticării a 
acestor sisteme, precum și a cererii actuale a atelierelor service pentru soluții inovatoare și 
de facilitare a lucrului. Baza de date încorporată,  cureaua de încălzire, sistemul inovator de 
cântărire a agentului, frigorific diagnostica, cuplă pentru azot sunt doar câteva avantaje a mode-
lelor noi. 2 unități noi  dedicate pentru lucru cu agentul frigorific nou HFO-R1234yf pot fi dotate 
cu identificator de agent frigorific, soluție necesare în prezent și conformă cu reglementările 
în vigoare. Majoritatea stațiilor permite de asemenea deservirea  autovehiculelor hibride. Baza 
de date include autoturisme, autocamioane, autovehicule agricole și cele cu agentul R1234yf. 
Pentru fiecare stație, Magneti Marelli oferă un pachet bogat de sprijin sub formă de școlarizare 
gratuită, husă de protecție, afiș, banner publicitar și un set de 100 de bucăți de mănuși din nitril.

Ozonator MX4000 
- 007936210010

Ozon-Maker – generator de ozonCool Weather – aparatul pentru 
spălarea sistemelor AC

Calibrarea și instrucțiunile disponibile online

Kit pentru testarea 
scurgerilor de azot/hidrogen

Set de supape pentru 
sisteme AC cu cheie

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

Ale dispozitive Magneti Marelli

2 YEAR WARRANTY!
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STIMAȚI DOMNI! 
 
VĂ INFORMĂM DESPRE LANSAREA CATALOGULUI DE ECHIPAMENTE PENTRU ATELIERE, SUB FORMĂ DE APLICAȚIE 
DISPONIBILĂ PENTRU PLATFORMELE ANDROID ȘI iOS. APLICAȚIA ESTE DISPONIBILĂ ÎN MAGAZINUL PLAY, ȘI APPLE 
STORE SUB DENUMIREA „wyposazeniemm.pl”. 
DESCĂRCAREA SE POATE FACE DE ASEMENEA PRIN SCANAREA CODULUI QR ATAȘAT

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

3

Descărcați aplicația noastră pe Android sau iOS accesați:

www.mmwe.eu 
Verificati si oferta noastră de echipamente pentru ateliere auto

ALTE ECHIPAMENTE
Produse pentru protectia muncii
Lămpi atelier auto 
Echipamente pentru fluide service
Îmbrăcăminte de atelier Echipamente pentru ATF
Pistoale pneumatice

DIAGNOZA
Testere de Diagnoză
Testere pentru injectoare de benzină 
Analizoare de gaze 
Curățare de motor 
Geometrie
Echipamente pentru service acumulatori si alternatoare
Software pentru ateliere auto

DIESEL
Bancuri de testat injectoare
Accesorii pentru bancuri
Aparate de curățare cu ultrasunete
Scule de specialitate

SISTEME DE AER CONDIȚIONAT
Stații  service pentru sisteme de climatizare 
Accesorii pentru stații de climatizare 
Accesorii și Scule pentru sisteme de climatizare 
Agenți de răcire
Uleiuri și produse chimice pentru sisteme de climatizare 
Furtune si piese pentru reparatii

ÎNLOCUIRE DE ANVELOPE
Aparate de echilibrat roți
Aparate de dejantat roți

Accesorii pentru dispozitive
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Identificator de Gaz Refrigerant fără Imprimantă 
(R134a, R1234yf)
007935020000

ULTIMA ID
- ANALIZOR GAZ 
GAZ R1234yf:
• determina repede si precis puritatea 
  refrigerantului
• indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, 
  R22 si hidrocarburi
•  usor de utilizat
• port USB pentru actualizari
• carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici

SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata

Identificator de Gaz Refrigerant 
cu Imprimantă (R134a, R1234yf)
007935020010
ULTIMA ID 1234yf 
- ANALIZOR GAZ 
GAZ R1234YF:
• determina repede si precis puritatea refrigerantului
• indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, 
  R22 si hidrocarburi
• usor de utilizat, cu imprimanta incorporata
• port USB pentru actualizari
• carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici

SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata

Filtru pentru Identificator
007935020020

Hârtie termica pentru Imprimanta Identificator
007935020030

Set Manometre pentru R1234yf  
(manometre, 3 furtune 1.80 m,  
cuple rapide HP si LP)
007950024725

Set pentru detectarea scurgerilor in sistemele de 
aer conditionat auto care functioneaza cu agent 
frigorific R1234yf. Setul include manometre, furtu-
ne, cuple rapide si o geanta estetica si rezistenta 
pentru transportul lor.

Detector de scurgeri Electronic 
pentru R1234yf
007950025830
Detector de scurgeri ELECTRONIC
Vă permite să găsiți cu ușurință scurgerea 
în sistemul cu ajutorul sondei de semnalizare 
electronică audibil sau vizual.
• 3 nivele de sensibilitate
• scară pentru a indica mărimea scurgere
• detectează scurgeri de 2gr / an
• sonda flexibilă cu o lungime de 46cm
• test de baterie
• alarma sonora indica scurgerea conform gradatiei

Identificator de Gaz R1234yf
007935021060

Container, R1234yf 5 kg (007950014560)
007950014325
Refrigerant R1234yf (007950014320) - 
cu Container, 5 kg (007950014560)
007950014561

Dupont adapter  
- R1234yf hűtőközeg palack
007950025800

Adaptor Honeywell pentru Butelie refrigerant 
R1234yf
007950025810

Adaptor Hp pentru butelii Dupont
07950026650

Adaptor Hp pentru butelii Honeywell
007950026660

NOU!
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Furtun Roșu pentru Aparat A/C - 250cm pentru 
Refrigerant 1234Yyf
007950024950

Furtun Albastru pentru Aparat A/C - 250cm pentru 
Refrigerant 1234YfSAE X1234yf
007950024960

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024930

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024940

Cuplă Rapidă LP HFO R1234yf Parker®
007935020120

Cuplă Rapidă HP HFO R1234Yf Parker®
007935020130

Substanță contrast universală pentru agenți 
frigorifici R134A/R1234yf/Hybryd 250 ml
007950027160

NOU!

Substanță contrast universală pentru agenți frigo-
rifici R134A/R1234yf/Hybryd 1000 ml NOU!

007950027170
NOU!

Adaptor universal LP pentru butelii cu agentul 
1234yf
007950026670

Adaptor universal HP pentru butelii cu agentul 
1234yf
007950026680

Ulei de Contrast UV pentru Refrigerant 
R1234yf  350ml
007950024910

Ulei cu parametrii care corespund ND 12 pentru 
agent R1234yf 250 ml 
(compresoare mecanice)
007950024920

NOU!

Ulei de Contrast UV pentru Refrigerant 
R1234yf  250 ml
007950024915

NOU!

Ulei Pag 100 pentru agent R1234yf  250 ml 
(compresoare mecanice)
007950024925

NOU!

Ulei pentru sisteme hibride R1234yf
007950024685

NOU!

PUlei cu parametrii care corespund PS D1 pentru 
agent 1234yf
007950026330

NOU!

Contrast UV în seringă pentru hibride+tub 12 buc
007950026350
Contrast UV în seringă pentru agent 1234yf+tub 
12 buc
007950026360

NOU!
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MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

STAȚIA AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE ȘI 
REUMPLERE A INSTALAȚIILOR A/C 
ALASKA START
007950015200

ALASKA START este un aparat automat al Magneti Marelli, dezvoltat pentru 
diagnosticarea operațiunile de service la instalații de aer condiționat. Aparatul permi-
te realizarea facilă a operațiunilor de service în două modalități. Acest model este un 
compromis între capacitățile tehnice mari și prețul atractiv.
1)Funcția manuală: operatorul realizează recuperarea agentului frigorific, golirea, 
injectarea uleiului, umplerea.
2) Funcția automată: operațiunile sunt realizate în mod automat prin ale-
gerea codului autovehiculului din baza de date sau automat într-un ciclu programabil 
(fără asistența operatorului prin setările funcțiilor introduse de către personal de se-
rvice).
Software-ul extins al aparatului este capabil să ghideze operatorul prin cicluri succe-
sive. Baza de date de autoturisme, autoutilitare, autocamioane și de mașini agricole 
îmbunătățește munca operatorului   și accelerează  service-ul sistemelor de aer 
condiționat.

Accesorii:
• Programator și sistem electronic de control al electrovalvelor, de înaltă calitate
• Supape de siguranță
• Senzori de presiune
• Două manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei rezervoare pentru ulei, proaspăt, uzat și  substanță de contrast
• Imprimantă (opțional)
• Cabluri de service cu lungime de  3m cu posibilitatea prelungirii
• Ecran de afișare alfanumeric, lizibil
• Baza de date electronică, integrată care permite printre altele reidentificarea auto-
vehiculului pe baza numărului de înmatriculare cu baza de servicii realizate recent 
și diagnosticare

Funcțiile  ALASKA START:
• recuperarea agentului frigorific conținut în A/C
• purificarea agentului de impurități mecanice
• deshidratarea agentului prin filtrare
• separarea agentului de ulei conținut în sistem
• măsurarea cantității de agent recuperat
• analiza cantitativă a agentului frigorific rezidual
• Low cost cu ajutorul pompei de vid performante
• Analiza etanșeității sistemului (în vid  sau sub presiune cu utilizarea azotului)
• injecție automată sau semi-automată de ulei și substanță de contrast într-o cantitate 
predeterminată de către operator sau injecție manuală cu control vizual
• recuperarea agentului rămas în furtunuri
• posibilitatea de lucru în regim manual
• înregistrarea celor 20 de servicii recente
• service facil și ieftin

Caracteristici:
• Agent frigorific: R134a
• Cântar electronic de agent frigorific: - Precizie de +/- 10 g
• Vacuumetru digital: Kl. 2.5
• Capacitatea operațională: rezervor - 10 kg R134a
• Filtru complex tip sită pentru particule și  mecanic cu sită fină
• Pompă de vid 70 l/min
• Vid maxim de 0,05 mbar
• Capacitate cilindrică de compresor: 300g/min
• Furtunuri de 3m
• Imprimantă termică (opțiune)

Kitul cu stație include:
O pereche de mănuși de protecție
Ochelari de protecție
Set de racorduri pentru butelie externă
Instrucțiuni

CALIBRARE USOARA ELIMINARE ULEI  
OLAJKIBOCSÁTÁS

KIT PENTRU REVIZIE 
ANUALA LOW COST

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

BAZA DE DATE CAR +TRUCK+AGRI 
CU ACTUALIZĂRI PRIN CARD DE 

MEMORIE (OPȚIUNE) PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, ȘCOLARIZARE ȘI BANNER PUBLICITAR.

Calibrarea și instrucțiunile disponibile online
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MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

STAȚIA AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE ȘI 
REUMPLERE A INSTALAȚIILOR A/C ALASKA 
START HFO
007950015210

ALASKA START HFO este un dispozitiv pentru reumplerea și diagnosticarea 
instalațiilor de aer condiționat în care este utilizat agentul frigorific nou HFO-1234yf. 
Dispozitivul îndeplinește dispozițiilor de reglementări de siguranță europene și ame-
ricane, precum și prevederile directivelor SAE (Society of Automotive Engineers). 
Funcțiile de recuperare a agentului frigorific și de reumplere au fost îmbunătățite în 
vederea garantării preciziei maxime și managementului facil de întreținere simplă și 
extraordinară. Performanța sistemului de ventilație garantează cea mai bună capa-
citate de dispersare a căldurii iar plasarea ventilatorului suplimentar în partea de jos 
a dispozitivului permite evacuarea scăpărilor eventuale de gaz în exterior cu ajutorul 
instalațiilor de ventilație ale atelierului auto. În plus, permite identificarea agentului 
frigorific cu unității de identificare opționale. Sistemele inovatoare de avertizare a 
erorilor semnalizeaza defectiuni de functionare ale dispozitivului, ale operatiunii de 
servisare sauale instalatiei auto.
Accesorii:
• Programator și sistem electronic de control al electrovalvelor, de înaltă calitate
• Unitatea de identificare a agentului frigorific (opțional)
• Supape de siguranță
• Senzori de presiune
• Trei manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei rezervoare pentru ulei proaspăt, uzat și substanță de contrast
• Imprimantă (opțional)
• Furtunuri de service cu lungime de 3m conforme cu standardul J2888
• Ecran de afișare alfanumeric,  lizibil
• Manometrul suplimentar de indicare a presiunii în butelie interioară
• Baza de date electronică, integrată care permite printre altele reidentificarea auto-
vehiculului pe baza numărului de înmatriculare cu baza de servicii realizate recent . 
• Cuplă pentru Azot (opțional)
• Racord pentru spălarea sistemului
• Recipient POE/UV (pentru autovehicule hibride cu cuplă rapidă)
• Cuple rapide Parker conforme cu standardul J2888

Funcțiile  ALASKA START HFO:
•recuperarea agentului frigorific conținut în A/C
• purificarea  agentului de impuritățile mecanice
• deshidratarea agentului prin filtrare
• separarea agentului de ulei conținut în sistem
• măsurarea cantității agent recuperat
• măsurarea cantității de ulei recuperat
• analiza cantitativă a agentului frigorific rezidual
• Vidarea sistemului cu ajutorul pompei de vid performante
• Analiza etanșeității sistemului (în vid  sau sub presiune cu utilizarea azotului)
• injecție automată sau semi-automată de ulei și substanță de contrast într-o cantitate 
predeterminată de către operator sau injecție manuală cu control vizual
• recuperarea agentului rămas în furtunuri
• posibilitatea de lucru în regim manual
• posibilitatea de spălare a sistemului cu agent
• înregistrarea celor 20 de servicii recente
• service facil și ieftin
• Identificarea agentului (opțional)

Caracteristici:
• Agent frigorific: R1234yf
• Cântar digital pentru agent frigorific: - Precizie de +/- 10 g
• Cântar pentru ulei uzat – Precizie de +/- 1 g
• Vacuumetru digital: Kl. 2.5
• Capacitate operațională: rezervor - 7 kg R134a/1234yf
• Filtru complex tip sită pentru particule și  mecanic cu sită fină
• Pompă de vid 70 l/min
• Vid maxim de 0,05 mbar
• Capacitate cilindrică de compresor: 300g/min
• Furtunuri  de 3m cu posibilitatea prelungirii
• Imprimantă termică (opțional)
• Unitate de identificare a agentului (opțional)

Kitul cu stație include:
O pereche de mănuși de protecție
Ochelari de protecție
Set de cuple pentru butelie externă
Greutate de referință pentru calibrarea cântarului 
Cheie imbus pentru blocarea/coborârea cântarului 
Instrucțiuni

CONECTOR DE NITROGEN

CALIBRARE USOARA ELIMINARE ULEI  
OLAJKIBOCSÁTÁS

KIT PENTRU REVIZIE 
ANUALA LOW COST

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

BAZA DE DATE CAR 
+TRUCK +AGRI

Calibrarea și instrucțiunile disponibile online

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, ȘCOLARIZARE ȘI BANNER PUBLICITAR.
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MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

MADE IN ITALY

STAȚIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ȘI REUMPLERE A INSTALAȚIILOR A/C 
ALASKA BUS
007950015220

ALASKA BUS este un dispozitiv complet automat al Magneti Marelli, dezvoltat 
pentru diagnosticarea și service-ul instalațiilor de aer condiționat. Dispozitivul permi-
te realizarea simplă a operațiunilor de service în două modalități:
1)Funcția manuală: operatorul realizează recuperarea agentului frigorific, golirea, 
injectarea uleiului, umplerea.
2)Funcția automată: operațiunile sunt realizate în mod automat prin alegerea co-
dului autovehiculului din baza de date sau automat într-un ciclu programabil (fără 
asistența operatorului prin setările funcțiilor introduse de către personal de service).
Baza de date de autoturisme, autoutilitare, autocamioane și de mașini agrico-
le îmbunătățește munca operatorului   și accelerează  service-ul sistemelor de 
aer condiționat. Stația este echipată cu un rezervor mare și una dintre cele mai 
performantă pompe de vid (226l/ min) astfel încât este recomandată pentru lucru cu 
sisteme mari, cum ar fi în autobuze.
Accesorii:
• Programator și sistem electronic de control al electrovalvelor, de înaltă calitate
• Supape de siguranță
• Senzori de presiune
• Radiator suplimentar (cu electroventilator) pentru agent frigorific
• Trei manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei rezervoare pentru ulei proaspăt, uzat și substanță de contrast
• Imprimantă (opțional)
• Furtunuri de service cu lungime de 5 m cu posibiltatea de prelungire
• Ecran de afișare alfanumeric, lizibil
• Manometru suplimentar de indicare a presiunii din butelie internă
• Baza de date electronică, integrată care permite printre altele reidentificarea auto-
vehiculului pe baza numărului de înmatriculare cu baza de servicii realizate recent .
• Cuplă pentru Azot 
• Cuplă pentru spălarea sistemului
• Recipient POE/UV (autovehicule hibride) cu cuplă rapidă
• Curea de încălzire

Funcțiile   ALASKA BUS:
• recuperarea agentului frigorific conținut în  A/C
• purificarea agentului de impuritățile mecanice
• deshidratarea agentului prin filtrare
• separarea agentului de ulei conținut în sistem
• măsurarea cantității de agent recuperat
• măsurarea cantității de ulei recuperat
• analiza cantitativă a agentului rezidual
• Low cost cu ajutorul pompei de vid performante
• analiza etanșeității sistemului (în vid  sau sub presiune cu utilizarea azotului)
• injecție automată sau semi-automată de ulei și substanță de contrast într-o canti-
tate predeterminată de către operator sau injecție manuală cu control vizual
• recuperarea  agentului rămas în furtunuri
• posibilitatea de lucru în regim manual
• posibilitatea de spălare a sistemului cu agent
• diagnosticări de sistem cu listare (opțional)
• service facil și ieftin

 Caracteristici:
• Agent frigorific: R134a
• Cântar electronic de agent frigorific: - Precizie de +/- 10 g
• Vacuumetru digital: Kl. 2.5
• Capacitate operațională: rezervor 27,2 l- 25 kg R134a
• Filtru complex tip sită pentru particule și  mecanic cu sită fină
• Pompă de vid 226l/min
• Vid maxim de 0,05 mbar
• Furtunuri de 5m
• Capacitate cilindrică de compresor: 500g/min 
• Imprimantă termică (opțional)

Kitul cu stație include:
O pereche de mănuși de protecție
Ochelari de protecție
Set de cuple pentru butelie externă
Greutate de referință pentru calibrarea cântarului 
Cheie imbus pentru blocarea/coborârea cântarului 
Instrucțiuni

CONECTOR DE NITROGEN

ELIMINARE ULEI  
OLAJKIBOCSÁTÁS

KIT PENTRU REVIZIE 
ANUALA LOW COST

4M CSŐ AMELY  
MEGHOSSZABBÍTHATÓ

BAZA DE DATE CAR 
+TRUCK +AGRI

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
PUMP

Calibrarea și 
instrucțiunile 
disponibile online

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, ȘCOLARIZARE ȘI BANNER PUBLICITAR.

Imprimanta
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MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

STAȚIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ȘI REUMPLERE A INSTALAȚIILOR A/C 
ALASKA PREMIUM
007950015230

ALASKA PREMIUM este un dispozitiv complet automat al Magneti Marelli, 
dezvoltat pentru diagnosticarea și service-ul instalațiilor de aer condiționat. Baza de 
date integrată a autoturismelor, autoutilitarelor, autocamioanelor și mașinilor agricole 
permite accelerarea semnificativă a serviciilor auto. Dispozitivul permite realizarea 
simplă a operațiunilor de service în două modalități:
1)Funcția manuală: operatorul realizează recuperarea agentului frigorific, golirea, 
injectarea uleiului, umplerea, spălarea.
2)Funcția automată: operațiunile sunt realizate în mod automat prin alegerea co-
dului autovehiculului din baza de date sau automat într-un ciclu programabil (fără 
asistența operatorului, prin setările funcțiilor introduse de către personal de service).
Dispozitivul este echipat cu  o bază de servicii recente și diagnosticări care ajută 
la identificarea defecțiunilor sistemului de aer condiționat, precum și testări cu azot 
cu utilizarea senzorului de presiune integrat. Funcția de spălare a sistemului de aer 
condiționat permite eliminarea impurităților de ulei. Toate operațiunile  vizibile pe 
ecranul LCD sunt listate în mod curent.
Accesorii:
• Programator și sistem electronic de control al electrovalvelor, de înaltă calitate
• Supape de siguranță
• Senzori de presiune
• Senzor de presiune din butelie (măsurarea presiunii din butelie cu alarmă)
• Radiator suplimentar (cu electroventilator) pentru agent frigorific
• Două manometre analogice cu presiune sugerată
• Imprimantă termică
• Baza de dată integrată cu posibilitate de alegere a autovehiculului dintre autotu-
risme, autoutilitare, autocamioane și mașini agricole și posibilitatea de completare 
cu autovehicule suplimentare cu diagnosticări și bază de operațiunile de service 
recente
• Cântare digitale pentru ulei și agent
• Furtunuri de service cu lungime de 3m cu posibilitatea prelungirii
• Ecran de afișare LCD
• Patru rezervoare pentru ulei recuperat, ulei proaspăt, substanță de contrast și ulei 
pentru autovehicule hibride, curea de încălzire, cuplă pentru spălarea sistemului
•  Recipient POE/UV (autovehicule hibride) cu cuplă rapidă
• Cuplă pentru azot (max 15 bari), portul USB
Funcțiile dispozitivului :
• Recuperarea agentului frigorific conținut în A/C 
• purificarea agentului de impuritățile mecanice
• deshidratarea agentului prin filtrare
• separarea agentului de ulei conținut în sistem
• măsurarea cantității de agent recuperat
• analiza cantitativă a agentului frigorific rezidual
• Low cost cu ajutorul pompei de vid performante
• Analiza etanșeității sistemului
• Injecție automată, în funcție de greutate, a uleiului într-o cantitate predeterminată 
de operator sau injecție manual cu control vizual
• recuperarea agentului rămas în furtunuri
• posibilitatea de lucru în regim manual
• înregistrarea funcțiilor realizate sub formă de document listat pentru client
• posibilitatea spălării sistemului cu agent
• diagnosticarea sistemului cu listare, bilanț de agent incarcat/recuperat
• service facil și ieftin
• evacuarea automată sau manuală a gazelor necondensate
• Posibilitatea de actualizare a bazei de date prin USB
• Posibilitatea de conectare a  azotului și  de măsurare cu listare prin senzor de 
presiune din stație.
• Posibilitatea de conversie la agentul R1234yf

Caracteristici:
• Agent frigorific: R134a/1234yf
• Cântar electronic de agent frigorific: - Precizie de +/- 10 g
• Cântare digitale pentru ulei proaspăt/uzat cu precizie de +/- 1 g
• Vacuumetru digital: Kl. 1.0
• Furtunuri de 3m, manometre de presiune joasă/înaltă: Kl. 1.6
• Capacitatea rezervorului intern: 25kg/27l
• Capacitatea cilindrică de compresor: 300g/min
• Capacitatea pompei: 100 l/min
• Gradul final de vid: 5 Pa - 0.05 mbar
• Filtru cu sită complexă pentru particule
• Filtru mecanic cu sită fină, imprimantă termică
Kitul cu stație include:
O pereche de mănuși de protecție, ochelari de protecție, set de cuple pentru butelie 
externă, greutate de referință pentru calibrarea cântarului, cheie imbus pentru 
blocarea/deblocarea cântarului, instrucțiuni.

Calibrarea și instrucțiunile disponibile online

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, ȘCOLARIZARE ȘI BANNER PUBLICITAR.

CONECTOR DE NITROGEN

CALIBRARE USOARA ELIMINARE ULEI  
OLAJKIBOCSÁTÁS

KIT PENTRU REVIZIE 
ANUALA LOW COST

Imprimanta BAZA DE DATE CAR 
+TRUCK +AGRI

Blocare cantar PREGATIT PENTRU MASINI HIBRIDEIDENTIFICAREA 
AGENTULUI
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MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

STAȚIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ȘI REUMPLERE A INSTALAȚIILOR A/C 
ALASKA PREMIUM HFO
007950015240

Calibrarea și instrucțiunile disponibile online

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, ȘCOLARIZARE ȘI BANNER PUBLICITAR.

CONECTOR DE NITROGEN

CALIBRARE USOARA ELIMINARE ULEI  
OLAJKIBOCSÁTÁS

KIT PENTRU REVIZIE 
ANUALA LOW COST

Imprimanta BAZA DE DATE CAR + TRUCK CU ACTUALIZARE 
PRIN CARD DE MEMORIE (OPȚIONAL)

Blocare cantar PREGATIT PENTRU MASINI HIBRIDEIDENTIFICAREA 
AGENTULUI

ALASKA PREMIUM HFO este un dispozitiv pentru reumplerea și diagnosticarea 
instalațiilor de aer condiționat în care este utilizat agentul frigorific nou HFO-1234yf. Echi-
patcu funcții complet automate care îndeplinesc dispozițiile regulamentelor de siguranță 
europene și americane, precum și prevederile directivelor SAE (Society of Automotive 
Engineers). Capacitatea sistemului de ventilație garantează cea mai bună capacitate de 
dispersie a căldurii iar plasarea ventilatorului suplimentar în partea de jos a dispozitivu-
lui permite evacuarea scăpărilor eventuale de gaz în exterior cu ajutorul instalațiilor de 
ventilație ale atelierului auto. Două moduri de recuperare a agentului frigorific dezvoltate 
în conformitate cu standardul SAE și în vederea facilitării lucrului operatorului dispozitivu-
lui îndeplinesc cerințele privind timpul de lucru al atelierului auto. În plus, acesta permite 
identificarea agentului frigorific cu ajutorul unității de identificare opționale. Dispozitivul este 
prevăzut cu bază de servicii recente și de diagnosticare  utilă în identificarea defecțiunilor 
sistemului de aer condiționat, precum și testare cu azot cu utilizarea senzorului integrat de 
presiune. Funcția de spălare a sistemului de aer condiționat permite eliminarea impurităților 
de ulei. Toate operațiunile vizibile pe ecranul LCD sunt listate în mod curent.
Sisteme de alarme de lucru inovatoare de functionare ale dispozitivului, ale operatiunii de 
servisare sauale instalatiei auto.
Accesorii:
• Programator și sistem electronic de control al electrovalvelor, de înaltă calitate
• Supape de siguranță
• Senzori de presiune
• Senzor de presiune din butelie (măsurarea presiunii din butelie cu alarmă)
• Radiator suplimentar (cu electroventilator) pentru agent frigorific
• Două manometre analogice cu presiune sugerată
• Imprimantă termică
• Baza de dată integrată cu posibilitate de alegere a autovehiculului dintre autoturisme, 
autoutilitare, autocamioane și mașini agricole și posibilitatea de completare cu autovehi-
cule suplimentare cu diagnosticări și bază de operațiunile de service recente
• Cântare digitale pentru ulei și agent
• Furtunuri de service cu lungime de 3m cu posibilitatea prelungirii conforme cu standar-
dul J2888, ecran de afișare LCD
• Patru rezervoare pentru ulei recuperat, ulei proaspăt, substanță de contrast și ulei 
pentru autovehicule hibride, curea de încălzire, cuplă pentru spălarea sistemului
• Recipient POE/UV (autovehicule hibride) cu cuplă rapidă
• Unitatea de identificare a agentului frigorific (opțional)
• Curea de încălzire, cuplă pentru azot (max 15 bari), portul USB
• Cuple rapide Parker conforme cu standardul J2888
Funcțiile dispozitivului :
• Recuperarea agentului frigorific conținut în A/C 
• purificarea agentului de impuritățile mecanice
• deshidratarea agentului prin filtrare
• separarea agentului de ulei conținut în sistem
• măsurarea cantității de agent recuperat
• analiza cantitativă a agentului frigorific rezidual
• Low cost cu ajutorul pompei de vid performante
• Analiza etanșeității sistemului
• Injecție automată, în funcție de greutate, a uleiului într-o cantitate predeterminată de 
operator sau injecție manual cu control vizual
• recuperarea agentului rămas în furtunuri, posibilitatea de lucru în regim manual
• înregistrarea funcțiilor realizate sub formă de document listat pentru client
• posibilitatea spălării sistemului cu agent, diagnosticarea sistemului cu listare,
• bilanț de agent incarcat/recuperat, service facil și ieftin
• evacuarea automată sau manuală a gazelor necondensate
• Posibilitatea de actualizare a bazei de date prin USB 
• Posibilitatea de conectare a  azotului și  de măsurare cu listare prin senzor de presiune 
din stație
• Identificarea agentului frigorific (opțional)

Caracteristici:
• Agent frigorific: R1234yf
• Cântar electronic de agent frigorific: - Precizie de +/- 10 g
• Cântare digitale pentru ulei proaspăt/uzat cu precizie de +/- 1 g
• Vacuumetru digital: Kl. 1.0
• Manometre de presiune joasă/înaltă: Kl. 1.6
• Capacitatea rezervorului intern: 10 kg, Capacitatea cilindrică de compresor: 300g/min
• Furtunuri de 3m, capacitatea pompei: 100 l/min
• Gradul final de vid: 5 Pa - 0.05 mbari, filtru cu sită complexă pentru particule 
• Filtru mecanic cu sită fină, imprimantă termică
Kitul cu stație include:
O pereche de mănuși de protecție, ochelari de protecție, set de cuple pentru butelie 
externă, greutate de referință pentru calibrarea cântarului, cheie imbus pentru blocarea/
deblocarea cântarului, instrucțiuni.
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Filtru Texa Dimensiuni 76mm, lungime 240mm  
Connector M3/8””x M3/8””(seria 7xx)”
007950025560

Filtru Robinair Dimensiuni: 76mm, lungime 235mm  
Fitting 3/8”” (ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC 
595)”
007950025900

Filtru Brainbee Dml 303 Brainbee/Valeo(BrainBee 
CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 9000BUS,CLIMA 
FILL PROFI,CLIMA FILL MAXI )”
007950025920

Filtr do Brainbee, średnica 76 mm,  
dł. 160Mm, gwint 1/4”x 1/4”(Brain Bee  
CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA FILL EASY)
007950025930

Filtru pentru staţia  Magneti Marelli ,Bosch ACS 
500,450,400,Silvertronic,Tronic,Delphi-seria Ref-
matic) Ø76 mm lungime 230 mm racord 3/8”
007950025055

NOU!

Ulei Pompa de Vacuum 0,5 l; - pentru diverse tipuri de 
aparate de clima
007935090600
Ulei Pompa de Vacuum 1,0 l - pentru diverse tipuri de aparate 
de clima
007950024880

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

007950015200 007950015210 007950015220 007950015230 007950015240

1.    Agent R134a R1234yf R134a R134a  
(convertibil la 1234yf)

R1234yf

2.    Identificarea agentului nu opțiune nu nu opțiune
3.    Baza de date integrată da da da da da
4.    Memoria de operațiuni recente da da da da da
5.    Diagnostica de sistem A/C da da da da da
6.    Imprimantă integrată  (cu personalizarea listării) opțiune opțiune da da da
7.    HP-LP, HP, LP supape  manuale supape  manuale supape  manuale electrovalve electrovalve
8.    Recuperare AUT AUT AUT AUT AUT
9.    Recuperare de ulei AUT fără cântar AUT cu cântar AUT cu cântar AUT cu cântar AUT cu cântar
10. Vid AUT AUT AUT AUT AUT
11. Test de etanșeitate AUT AUT AUT AUT AUT
12. Încărcare AUT AUT AUT AUT AUT
13. Spălarea sistemului nu da da da da
14. Compatibil cu kit pt. azot nu opțiune opțiune opțiune opțiune
15. Eliminarea gazelor necondensate AUT cu supapă AUT cu supapă AUT cu supapă AUT electrovalvă AUT electrovalvă
16. Tastatură și ecran de afișare alfanumeric min 4 x 20 (4 

butoane)
alfanumeric min 4 x 20 (4 
butoane)

alfanumeric min 4 x 20 (4 
butoane)

ecran LCD cu butoane ecran LCD cu butoane

17. Injecție de ulei (Aut - cântar) Pe bază de timp Pe bază de timp Pe bază de timp Aut - cântar Aut - cântar
18. Injecție UV (Aut - cântar) Pe bază de timp Pe bază de timp Pe bază de timp Pe bază de timp Pe bază de timp
19. Manometre HP-LP 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
20. Recipient pt. ulei proaspăt cu cuplă rapidă da da da da da
21.Recipient POE/UV (pt. autovehicule hibride) cu cupă rapidă nu da optiune da da
22. Lungime de furtunuri 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm
23. Pompă de vid capacitate 70L 70L 226L 100L 100L
24. Vid min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar
25. Compresor 9 cc 9 cc  14 cc 9 cc 9 cc
26. Curea de încălzire nu da da da da
27.Butelie internă 10kg 10kg  25kg 25kg 10kg
28. Senzor de presiune din butelie cu măsurarea temperaturii relative nu nu nu da da
29. Citirea presiunii din rezervor intern nu Manometru Manometru Ecran Ecran

Curea încălzire pentru Butelie 12,5 l
007935090760
Curea încălzire pentru Butelie 27,2 l
007935090770

Imprimantă pentru Aparatele Plus/Hd/Next
007935096320
Imprimantă pentru Aparatele Alaska Start HFO/Alaska-
BUS 007950015510

Kit Service mm6F / mm7F (Filtru + Ulei)
007950024110
Kit Service Air Check / Clima Tech / Next 
(Filtru + Ulei) Bosch ACS 500, 450, 400, 
Silvertronic, Tronic, Delphi-seria Refmatic)
007950024130

Filtru Robinair Spx Valeo - dimensiuni  76mm 
Lungime 275 mm
007950025050

Filtru Robinair Spx Valeo - dimensiuni  
90 mm Lungime 294 mm, Filet 1/4”
007950025060

Filtru Texa - dimensiuni  76mm Lungime 240 mm, 
Conector 3/8”
007950025070

STAȚII DE AER 
CONDIȚIONAT TABEL 
COMPARATIV
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95

430104018045 007936210010

www.wyposazeniemm.pl

1000
mg/h

4000
mg/h

MAGNETI MARELLI

2 YEAR WARRANTY!

95 LET
TRADICE

Ozon Maker Generator 
de ozon MX-4000
Cea mai mare eficiență de ozon confirmată de 
experiență îndelungată!

Ozon-Maker – generator de ozon
Aparatul prin ionizarea aerului atmosferic generează o formă alotropică, nestabilă de oxigen adică 
ozon O3. Ozonul  este un oxidant puternic care elimină toate impuritățile din cabină. În mod eficient 
elimină umezeala care se acumulează în principal pe mochete și pe evaporatorul sistemului de 
aer condiționat. Elimină de asemenea mirosurile neplăcute. În funcție de dimensiunile cabinei 
auto și gradului de  poluare, este posibilă alegerea modului și timpului de lucru (5, 10, 15, 30, 
60 de minute). În cazul autobuzelor, se recomandă utilizarea mai multor dispozitive de tip Ozon 
Maker. Ozonul (O3) este prezent în aer atmosferic unde este produs din oxigen sub influența 
radiaților ultraviolete. Ozonul este un gaz mai greu decât aer, este instabil și se descompune rapid. 
Descompunerea accelerează creșterea temperaturii, umidității și poluării aerului. În apă ozonul se 
descompune mai rapid decât în aer. În formă gazoasă acesta este incolor, în straturi mai groase 
are  culoarea albastră. În formă lichidă are culoare de albastru închis intens, iar în stare solidă 
este aproape negru. Ozonul este un compus oxidant puternic, mult mai puternic decât oxigen. Se 
descompune în oxigen molecular și oxigen atomic. Din cauza proprietăților sale puternic oxidante 
este utilizat pe scară largă în industrie.
• Dimensiuni: 320 x 220 x 95 mm.
• Alimentare: 220/240 V- 50 Hz - 0,15 A - 18 W
• Capacitatea dispozitivului: 3 l/min.
• Producția de Ozon: 1 g/h
Datorită designului compact și conductei lungi de evacuare a ozonului din dispozitiv, eliminarea 
impurităților este deosebit de facilă. Introducerea capătului conductei cu sondă într-un loc dorit din 
cabină sau într-un loc de filtru de praf, nu prezintă nici un fel de probleme.
• Ușor de utilizat
• elimină toate impuritățile
• elimină umiditatea
• elimină mirosuri neplăcute
• modul de acționare simplu și prietenos pentru mediu
• elimină costurile legate de utilizarea și eliminarea substanțelor chimice

Ozonator MX4000 - generator de ozon
Dispozitivul MX4000, prin ionizarea aerului atmosferic generează o formă alotropică, nestabilă de 
oxigen adică ozon O3. Ozonul este  un oxidant puternic care elimină toate impuritățile din cabină. 
În mod eficient elimină umezeala care se acumulează în principal pe mochete și pe evaporatorul 
sistemului de aer condiționat. Elimină de asemenea mirosuri neplăcute, fungi, bacterii și virusuri 
care pot pune în pericol sănătatea noastră. Dispozitivul, datorită capacității sale – peste 4000 
mg/h este ideal de ex. pentru autobuze  și cabine auto de dimensiuni mari, precum și permite 
dezinfectarea mai rapidă a autoturismelor. Ozonul (O3) este prezent în aer atmosferic unde este 
produs din oxigen sub influența radiaților ultraviolete. Ozonul este un gaz mai greu decât aer, este 
instabil și se descompune rapid. Descompunerea accelerează creșterea temperaturii, umidității 
și poluării aerului. În apă ozonul se descompune mai rapid decât în aer. În formă gazoasă acesta 
este incolor, în straturi mai groase are  culoarea albastră. În formă lichidă are culoare de albastru 
închis intens, iar în stare solidă este aproape negru. Ozonul este un compus oxidant puternic, mult 
mai puternic decât oxigen.
• Capacitatea generatorului de ozon: 4000 mg/h
• Capacitatea pompei interne: 10-15 l/min
• Timer programabil: 1-60 min
• Presiunea generată de pompă: 17 Kpa
Mediu de lucru: interiorul spațiilor bine ventilate, fără gaze corozive
• Condiții atmosferice de lucru: 100±4 Kpa
• Temperatura mediului de lucru: 5-40°C
• Umiditatea relativă a mediului de lucru: <80%
• Metoda de generare a ozonului: descărcări de tip Corona
• Diametrul conductei de evacuare: 8mm
• Alimentare: AC 220-240V 50Hz
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Kit Conversie la refrigerant Hfo 1234yf 
(pentru seria Next)
007935090865
Kit pentru conversia stației la agentul R1234YF 
din agentul R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Kit Conversie la refrigerant Hfo 1234yf 
(pentru seria Next)
007935090860

Kit Suplimentar pentru vehicule Hybrid 
pentru Clima Tech Plus/Hd Next
007935090835

Set suplimentar pentru spălare  
cu freon pentru Aparatele A/C
007950024060

Analizator de gaz pentru stația de climatizare 
Alaska Start HFO/Alaska Premium HFO
007950015690

Kit conector Azot pentru Aparatele A/C Next
007935090850

Extensie Garanție 12 luni - toate aparatele
099994910040

Bază de Date 2018 Carte
007935090895

Actualizarea bazei de date USB 2017 pentru 
Alaska Start, HFO, Bus, Premium, HFO
007935090891

Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Top 2016 -
 Card de memorie
007935090890
Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Plus/Hd Next 2016  
- Card de memorie
007935090880
Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Mobile/Evolution 2016  - Card de 
memorie
007935090870

Recipient Ulei Nou sau UV pentru Clima Tech Plus / Hd / Evo/ 
Top / Next
007935096230
Recipient ulei uzat Clima Tech Plus / HD / Evo / 
(nu este potrivit pentru Ct Top Next)
007935097100

Recipient ulei nou si uzat  
Clima Tech Top / Plus / Hd Next
007950013570

Recipient ulei uzat Air Check Plus / Hd / Top/
CT Mobile
007935096770

Husă de protecție pentru  
Air Check / Clima Tech / Next
007950015045
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Spray de Decontaminare Bio 200 ml
007950025760
Spray de Decontaminare Bio 200 ml
007950026610

Soluție lichid de Decontaminare 5 l
007950025150

Soluție lichid de Decontaminare 1 l
007950025160

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - Universal 1 l
007950025490

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - Universal 5 l
007950025500

Lichid de Curățare pentru Evaporatoare 5 l
007950025170

Lichid de Curățare pentru Elementele Sistemului 
A/C (Spuma Activa) 5 l
007950025180

Spray 400 ml decontaminare anti-bacterian 
(reutilizabil)
007950024900

Spray de Curățare pentru Condensator  400 ml 
(2 buc.)
007950024050

Nebulizator Ultrasonic 
Air Cleaner
007950025340
Nebulizator Ultrasonic + Set fluide 24 buc. 
a 105 ml
00794100201

Pulverizarea aerosolilor este realizată prin transferul 
soluției chimice la suprafața unui cristal piezoelec-
tric care vibrează cu o frecvență cuprinsă între 15 
și 20 kHz. Această vibrație creează o ceață plutind 
pe traductorul ultrasonic care este antrenat de către 
ventilatorul ieșirea dispozitivului., Este absorbit de 
aerul recirculat determinând-o să curețe și să elimi-
ne bacteriile si mirosurile.
Principalul avantaj al metodei este de a produce o 
ceață ultrasonică subțire la temperatura camerei. 
Prin urmare, particulele nu se stabileasc prea ușor 
pe suprafețele întâlnite. Aceasta previne condensul 
datorat temperaturii mai mari a fluidului vaporizat în 
comparație cu mediul.
Picături grosiere sunt eliminate în timpul impactului 
cu pereții camerei și numai cei cu un diametru de 
aproximativ 5 până la 10um sunt în măsură să intre 
în orificiile de ventilație.
Modulul de frecvență cu ultrasunete: 1,7Mhz
Tensiune: 240V
Putere: 40W
Capacitate: 250ml / h
Temperatura: 1 ° C până la 60 ° C
Temperatura de depozitare: -30 ° C până la 90 ° C
Dimensiuni: 240x185x120mm

Set 2 spray-uri de decontaminare - Spray 100 ml 
spuma si spray 150 ml tip „Granate”
007950024870

Spuma de Decontaminare 400 ml
007950025630

Spray-ul pentru reîmprospătare Magneti Marelli 
este o garanție de miros proaspăt și cabină auto 
igienică și curată. Spray-ul de unică folosință 
de tip „Granate” permite eliminarea rapidă a 
bacteriilor, fungilor și reîmprospătarea mirosului 
din cabina auto.

Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml Lavanda
007950024020
Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml Pin
007950024021
Spray de Decontaminare - de Unica Folosinta tip 
„Granate” 200 ml Musk
007950024022
Spray pentru reîmprospătare de Unică folosinţă 
-Rodie Talk 200ml
007950026510
Spray  pentru reîmprospătare de Unică folosinţă 
-Rodie Vanilie 200ml
007950026520
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Pirometru/Termometru Laserv
007950013810

TERMOMETRU CU LASER  
- PIROMETRU
Un pirometru este un dispozitiv profesional pentru măsurarea tem-
peraturii obiectelor ce sunt dinamice, inaccesibile sau periculos de 
atins. Este dotat cu un indcator cu laser ce identifică cu exactitate 
locaţia măsurată. Permite 15 ore de funcţionare continuă. Pirome-
trul permite o măsurare cu precizie înaltă de până la 0,1 ºC.

Dispozitiv de comandă pentru valve
Pwm-Clima Tester
007935063040

MM VCOMP servește ca o sursă directă de alimentare cu energie a 
supapei electromagnetice pentru toate compresoarele fara ambreiaj 
actionante direct, fără se fie necesară o conexiune cu instalația electrică 
auto. Formatul facil pentru utilizator permite economii semnificative de 
timp în timpul diagnosticării dispozitivelor de aer condiționat. Cu ajutorul 
MM VCOMP puteți extinde spectrul diagnosticării realizate a instalațiilor 
de aer condiționat si nu numai.
DATE TEHNICE:
• Alimentare electrică: 11-15 V
• Interval de temperaturi: -10°C până la +40°C
• Temperatura de depozitare: -20°C până la +50°C
• Consum de curent: maxim 3A
• Eficacitatea de comandă a compresorului: 3%-100%
Modelele utilizate în prezent:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

Termometru
00795002403

TERMOMETRU DIGITAL
• interval de temperatură - de la 50 la 300ºC

Termometru Dual - Ir/Contact
007950013830

Acest termometru util cu infraroşu sau sondă de puncţie 
permite măsurarea directă sau indirectă a temperaturii. 
Comod şi uşor de folosit, permite diagnosticarea sisteme-
lor de aer condiţionat.

Set de lichide pentru  reîmprospătare pentru 
dispozitiv cu ultrasunete set de 3 arome -24 buc  
(8 buc de fiecare aromă
007950026530
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Pin  
24 buc. X 105 ml
007950025350
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma 
Lavanda 24 buc. X 105 ml
007950025360
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Musk 
24 buc. X 105 ml
007950025370

NOU!

 Analizor de Refrigerant R134A
007935090940

MINI ID - R134a ANALIZOR REFRIGERANT:
În prezent, pe piața automobilelor există mai multe tipuri deagent frigorific. Pentru a preveni 
deteriorarea sistemului de aer condiționat al mașinii sau a stației de aer condiționat, trebuie 
asigurat controlul calitatii refrigerantului. Mini ID-ul este capabil să verifice calitatea agentului 
frigorific R134a, precum și poluarea cu propan sau butan. to the air conditioning system in your 
car or station air conditioning  maintenance, control of quality factor. Mini ID is able to verify the 
quality of R134a refrigerant for air too much content as well as propane or butane pollution.
SPECIFICAȚII:
• Greutate: 0,8 kg
• Factori susținut: R134a (Tetraflouroetan)
• Toleranță: corectă / incorectă - 95% R134a pură
• Certificate: SAE J1771 și CE
• Interfața utilizatorului: Butoane cu becuri cu lampă
• Metoda de calibrare: pompă manuală
• Temperatura de depozitare: -10 ° C până la + 50 ° C
• Temperatura de funcționare: + 10 ° C până la + 45 ° C

Analizor si Identificator pentru toate tipurile 
de Gaz Refrigerant Hvac
007935090950

ULTIMA ID 1234YF - ANALIZOR GAZ R1234YF:
- determina repede si precis puritatea refrigerantului
- indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, R22 si hidrocarburi
- usor de utilizat, cu imprimanta incorporata
- port USB pentru actualizari
- carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici
SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata
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Cântar Electronic max. 80 kg
0079500253800

CANTAR ELECTRINIC 80KG
Sarcina max 80 kg Eletronic ecran LCD de precizie 10g. 
Ambalate în valiză robustă din plastic de calitate

Unealta pentru demontat Valve 
(fără recuperare de Refrigerant)
007950025200

Furtun Albastru 2500 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950013760
Furtun Albastru 4000 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950024730
Furtun Albastru pentru Aparat A/C - 250 cm pentru 
Refrigerant 1234yf 
007950024960
Furtun Albastru pentru refrigerant R1234yf  
4000 cm
007950024965

Furtun Roșu 2500 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950013770
Furtun Roșu 4000 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950024720
Furtun Roșu pentru Aparat A/C - 250 cm pentru 
Refrigerant 1234yf,  
007950024950
Furtun Roșu pentru refrigerant R1234yf 4000 cm
007950024955

Cuplă Rapidă LP 1/4”, 16 mm
007950013780

Cuplă Rapidă HP 1/4”, 16 mm
007950013790

Kit Filtre cu Vizor
007950024780

KIT FILTRE CU GEAM DE INSPECŢIE

Kit Scule dezasamblare Compresor  
şi Componente Compresor - Kit complet
007950016010

Retinere pini tragator ambreiaj Diesel Kiki
Cheia pentru introducerea inelului de fixare Diese Kiki
Cheia pentru a trage discul de ambreiaj Mitsubishi / Sanden
Ghid scripete extractorul Diesel Kiki
Cheia pentru descărcarea și instalarea scaunului garnitură Diesel Kiki
Cheia pentru descărcarea și instalarea scaunului garnitură Diesel Kiki
Set universal de indicatoare Feeler
Cheie de protecție maneca pentru a trage sigiliul Mitsubishi
aer condiționat
Hitachi cheie tubulară pentru descărcarea și instalarea

Kit Scule dezasamblare Componente Compresor 
- Kit Extended
007950016020
Set avansat pentru demontarea componentelor de 
compresoare.
Acesta permite eliminarea de fulii, cuplaje, garnituri și 
lagăre în majoritatea compresoarelor de pe piata. Kit-ul 
include o gamă completă de chei pentru a deconecta și 
pentru a centra ambreiajul pentru compresoarele de aer 
condiționat utilizate în brandurile GM, Ford, Chrysler și 
mașini importate. Aceasta include, de asemenea, o carte 
pentru identificarea compresoarelor, cu o valiză făcută 
special. Kit-ul include:
Cheia pentru presarea discului de ambreiaj
Cheia pentru a scoate discul de ambreiaj
scoate ax disc ambreiaj
Cheia pentru a centra discul de ambreiaj
Cheia pentru a scoate discul de ambreiaj
Cheia pentru a scoate axul ambreiajului
Presupunând tija discului de ambreiaj Scoate ax disc 
ambreiaj
Tragator disc ambreiaj

      

Kit Scule dezasamblare Componente Compresor 
- Kit Basic
007950016030

Set de bază pentru demontarea componentelor de com-
presoare. Setul de bază să demonteze părți ale compre-
sorului. Kit-ul include: Cheie universală pentru ambreiaj 
Cheie pentru a elimina lama si ambreiajul - Sanden SD 5 
și 7 rulment Cheia pentru introducerea / scoaterea discului 
de ambreiaj - metric Cheia pentru introducerea / scoaterea 
discului de ambreiaj - treptată Chrysler C171 / Ford S 61 
Hitachi-MI / Tecumsah Hr-9801. Cheie pentru eliminarea / 
atașarea - Nippondenso GP / 109
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Cuplă Rapidă Parker® HP 1/4” SAE
007935020110

Cuplă Rapidă LP HFO R1234yf Parker®
007935020120

Cuplă Rapidă HP HFO R1234yf Parker®
007935020130

Cupla rapida HP pentru BMW, FORD
007950024560

Adaptor cupla Renault
007950025250

Cuplă rapidă automată 180 HP pentru agent 
frigorific R1234yf 
007950027060

NOU!

Cuplă rapidă automată 180 LP pentru agent 
frigorific R1234yf 
007950027030

NOU!

Prelungitor pentru port LP pentru agent frigorific 
R1234yf
007950027040

NOU!

Prelungitor pentru port HP pentru agent frigorific 
R1234yf 
007950027070

NOU!

Cuplă Rapidă 180° 1/4”LP
007950024000

Cuplă Rapidă 180° 1/4”HP
007950024010

Cuplă Rapidă Hp pentru R1234yf
007950024930

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024940

Cuplă Rapidă Hp 1/2 Cala cu Conector 1/4” 
exterior
007950025230

Cuplă Rapidă Lp 1/2 Cala cu Conector 1/4” 
exterior
007950025240

Cuplă Rapidă Parker® LP M14 x 1.5 mm
007935020080

Cuplă Rapidă Parker® HP M14 x 1.5 mm
007935020090

Cuplă Rapidă Parker® LP 1/4” SAE
007935020100
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3W+UV Swivel Light
007935030020

Lămpile de atelier Magneti Marelli au o carcasa  robustă 
și rezistență clasa IP54 încărcare USB si 230V - partea 
de jos cu magnet
- rupere 120 - Carlige - LED UV cu 3W + UV

Caracteristici și specificații:
• 3W fata COBLED oferă> 240 lumeni
• sus LED cu UV 395 ~ 410um
• rotația de 120 de grade
• magnet în partea inferioară a mânerului
• carlige în partea inferioară / partea superioară  
  a mânerului
• încărcare priză cu indicator de nivel
• 2-3 ore
• 3-4 ore pentru a reincarca
• Adaptor 5V 1A CE cablu mini-USB

      

Lampă atelier rotativă 3W COB LED + iluminare 
frontală UV mini
007935030130
Funcții și specificație
• 0.9W de față COBLED asigură 90-110 lumeni
• Ledul superior cu UV, 395~410um
• Rotație de 120 de grade
• Magnet în partea inferioară a mânerului
• Cârlige de tip „nest” în partea inferioară/superioară
  a  mânerului
• Priză de încărcare cu indicator de nivel
• 2.5-3 ore de lucru
• Cu cablu mini-USB

Car adaptor
007935090120

KITUL LĂMPII UV DE LA MAGNETI AMRELLI PERMITE 
DETECTAREA RAPIDĂ A SCURGERILOR
ÎN SISTEMELE DE AER CONDIŢIONAT ALE MAŞINILOR
KITUL INCLUDE:
• o lampă UV 50 W cu vârf rotativ
• ulei (PAG) cu agent de contrast
• ochelari de protecţie
• spray pentru eliminarea agenţilor

     

Kit pentru detectare a scurgerilor pentru  
sisteme hibride și agenți frigorifici  
R134a/R1234yf
007936210750
Készlet tartalma:
Kitul include:
- dozator pentru substanță contrast/ulei manual 
- lampă UV 50 W
- ochelari UV NOU
                                       NOU!

Lampa UV Lamp 100 W
007950024700

LAMPA ULTRAVIOLETE (UV) 100W
CU OCHELARI DE PROTECTIE

Clemă o-Ringuri
007950024820

Ford Kit Springlock 4 Pieces
007950024760

Spring Lock Tool Lp Hose For Toyota
007950025020

Spring Lock Tool Hp Hose For Toyota
007950025030

Filtru Suplimentar
007950013800

Piaptăn Radiator/Condensator
007950025040

Unealta pentru montat/demontat Valve
007950024350

Orifice Tube Dimounting Kit
007950025220

Dispozitiv pentru Injectat Ulei 1/4” x 1/4”
007950014140

Cheie Octogonală pentru Dezasamblat port LP 
R134A
007950014150

Cheie Octogonală pentru Dezasamblat port HP 
R134A
007950014160
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Detector de scurgeri Electronic cu lampa UV
007950013850

DETECTOR ELECTRONIC DE SCURGERI  
CU LAMPĂ UV
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin 
folsoirea unei sonde electronice sau a unei lămpi UV.
• 6 grade de sensibilitate (15 grade de detectare)
• afisaj electronic în trei culori ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică gravitatea scurgerii
• funcţie mut
• ochelari de protecţie raze UV
• lampă UV cu diodă foarte luminoasă

      

Detector de scurgeri Electronic
007950013840

DETECTOR ELECTRONIC DE SCURGERI
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin 
folsoirea unei sonde electronice ce semnalează  
sonor sau vizual scurgerile.
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică gravitatea scurgerii       

Lampa UV 50W cu încărcător si baterie
007950025190

LAMPĂ UV 50 W CU ÎNCĂRCĂTOR ŞI OCHELARI 
(CU ACUMULATOR)

Lampa UV
007950025840

Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin 
folsoirea unei sonde electronice ce semnalează sonor sau 
vizual scurgerile.
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică gravitatea scurgerii

Ochelari Speciali pentru UV
007950025280

KIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR 
AZOT/HIDROGEN 
(HIDROGEN), (BUTELIE DE 1 KG HIDROGEN, REDUCTOR, MANOMETRU 40 
BARI, DETECTOR, SUPAPĂ DE ÎNCHIDERE)

007950025880

Kitul pentru detectarea complexă a scurgerilor în sisteme de aer condiționat auto 
care funcționează cu agentul frigorific R134 și 1234yf. Kitul include un detector 
electronic de scurgeri, manometre și furtunuri împachetate într-o valiză estetică 
și durabilă. În butelie se află un amestec de  5% hidrogen și 95% azot. Acesta 
are particule mai mici decât azotul pur ceea ce permite detectarea scurgerilor 
mai mici și controlarea cu ajutorul detectorului, lucrul care este imposibil cu azot.

KITUL INCLUDE:
-- detector digital de scurgeri hidrogen
- manometre și furtunuri împachetate într-o valiză estetică și rezistentă
- reductor de presiune
-adaptor pentru reductor
-Butelie de 1l de hidrogen
- manometru cu scală pentru măsurare
- - cuplă rapidă HP sisteme cu R134a si 1234yf

Instrucțiuni disponibile online
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Detector electronic de scurgeri agenți HFC, 
R134A, R1234yf, Hidrogen
007950027000
• Control cu microprocesor cu procesare digitală, 
avansată a semnalului.
• Ecran de afișare multicolor.
• Comutator de selecție a sensibilității înalte-medii-mici 
  de detectare a scurgerilor
• Indicator de baterie descărcată.
• Senzor de gaz semiconductor.
• Detectarea amestecului de  5% hidrogen (H2) + 95% azot (N).
• Geantă de protecție inclusă în set.
• 15,5” (40 cm) sondă flexibilă inoxidabilă.
• Sursă de referință a scurgerii atașată.
• Resetarea concentrației din jur.
• Ventilator fără perie pentru curent continuu de mare durabilitate.
• Compensarea automată de zero și de fond.
Specificații
Gaze detectate: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf etc. 
Sensibilitate:

Gaze detectate: Amestec de 5% hidrogen (H2) + 95% azot (N).
Sensibilitate: sub 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g/an 15g/an 30g/an
Mod de alarmă: sonerie, curea cu diode, indicator tricolor
Putere utilizată: 4 baterii alcaline AA (6V DC)
Lungime de furtun: 40 cm (15.5”)
Dimensiuni/Greutate: 173 x 66 x 56 mm (aproximativ 400 g)
Accesorii: Baterii alcaline - 4 bucăți
Instrucțiuni de utilizare, sticlă pentru control de scurgeri, valiză pentru transport
Autonomia bateriilor: aproximativ 7 ore în caz de utilizare normală
Oprire automată: 10 minute
Oprirea funcției de oprire automată: apăsați butonul „Hi” și, apoi, porniți contorul
Timp de încălzire: aprox.  45 secunde
Temperatura și umiditatea în timpul utilizării: 0 - 40°C, <80% RH
Temperatura și umiditatea în timpul depozitării: -10 - 60°C, <70% RH
Altitudinea deasupra nivelului mării: <2000M (6500’)

Kit de  testare cu azot până la 35 bari complet 
007936210760

Kitul include:
- reductor 35 bar i
- cablu 2,5 m 
- cuplă rapidă HP R134a 
- manometru de testare 40 bari 
- cablu de conectare 1m galben 
- valiză

NOU!

Detector de scurgeri Electronic
007950025820
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în 
sistem cu ajutorul sondei electronice de 
semnalizare sonore și vizuală scurgerii.
Gazele detectate:
Amestec de 5% hidrogen (H2) + 95% azot (N).
Sensibilitate: sub 5 ppm.

H M L

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

FUNCȚII ȘI SPECIFICAȚIE:
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detecție)
• scară electronică de semnalizare a dimensiunii 
  de scurgere
• detectează scurgeri de până la 3gr/an
• detectează amestecul de hidrogen 
  și azot(Hydrogen)
• Sondă elastică cu lungime de 43cm, 
  test de baterii
• alarmă sonoră de semnalizare a scării 
  de scurgere

Detector de scurgeri Electronic
007950025830

Detector de scurgeri ELECTRONIC 
Vă permite să găsiți cu ușurință scurgerea în sistemul cu ajutorul 
sondei de semnalizare electronică audibil sau vizual.
Specificații
Gaze detectabile R-134a, R-404A, R407C, R-410A, R-22, etc. 1234yf.
Sensibilitate:
H M L
R22,134a 3 g / an 15 g / an 30 g / an
R-404A, 407C, 410A 4 g / an 20 g / an 40 g / an
1234yf 3 g / an 15 g / an 30 g / an
Modul de alarmă: buzzer, Bară de diode, indicator tricolor
Putere: 4 baterii AA alcaline (6V DC)
Lungime cablu: 40 cm (15,5 „)
Dimensiuni / Greutate: 173 x 66 x 56 mm (aproximativ 400 g)
Accesorii: baterii alcaline - 4 buc.
Manual. controlul scurgerilor sticla, valiza pentru transport
Autonomia bateriilor: aproximativ 7 ore în cazul utilizării normale,
Închidere automată: 10 minute
Timp de warm-up: aproximativ 45 de secunde
Temperatură și umiditate în timpul utilizării: 0-40 ° C <80% RH
Temperatura și umiditatea de depozitare: -10-60 ° C <70% RH
Altitudine: <2000M (6500 „)

H M L
R22,134a 3g/an 15g/an 30g/an
R-404A, 407C, 410A 4g/an 20g/an 40g/an
1234yf 3g/an 15g/an 30g/an
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Detector de scurgeri Azot/Hidrogen
007950025860

Set pentru verificarea scurgerilor din sistemele de climati-
zare auto care operează pe factorul R134 și 1234yf. Kit-
-ul include un detector electronic scurgeri, manometre și 
fire învelite în geantă estetice și durabile. Hidrogenul este 
amestecarea 5% hidrogen și 95% azot. Ea are particule 
mai mici decât azot permit detectarea scurgerilor și contro-
lul mici printr-un detector care nu poate fi pe azot.

Manometru 40 Bar cu furtun 30 cm si supapă
007950025870

Butelie Hidrogen 1 l
007950025890

Butelie Azot 5 l
007950024970

Butelie Azot de unica folosința 1 l
007950024980

Reduktor nitrogén palackhoz 1 l
007950025310

Reductor presiune Professional pentru Butelie 
Azot (Max 34 Bar)
007950024990

Senzor pentru Detector de scurgeri Electronic
007950014310
Sezor pentru Detector electronic de scurgeri de hidrogen
007950027010

Diode UV
430104017590

Digitális nyomásmérők 1/4 hüvelyk 
(csövek nélkül))
007950014300
MANOMETRU DIGITAL 1/4” (FĂRĂ TUBURI)
Un set de calibre digitale permite testele de etanșeitate avansate 
pentru sistemele de aer condiționat auto. Kit-ul include un colector 
integrat modul digital, echipat cu un ½ „și supape.

DATE TEHNICE:
• Agent frigorific: R134a
• Parametrii afisate: Pagina LP - PSI, Bar, IN-Hg, p HP 
  bar, kg / cm2 și: 
• Bar, bar kg / cm2
• Gamă de afișare a temperaturii: -4-93 ° C
• Timp de răspuns: 250 ms
• Conectori: ½ „
• Temperatura de operare: 0 - 45 ° C
• Putere: baterie de 9V
• De viață a bateriei: 350 oră de funcționare continuă
• Indicator baterie descărcată: pictograma de pe ecran
• Capacitatea de a actualiza software-ul 

       

Set Manometre 1/4” 63mm fara furtune
430104017091

Manometru pentru R1234yf
007950024715

Kit Manometre + Furtunuri 2.5 m + Cuple Rapide
007950024710

KIT INDICATOARE CU LAMPĂ UV 100 W
geantă, manometre, 3 furtunuri (180 m), 2 cuplaje rapide

Set Manometre pentru R1234yf
007950024725

Set pentru verificarea scurgerilor din sistemele de climati-
zare auto funcționează pe factor 1234yf. Set Zawiara de 
indicatoare, furtunuri și-învelite rapidă în caz de transport 
estetice și durabile.



Magneti Marelli dorește sa prezinte aparatul de spălare COOL WEATHER 
conceput în special pentru sisteme de aer condiționat auto. Din când în când, 
şpanul metalic de la compresor sau alte elemente solide intră în sistemul de 
aer condiţionat al unui vehicul ce a fost implicat într-un accident. Acest lu-
cru determină contaminarea sistemului de aer condiţionat, reducând eficienţa 
acestuia şi, de obicei, griparea compresorului. Acesta şi multe alte motive pot 
determina deteriorarea compresorului. Schimbarea sa nu va fi suficientă pen-
tru a face ca sistemul de aer condiţionat să funcţioneze corect. Părţile solide 
rămase în sistem vor reveni în compresor, determinând din nou deteriorarea 
a noului compresor de această dată, blocarea supapei de expansiune şi/sau 
înfundarea filtrului uscătorului. Devine necesară curăţarea contaminării din in-
teriorul sistemului de aer condiţionat. COOL WEATHER este dispozitivul spe-
cial conceput în acest scop. Dispunând de o pompă foarte eficientă instalată 
în el, dispozitivul permite curăţarea complexă a suprafeţei interioare a elemen-
telor individuale ale sistemului şi uscarea suprafeţei. Dispozitivul include, de 
asemenea, ştuţuri speciale pentru conectarea la orice element al sistemului 
de aer condiţionat, un filtru şi cabluri de conectare.
KITUL INCLUDE:
• cleme pentru conectarea elementelor
• Filtru înlocuibil
• aparat
• Set de ștuțuri

Acest aparat în noua versiune, permite realizarea operațiunilor de service complexe în siste-
me de aer condiționat și permite schimbarea lichidelor în sisteme de aer condiționat precum 
și curățarea acestora de impuritățile produse în timpul utilizării. Aparatul AC FLUSH PRO 
permite alimentarea de la sursă de tensiune dea 12 V cu ajutorul bateriei auto, ceea ce 
permite utilizarea acestuia independent de rețeaua de alimentare de ex. în condiții de teren. 
Dimensiunile reduse permit transportarea AC FLUSH PRO în autovehicule de dimensiuni 
mai mici  și, în același timp, garantează plasarea in spatii compacte. Aparatul este proiectat 
pentru lucru sub presiune înaltă astfel încât te poți simți sigur chiar și în situații imprevizibile. 
Aparatul este unul dintre puținele de pe piață ce permite printarea procesului de spălare a 
sistemului.
PARAMETRI TEHNICI:
Alimentare: Bateria auto de 12 V.
Cabluri, componente hidraulice și accesorii: Grupul de cabluri de oțel cu trei căi, cu 
secțiune transversală circulară cu dispozitive de etanșare Viton. Cablul electric- IDEAL-
CARBUR 3/4 cu izolație exterioară de protejare a cablurilor în zona de încărcare.
Pompă: Flux maxim = 4,5 litri/min; 
Presiune maximă = 5 bari
Dimensiuni:
Lățime = 610 mm,
Înălțime = 1030 mm, 
Adâncime = 560 mm 
Greutate: ~50 kg
Temperatura de funcționare: +7 °C până la +40 °C

ALEGEREA TA ESTE RENTABILĂ !  
-AC FLUSH PRO – Ceea ce cauti de mult timp!
007935110700

KLÍMA RENDSZER MOSÓ  
BERENDEZÉS COOL WEATHER
007950024620

22
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Fluid Spălare A/C 1l inflamabil
007950024530
Fluid Spălare A/C 1l inflamabil
007950024540
Fluid Spălare A/C 1l inflamabil
007950024550
Fluid Spălare A/C 1l neinflamabil
007950026620
Fluid Spălare A/C 1l neinflamabil
007950026630
Fluid Spălare A/C 1l neinflamabil
007950026640

Kit Adaptoare pentru Aparatele 
de Spălare - Basic
007950025000

Adaptors Kit For Manual Flushing
007950024740

Set de conectoare pentru dispozitive de spălare 
profesionale dedicat autovehiculelor europene și 
americane
007936210020 NOU!

Set profesional de adaptoare pentru dispozitive 
de spălare
007936210730 NOU!

Dispozitiv de Spălare  
sisteme A/C pentru Autobuze
007950025390

Aparat pentru spalare sisteme de capacitate mare. 
Utilizabil doar cu lichide neinflamabile.

Putere: 0.5HP
Alimentare:230V
Reductor debit 100 – 25%
Valva de sensDimensiuni: 25.5x35x20 cm
Greutate: 8,2 Kg

Kit Manual de Spălare
007950024750

SET PENTRU CLĂTIRE MANUALĂ SISTEME DE AER 
CONDIŢIONAT
(SET DE CAPETE + CILINDRU + REZERVOR).

SuperFlush este o soluție inovatoare dedicată profesioniștilor care se ocupă de întreținerea și  operațiuni de 
service ale sistemelor de aer condiționat din toate tipurile de vehicule. 
Dispozitivul permite curățarea interiorului sistemului și îndepărtarea reziduurilor, a depunerilor de ulei sau a 
piliturilor metalice care apar atunci când compresorul de aer condiționat este deteriorat.  
Spălarea cu pulsații, precum și posibilitatea de schimbare a direcției de spălare sunt cele mai eficiente metode 
de curățare pe care Super Flush le permite. Acest dispozitiv eficient are, de asemenea, o reglare lină a presiunii 
de pulsație și 2 filtre, unu metalic pentru curățare grosieră, celălalt din micro-fibră care permite îndepărtarea celor 
mai mici impurități. Rezervorul de 4 L permite clătirea aproape fiecărui sistem cu capacitate de până la  3-4 kg. 
Dispozitivul nu este echipat standard cu adaptoare, care trebuie achiziționate separat. 
 
KITUL INCLUDE: 
- dispozitiv SuperFLush 
- 2 furtune de 2m cu filet de 1/4” 
- filtru-rezervă din micro-fibră 
- cheie pentru înlocuire a filtrului 
- pâlnie 
- manual de utilizare 

PARAMETRI TEHNICI: 
Capacitatea rezervorului: 4l 
Presiune: 5~7 kg/cm2 
Dimensiuni: 520 × 520 × 900 
Greutate: 25 kg 

CARACTERISTICI: 
- dispozitivul este  pe deplin sigur la lucru cu solvenți 
- dispozitivul nu are elemente producătoare de scântei 
- acționat cu ajutorul pompei pneumatice de pulsații 
- dispozitiv echipat cu 2 filtre – precizie de 1um și 5 um 
- dedicat pentru utilizare cu lichide inflamabile pentru spălarea sistemului de aer condiționat 
Filtru pentru dispozitiv de spălare Super Flush din micro-fibră – 007936211000

SUPER FLUSH 007936210770
Dispozitiv pneumatic pentru spălarea sistemelor de aer 
condiționat cu pulsație Super Flush (fără adaptoare)

23
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Set O-ringuri 29 de dimensiuni 435 buc.
007950025520

Set Garnituri cu inserție metalica 36 buc.
007950025090

Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. 
- Diametru Interior 17,7 mm
007950025530
Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. - 
Diametru Interior 14,7 mm
007950025540
Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. 
- Diametru Interior 11,7 mm
007950025550

Oring N°6 (10 buc.) 007950024150 
Oring N°10 (10 buc.) 007950024160
Oring N°8 (10 buc.) 007950024170
Oring parownik 007950024180
Oring11.13 X 9.25 PRESS. M (10 buc.) 007950024200
Oring 6.7 X 5.1 (10 buc.) 007950024205
Oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 buc.) 007950024210
Oring 24.4 X 20 Comp. Denso (10 buc.) 007950024220
Oring 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 buc.) 007950024230
Oring etanșare, Diametru Interior Ø 17,7 mm (3 buc.) 007950024260
Oring etanșare, Diametru Interior Ø 17,7 mm (3 buc.) 007950024270
Oring etanșare, Diametru Interior Ø 11,7 mm (3 buc.) 007950024280
Oring etanșare, Diametru Interior Ø 8,7 mm (3 buc.) 007950024290
Oring Dublu, Diametru Exterior Ø 15.4 mm (5 buc.) 007950024300
Oring Dublu, Diametru Exterior Ø 10 mm (5 buc.) 007950024310
Oring Dublu, Diametru Exterior Ø 18 mm (5 buc.) 007950024320
Oring 24,4 x 20 Denso (10 buc.) 007950024330
Oring 23,7 x 20,22 Harrison(10 buc.) 007950024340
Oring Ø 9 mm (10 buc.) 007950024360
Oring Peugeot 6460P2 (5 buc.) 007950024370
Oring Peugeot 6460P1 (5 buc.) 007950024380
Oring Renault 1-7701207274 (5 buc.) 007950024390
Oring Renault 2-7701207274 (5 buc.) 007950024400
Oring Renault  3-7701207274 (5 buc.) 007950024410
Oring Ø 8 mm (10 buc.) 007950024450

Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026135

Orings And Spring Locks Set 
(Ford And Gm(60 Pcs)
007935090930

Set Garnituri pentru Reparatie Furtunuri si Cuple 
Rapide (90 buc.)
007935090931

Set 265buc. O-ringuri mov pentru sisteme 
hidraulice
007936210720 NOU!

Kit O-ringuri Fiat Group 152 buc.
007935090690

Set O-ringuri Universale 172 buc.
007935090750

Set O-ringuri Standard 120 buc.
007950024080

Set O-ringuri Speciale 88 buc.
007950024090

Set O-ringuri Full 361 buc.
007950025510
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CAPAC presiune inalta M10 x 1 1 buc
007950026245

CAPAC presiune joasa M8 x 1 1 buc
007950026250

CAPAC presiune inalta M10 x 1,25 1 buc)
007950026255

CAPAC presiune joasa M9 x 1 1 buc
007950026260

CAPAC presiune inalta M10 x 1 1 buc
007950026265

CAPAC presiune joasa M8 x 1 1 buc
007950026270

Adaptor HP Ford M 10 X 1,25
007950024800

Port Service 15 X 1,0
007950024580
Port Service 13 X 1,1
007950024590

Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026160

Set Capace şi Porturi de Service 69 buc.
007950025260

Capac Protecție R134A LP (2 buc.)
007950024240

Capac Protecție R134A HP (2 buc.)
007950024250

Capac Protecție R134A LP (2 buc.) - vehicule 
Japoneze
007950025290

Capac Protecție R134A LP (2 buc.) - vehicule 
Japoneze
007950025300

CAPAC negru 1/4” 1 buc
007950026235
CAPAC negru 3/16” 1 buc
007950026240



www.wyposazeniemm.pl26

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Adaptor / conector TATA 1/4 „SAE x TATA 
M14 x 1,5 1 buc
007950026285

Adaptor / conector TATA 1/4 „TATA 
SAE x 1/8” NPT 1 buc
007950026290

Adaptor / conector MAMA 1/4 „SAE x MAMA 
1/4” SAE 1 buc
007950026295

Adaptor pentru flacon W21,8 X 3/8”SAE 1buc
007950026300

Adaptor / conector MAMA 1/2 „ACME x TATA 
1/4” 1 buc
007950026305

Adaptor LP pentru agent frigorific  
R1234yf x 1/4” SAE  
007950027020

NOU!

Adaptor HP pentru agent frigorific  
R1234yf x 1/4” SAE 
007950027050

NOU!

Set duze supapa. 18 buc.
007950024570

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBASTRĂ (FORD)
007950026185

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GRI (AUDI)
007950026190

Port Service HP 12 X 1,5
007950024600

Adaptor M1/4 SAE X M1234yf
007950025780

Adaptor M3/8 SAE X M1234yf
007950025790

Adaptor pentru Butelie R134 
W21,8 x 1/14 X 13 mm
007950024100

Adaptor pentru Butelie R134A W21,8 x 1/14’ X 
13 mm + Adaptor pentru cupla rapida HP 1/4” 
SAE (7/16”)
007950024810

Adaptor Presiune Înalta 1/4’’ X 13 mm
007950024840

Conector Furtunuri 1/4” X 1/4” SAE
007950024040

ADAPTOR MAMA 3/8”” x TATA 1/4”” 1buc
007950026275

ADAPTOR MAMA 1/4”” x TATA 3/8”” 1buc
007950026280
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PISTON GROS  DIMEN. 10 DE OŢEL fi 24.3
007936210050

Ventil cu o-ring verde 3buc; Ventil service Renault 5buc; Ventil ser-
vice KIA/Hyundai 5buc; Ventil cu o-ring violet VW MW 3buc; Ventil 
service GM 10 mm 3buc; Ventil service GM 8mm 3buc; Ventil servi-
ce Volvo Peuge¬ot 5buc; Ventil service JRA 5buc; Ventil service GM 
5buc; Ventil service standard 20buc; Cheie pentru înlocuit ventile).

Ventil R12/R134 19 x 5,1 mm 
(10 buc.)
007950024420

Ventile JRA 21,55 x 7,8 mm (5 buc.)
007950024430

Ventile High Flow 20 x 7 mm (5 buc.)
007950024440

Ventile VW GM 18,7 x 6 mm (5 buc.)
007950024460

Ventile Standard 21,8 x 8 mm (5 buc.)
007950024470

Ventile Standard 22,1 x 9,8 mm (5 buc.)
007950024480

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GALBENĂ (VOLVO)
007950026195

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBĂ (FIAT)
007950026200

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE MARO (FORD)
007950026205

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE NEAGRĂ (OPEL)
007950026210

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VIOLET (CHRYSLER)
007950026215

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE PORTOCALIE (FORD)
007950026220

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ROŞIE (FORD)
007950026225

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VERDE (FORD)
007950026230

Set Ventile A/C 33 buc. (diferite dimensiuni)
007950024070
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Dispozitiv hidraulic expander pentru lărgit ţevi
007936210710

NOU!

Kit de reparare - pentru a repara furtunurile de aer 
condiționat permite tuburile de aluminiu.
Kit-ul include instrumente și componente pentru 
a repara un furtun cu scurgeri.
007950016080

Set de filiere pentru Crimper - 6 
(1/2 barieră redus)
430104017513

Set de stampile de Crimper - 10 
(1/2 barieră redus)
430104017608

Set de stampile de Crimper - 12 
(1/2 barieră redus)
430104017095

Foarfecă pentru Furtunuri A/C
007950013870

Foarfecă pentru Furtunuri A/C
007950025210

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #06 5/16’’
007935020960

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #08 13/32’’
007935020970

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #10 ½’’
007935020980

Ventil mare (violet) 27,155 x 7,8 mm 1 buc.
007950024830

Supapă de service 21,8 MM X 8MM - 
HFO1234YF
007950026690
Supapă de service 22,1 MM X 9.8MM - 
HFO 1234YF
007950026700

Ventile High Flow 20 x 7 mm (5 buc.)
007950024440

Ventil Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm (5 buc.)
007950025410

Presă Hidraulică pentru Sertizat
007950016040

HYDRA – KRIMP
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreţirea furtunurilor din siste-
mele de aer condiţionat. Utilizând pompa hidraulică de mână Hydra Krimp, această 
operaţiune este efectuată uşor, rapid şi cu exactitate. Acest instrument este ideal atât 
pentru utilizarea în atelier, cât şi pe teren.
KITUL INCLUDE:
•  pompă hidraulică de mână
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
  6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
  şi 12 (5/8’’)SRB mm
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus
• geantă de transport pentru toate elementele

Presă Manuală pentru Sertizat
007950013860

PRESA MANUALĂ
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreţirea furtunurilor din sistemele de aer 
condiţionat. Încreţirea manuală a furtunurilor permite selectarea corectă s forţei de încreţire. O 
bază solidă realizată din oţel călit permite o montare permanentă comodă a întregului ansamblu. 
Permite utilizarea unei chei obişnuite manuale sau hidraulice.
KITUL INCLUDE: 
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus
• geantă de transport pentru toate elementele
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Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 6
007936210200
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 8
007936210210
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 10
007936210220
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 12
007936210230

NOU!

Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 6
007936210160
Conector 180 grade cu bucşe nr. 8
007936210250
Conector 180 grade cu bucşe nr. 10
007936210260
Conector 180 grade cu bucşe nr. 12
007936210270 NOU!

Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 6 
aluminiu cu bucşă
007936210280
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 8 
aluminiu cu bucşă
007936210300
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 10 aluminiu cu bucşă

007936210320
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 10 
aluminiu cu bucşă
007936210330

NOU!

Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 6 
aluminiu cu bucşă
007936210290
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 8 
aluminiu cu bucşă
007936210310
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 12 aluminiu cu bucşă

007936210340
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 12 
aluminiu cu bucşă
007936210350

NOU!

Conector Spring Lock   feminin 180 grade nr. 6 
aluminiu
007936210370
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 8 
aluminiu
007936210400
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 10 aluminiu
007936210430
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 12 
aluminiu
007936210450

NOU!

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #12 5/8’’
007935020990

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #06 5/16’’
007935021000

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #08 13/32’’
007935021010

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #10 ½’’
007935021020

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #12 5/8’’
007935021030

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #14 ¾’’
007935021040

Conector Spring Lock masculin cu Bucşă nr. 6
007936210120
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu 
bucşă nr. 8
007936210130
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu 
bucşă nr. 10
007936210140
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu 
bucşă nr. 12
007936210150

NOU!

Conector 180 grade cu bucşe nr. 6
007936210240
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 8
007936210170
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 10
007936210180
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 12
007936210190

NOU!
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Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 6 
aluminiu
007936210630
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 8 aluminiu

007936210650
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 10 
aluminiu
007936210670
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 12 
aluminiu
007936210690

NOU!

Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 6 
aluminiu
007936210640
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 8 aluminiu
007936210660
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 10 
aluminiu
007936210680
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 12 
aluminiu
007936210700

NOU!

PISTON GROS DIMEN. 6 DE OŢEL fi 19.5 X 9.6
007936210030
PISTON GROS  DIMEN. 8 DE OŢEL fi 23.5 X 12.3
007936210040
PISTON GROS 10 DE OŢEL fi 26 X 14.3
007936210110
PISTON GROS 12 DE OŢEL fi 29 X 18
007936210100
PISTON G6 FURTUN SUBŢIRE fi 15,5x9.6
007936210060
PISTON G8 FURTUN SUBŢIRE fi 18x 12.3
007936210070
PISTON G10 FURTUN SUBŢIRE fi 20x15.6
007936210080
PISTON G12 FURTUN SUBŢIRE 24.3x19.2
007936210090

NOU!

Kit accesorii reductor AirSplice 1/2”
007935020170
Kit accesorii reductor AirSplice 3/8”
007935020180
Kit accesorii reductor AirSplice 5/16”
007935020190
Kit accesorii reductor cu mai multe dimensiuni 
AirSplice 1/2”, 3/8”, 5/16”
007935020200

Conector Spring Lock  feminin  45 grade nr. 6 
aluminiu
007936210380
Conector Spring Lock  feminin 45 grade nr. 8 aluminiu
007936210410
Conector Spring Lock  feminin 45 grade nr. 10 
aluminiu
007936210440
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 12 
aluminiu
007936210470

NOU!

Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 6 
aluminiu
007936210390
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 8 
aluminiu
007936210420
Conector Spring Lock  Spring Lock  feminin 45 
grade nr. 12 aluminiu
007936210460 NOU!

Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 6 
aluminiu
007936210480
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 8 
aluminiu
007936210490
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 10 
aluminiu
007936210500
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 12 
aluminiu
007936210510

NOU!

Conector de trecere 180 grade fără mufe 6 
aluminiu
007936210520
Conector de trecere 180 grade fără mufe 8 
aluminiu
007936210530
Conector de trecere 180 grade fără mufe 10 aluminiu
007936210540
Conector de trecere 180 grade fără mufe 12 
aluminiu
007936210550

NOU!

Conector  teu fără mufe nr. 6 aluminiu
007936210560
Conector  teu fără mufe nr. 8 aluminiu
007936210570
Conector  teu fără mufe nr. 10 aluminiu
007936210580
Conector  teu fără mufe nr. 12 aluminiu
007936210590 NOU!
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Clește pentru cuple Burgaclip Smart
007935021050

Kit de reparatii cu mai multe dimensiuni AirSplice 
1/2”, 3/8”, 5/16”
007935020210

Airsplice Port Service LP 5/16’’
007935020270
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, 
diam. 3/8 ’’’ 
007935020280
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, 
diam. 1/2 ’’
007935020290
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 5/8 ’’
007935020300
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 10 mm
007935020310
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 12 mm
007935020320
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 15 mm 
007935020330
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 16 mm
007935020340
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 5/16 ’’ 
007935020350
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 3/8 ’’ 
007935020360

Airsplice Port Service HP 5/8 
007935020380
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, 
12 diam. 10 m 007935020390
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP,  
diam. 12 mm 007935020400
Airsplice Port Service HP 15 mm’’
007935020410
„Airsplice Port Service HP 16mm’’
007935020420
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 8 mm
007935020750
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 1/2 ’’
007935020370

Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 1/2’’
007935020500
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 3/8 ’’ 
007935020510
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 5/16 ’’ 
007935020520
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 5/8 ’’ 
007935020530
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 3/4 ’’
007935020540

SISTEM DE REPARAȚII SMART
Sistemele de reparații rapide pentru cabluri defecte din sisteme de 
aer condiționat auto.
Aprobate de către producători OE

SISTEMUL SMART rezolvă problemele legate atât de timpul de 
lucru cât și de fiabilitatea metodelor tradiționale de reparare a 
cablurilor:
Înlăturați fragmentul deteriorat și reconectați capetele cablurilor
• Fără să fie necesară demontarea cablului
• Fără sudare
• Fără utilizarea de lianți chimici
• Fără utilizarea instrumentelor de specialitate

ÎNAINTE DE REPARAȚIE                        DUPĂ REPARAȚIE
PROIECT INOVATOR DE ETANȘĂRI
Materialul special HNBR (cauciuc acrilonitril), din care sun 
confecționate dispozitive de etanșare
Inel antivibrant  brevetat
Piuliță unică de protecție a garniturii de etanșare și inel antivibrant
Suprafața de etanșare de 8 ori mai mare decât în cazul elementului 
de etanșare de tip O-Ring

Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 1/2 ‚’
007935020140
Kit de reparații Țeavă la 180 de 
grade,  diam. 3/8 ‚’
007935020150
Kit de reparații Țeavă la 180  
de grade, diam. 5/16 ‚’’
007935020160
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam. 3/4”
007935020260
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam. 5/8 ‚’ 
007935020220
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.10mm
007935020230
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.12mm
007935020240
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.15mm
007935020250
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 8 mm
007935020600
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 10 mm
007935020610
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Pachet 5 kituri de reparații Țeavă la 180 de grade 
cu port HP, diam.(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Kit mare de reparație la 180 de grade SAE 5 
dimensiuni (5/16 ’’ 3/8 ’’  1/2 ’’ 5/8”, 3/4 ’’
007935020460

Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 5/16’’ 
A/C # 6 A/C
007935020770
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 3/8’’ 
A/C # 6 A/C Hose
007935020780
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 1/2’’ 
A/C # 8 A/C Hose
007935020790
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 5/8’’ 
A/C # 10 A/C Hose
007935020800
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 3/4’’ 
A/C  # 12 A/C Hose
007935020810

SmartSplice conector teava 
- furtun 4 dimensiuni 
( teava 5/8” la furtun #6, teava 3/8” 
la furtun #6, teava 1/2” la furtun #8, 
teava 5/8” la furtun #10 
- o bucata din fiecare)
007935020820

SmartSplice conector teava 
- furtun 5 dimensiuni ( teava 5/16” la furtun 
#6, teava 3/8” la furtun #6, teava 1/2” 
la furtun #8, teava 5/8” la furtun #10, 
teava 3/4” la furtun #12 - o bucata din fiecare)
007935020830

Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #6 - #6

007935020840
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #8 - #8

007935020850
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #10 - #10

007935020860
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #12 - #12

007935020870

SmartSplice conector teava - furtun la 90 de grade, diam. 5/46” 
la #6
007935020880
SmartSplice conector teava - furtun la 90 de grade, diam. 3/8” 
(9,5mm)- #7
007935020890

SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900

SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020910

Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 1/2” 
007935020550
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 3/8 ’’
007935020560
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 5/16 ’’ 
007935020570
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 5/8 ’’
007935020580
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 3/4 ’’
007935020590

Pachet 10 kituri de reparații Țeavă la 180 
de grade, dimensiuni metric SAE
007935020630

Pachet 4 kituri de reparații Țeavă la 90 
de grade, dimensiuni (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

Pachet 4 kituri de reparații Țeavă la 45 
de grade, dimensiuni (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650

Kit capac capat de teava diam  5/16’’ 007935020430
Kit capac capat de teava diam  3/8’’ 007935020440
Kit capac capat de teava diam  5/8’’ 007935020450 
Kit capac capat de teava diam  1/2’’ 007935020660
Kit capac capat de teava diam  3/4’’ 007935020670
Kit capac capat de teava diam  8 mm 007935020680
Kit capac capat de teava diam  10 mm 007935020690
Kit capac capat de teava diam  12 mm 007935020700
Kit capac capat de teava diam  15 mm 007935020710
Kit capac capat de teava diam  16 mm 007935020720

Pachet 5 kituri capac capat de teava diam. 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Pachet 10 kituri capac capat de teava diam. 
(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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Ulei PAO 68 1 l cu UV
007950024850

Ulei PAO 68 250 ml
007950024630
Ulei PAO 68 1 l
007950024640
Ulei PAO 68 5 l
007950024650

Ulei PAO 68 in Recipient Ermetic 200 ml
007950024660

Ulei PAG ISO 46 1 l
007935090660
Ulei PAG ISO 100 1 l
007935090670
Ulei PAG ISO 150 1 l
007935090680

Ulei PAG ISO 46 250 ml
007935090710

Ulei PAG ISO 100 250 ml
007935090720

Ulei PAG ISO 150 250 ml
007935090730

Ulei PAG ISO 46 cu UV 250 ml
007950025570
Ulei PAG ISO 46 cu UV 1000 ml
007950025580
Ulei PAG ISO 100 cu UV 250 ml
007950025590

Ulei PAG ISO 100 cu UV 1000 ml
007950025600

SmartSplice conector teava - furtun la 45 de grade, 
diam. 5/16” (7,9mm)- #6
007935020920
SmartSplice conector teava - furtun la 45 de grade, 
diam. 3/8” (9,5mm)-#6
007935020930
SmartSplice conector teava - furtun la 90 de grade, 
diam. 1/2” (12,7mm) -#8
007935020940
SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020950

R134A - cu Container 12 kg
007950014290
R134A - 12 kg refrigerant (cu container 
007950014290)
007950014280

Container, R1234yf 5 kg (007950014560)
007950014320
Refrigerant R1234yf (007950014320) -  
cu Container, 5 kg (007950014560)
007950014560

Ulei Pompa de Vacuum 0,5L l- pentru diverse 
tipuri de aparate de clima
007935090600
Ulei Pompa de Vacuum 1,0 l - pentru diverse 
tipuri de aparate de clima
007950024880

Ulei pentru compresoare hibride 250 ml pentru 
agent frigorific R134A echivalent cu ND11
(cu excluderea Sanden)
007950024680

NOU!

Ulei Poliester (POE) ISO 100  1 l + Contrast UV
007935090650

Ulei Poliester (POE) Iso 100  1 l
007935090740

Ulei PAO 68 0,5 l cu UV
007950024860
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Ulei PAG 68 UV 5 l
007950026420

NOU!

Ulei de Contrast UV 250 ml
007935090640

Ulei de Contrast UV 1 l
007950025320

Ulei de Contrast UV in Recipient Ermetic 200 ml
007950024670

Ulei de Contrast UV 5 l
007950024610

Blister cu Siringi  Ulei de Contrast UV (12X7,5 ml)
007950025910

Substanță contrast universală pentru agenți 
frigorifici R134A/R1234yf/Hybryd 250 ml
007950027160

NOU!

Substanță contrast universală pentru agenți 
frigorifici R134A/R1234yf/Hybryd 1000 ml
007950027170

NOU!

Ulei PAG ISO 150 cu UV 250 ml
007950025610

Ulei universal pentru vehicule hibride/R1234yf  
250 ml 
007950027080

NOU!

Ulei universal pentru vehicule hibride/R1234yf  
1000 ml 
007950027090

NOU!

Ulei PAG ISO 150 cu UV 1000 ml
007950025620

Ulei PAG 68 250 ml
007950026370

NOU!

Ulei PAG 68 1 l
007950026380

NOU!

Ulei PAG 69 5 l
007950026390

NOU!

Ulei PAG 68 UV 250 ml
007950026400

NOU!

Ulei PAG 68 UV 1 l
007950026410

NOU!
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Ulei Pag 100 pentru R1234yf 250 ml
007950024925

Ulei pentru sisteme hibride R1234yf
007950024685

Ulei universal PAG 250 ml
007950026430

NOU!

Ulei universal PAG 1 l
007935090670

NOU!

Ulei universal PAG 5 l
007950026440

NOU!

Ulei universal PAG UV 250 ml
007950026450

NOU!

Ulei universal PAG UV 1 l
007950026460

NOU!

Ulei universal PAG UV 5 l
007950026470

NOU!

Detergent Solvent pentru sisteme de aer  
conditionat 1000Ml
007950025770

Ulei POE 170 250 ml
007950026540

Ulei POE 170 UV 250 ml
007950026550

Ulei POE 220 250 ml
007950026560

Ulei POE 220 UV 250 ml
007950026570

NOU!

Ulei POE 5 l
007950024490
Ulei PAG 46 - 5 l
007950024500

Ulei PAG 100 - 5 l
007950024510
Ulei PAG 150 - 5 l
007950024520

Substanță contrast 1234 Yf 350 ml
007950024910

NOU!

Ulei cu parametrii care corespund ND 12 pentru 
agent frigorific R1234yf 250 ml  
(compresoare  mecanice) 
007950024920

NOU!

Ulei cu parametrii care corespund SPA 2 pentru 
agent frigorific R134a/R1234yf 250 ml  
(compresoare electrice Sanden)
007950026335

NOU!

Contrast UV în seringă+tub 12 buc
007950026340
Contrast UV în seringă pentru hibride+tub 12 buc
007950026350

NOU!

Ulei contrast UVpentru R1234yf 250 ml
007950024915
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Soluție universală cu UV pentru Hibride/Agent 
R134a/R1234yf seringă 6 ml+adaptor pentru 
R1234yf 
007950027150

NOU!

Neutralizator de aciditate a Uleiului în seringă  
50 ml
007950026490

NOU!

Stimulator şi amplificator de eficienţă a instalaţiei 
de aer condiţionat 30 ml
007950026500

NOU!

Test de aciditate a  Uleiului
007950026480

NOU!

Cutie de Prezentare „Clima Box” cu Consumabile A/C
007950026090

Prezentatorul conține mai multe produse  
de aer condiționat.  
Produse de prezentare Perfect.

2 x PAG OIL 46 250 ml
2 x 100 PAG OIL 250 ml
1 x ulei PAG 150 250 ml
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Lavandă
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Pin
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Pi¿mo
1 x CONTRAST UV (250 ml)
1 x spuma pentru a căuta scurgeri 400ml
1 x ETANSARE de aer conditionat
1 x SET două spray-uri de decontaminare
1 x Spuma decontaminare 400 ml

Soluție de Curățat Uleiul de Contrast UV 400 ml
007950025270

Detector de Scurgeri „Leak Finder” 400 ml
007950024690

Neutralizator pentru uleiuri minerale 150ml
007950026590
Neutralizator pentru uleiuri esterice 
007950026600

NOU!

Soluție de etanșare „Leak Stop” pentru Sisteme 
A/C 30 ml cu UV
007950025140
Soluție de etanșare „Leak Stop” pentru Sisteme 
A/C 300 ml cu Contrastant UV
007950025330

Soluție pentru oprirea scurgerilor universală 
pentru Hibride/Agent R134a/R1234yf seringă 6 ml 
007950027100

NOU!

Soluție universală pentru oprirea scurgerilor  
pentru Hibride/Agent R134a/R1234yf seringă 6 
ml+Adaptor pentru R134a 
007950027110

NOU!

Soluție universală pentru oprirea scurgerilor 
pentru Hibride/Agent R134a/R1234yf seringă 6 
ml+adaptor pentru R1234yf 
007950027120

NOU!

Soluție universală cu UV pentru Hibride/Agent 
R134a/R1234yf seringă 6 ml
007950027130

NOU!

Soluție universală cu UV pentru Hibride/Agent 
R134a/R1234yf seringă 6 ml+Adaptor pentru 
R134a 
007950027140

NOU!
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Az ereinkben kering!
A képzés széles körben:
• automata sebességváltók működtetése
• hibrid technológia
• SEP jogosultság 1 kV-ig
• CAN / LIN adatátviteli hálózatok
• az oszcilloszkóp használata a jármű diagnosztikájában
• a futómű geometriája
• légkondicionáló rendszerek
• jármű-monográfiák
• sok, sok más ...

Bővebb információkért keresse forgalzazóját.

A tudás és a szakmaiság valódi szenvedéllyel kombinálva
az autók számára, a Magneti Marelli DNS része már közel 
egy százada!
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Gustați calitatea Magneti Marelli
accesorii aer conditionat
și gama chimice
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SAKondenzátorok

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

Az eQual Quality kondenzátor termékpalettánk a legjobb 
alumíniumötvözetekből gyártott alkatrészek, aminek 
köszönhetően a korrózióval szemben rendkivül nagy 
ellenállóképességgel birnak. A kondenzátorok a felhasználási 
helyüket tekintve a legsebezhetőbb elemek
kozé tartoznak légkondicionáló rendszerben. A gyártás során 
felhasznált anyagok minősége meghatározza a későbbi 
hatákonyságot is. 



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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