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ACCESSORIES

A folyó elemzésre szolgáló készlet tartalmazza
007935901080
	 1 mérési kábelsaru 20/60A

 1 mérési kábelsaru 600A

 1 adapter 308B biztosíték
     teszthez

 1 adapter 307C biztosíték
     teszthez

 2 akkumulátor saru

Készlet összetettebb mérésekhez
007935901090
	 1 fekete vezeték tűvel a végén

 1 piros vezeték tűvel
     a végén

 1 kis piros saru - krokodil csipesz

 1 kis fekete piros saru - krokodil csipesz

 1 fojtó 20:1

 1 nagy piros saru - krokodil csipesz

 1 nagy fekete saru - krokodil csipesz

 1 univerzális vezeték 1 .5mm

 1 univerzális vezeték 2 .3mm

Tester Flex 
007935800080

Technical parameters:
 3” Képernyő
 car/truck/bike szoftver kapható 
 rendelkezésre álló MAGNETI MARELLI eljárások
 vezeték nélküli kommunikáció
 Magneti Marelli + plus know how 
 könnyű és kompakt ház,

      csúszásgátló és eséscsillapító
      védőfelülettel

 integrált kijelző, mely megkönnyíti
      a berendezés kezelését

 ceépített 2-csatornás oszcilloszkóp
 beépitett multiméter
 USB vagy vezeték nélküli – Bluetooth

      – kommunikáció
 szoftverkészlet, vezeték- és oszcilloszkóp 

tartozékkészlet

Fejlett funkciók:
 fejlett egyedi diagnosztikai rendszer

     - teljes diagnosztika: paraméterek, állapotok, 
hibakódok, aktiválások, komponensek 
kódolása, műszaki kapcsolási rajzok,

      jelentések, tesztmenetek regisztrálása

Speciális funkciók:
 OK, Plus Magneti Marelli know-how, Easy Fix

      és Easy Scope funkciók
 innovációs integrált vizsgálóműszer – 

soros diagnosztikával, multiméterrel és 
oszcilloszkóppal egy házban

 a tesztelt jármű menetének regisztrálási 
funkciója

 a jármű viselkedésének teljes leírása
      a vizsgálóműszerben tárolva

 korábban regisztrált menetek ismételt 
ellenőrzésének lehetősége

Oscilloscope parameters:

A Chrysler technikai akadémia által
választott egyetlen univerzális eszköz
melyet Chrysler USA diagnosztikai
képzéshez használ.

SZOFTVER OSZCILLOSZKÓP
Matematikai funkciók Fordított érték, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2

Zoom (10,000 point),  
valós idő Maximum, minimum, saját

Mérés
Maximum, minimum, időperiódus, frekvencia, DC átlag,
Teljes ciklus, csúcsok közötti feszültség, AC RMS; lefutási
idő, felfutási idő; High Pulse, Low Pulse, true RMS

Komponensek elemzése Easy Scope tartalma: műszaki adatok űtmutató a konkrét fődarabok ellenőrzéséhez
Automatikus oszcilloszkóp beállítások kijelzés idő, amplitúdó, idő és amplitúdó

Jelzések Idő, amplitúdó, idő és amplitúdó

Funkciók FFT, bináris CAN jel elemzése

RAM puffer a mérésmenetek
regisztrálására A kijelzett ablak állandó mentése belső RAM memóriában

Regisztráló A próbamenet regiszterét írja a berendezés memóriájában

Mentés és visszahívás Menti az oszcilloszkóp és a multiméter kijelzéseit 
Lehetséges az elmentett adatok visszahívása összehasonlítás céljából

Az alapkészlet
tarmalmazza:

  TESZTER FLEX
  eobd kábel
  eobd kábel hosszabbítás
  tápellátás kábel az akkumulátor

    sarukhoz
 oszcilloszkóp kábel bnc 4mm,

     2 .7m, piros
 oszcilloszkóp kábel bnc 4mm,

     2 .7m, kék
 multiméter vezeték, fekete
 multiméter vezeték, piros
 kis saru, piros
 kis saru, fekete
 fojtó 20:1
 készlet vezetékvég tűvel
 izsgálóműszer gépkocsiban való rögzítésére szolgáló kampó
 szoftvert tartalmazó lemez
 gyors indulási utasítás
 táska

Opciók:
  007935830020 – AC adapter
  007935901060 – Rögzitő

    kampó
  007935901070 – Szonda a tekercsek

    tesztelésére Flex Tester

4

Garázsipari berendezések 

DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK



KIEGÉSZITŐK

KIEGÉSZITŐK

Diagnosztikai kocsi
007935830170

USB kábel Logic műszerhez
007935830180

Szonda Flex teszterhez
007935901110

Logic 
007935800010

Magneti Marelli Logic - egy interfész, amely le-
hetővé teszi a PC-alapú járművek tesztelését . A 
segédszámítógép és a vizsgálóműszer közötti ko-
operáció a Bluetooth technológiának köszönhetően 
vezeték nélkuli, vagy klasszikus módon, USB kábel 
használatával történik .

Tartalmaz egy beépített multiplexert is: a vizs-
gálóműszer és a jármű csatlakozása, illetve a jármű 
tesztelése külső eszközök használata nélkül is elvé-
gezhető . A Magneti Marelli Smart és Logic eszközök 
használata tartalmazza az éves előfizetést, amely az 
eszköz első futtatásakor aktiválódik .

Magneti Marelli Logic
 kompakt kialakítás, leesés és rázás elleni gumi

     védőborítással

 beépített Bluetooth antenna

 beépített multiplexer

 olvasható és könnyen használható, magyar
     nyelvű szoftver

 a csomag tartalma: EOBD vezeték, illetve
     szivargyújtóra és autóakkumulátorra köthető
     tápkábel, CD a szoftverrel

Műszaki paraméterek:

 processzor, memória: Fujitsu MB96F543  
 + Altera EPM77128SQ, 128kB RAM

 kommunikációs protokoll ISO9141,ISO14230,   
 J1850PWM, J1850VPW,  ISO15765, RS485,
     CAN C, J2411 Euro 4/5

 tápfeszültség: 8 – 36V 
 multiplexer: 13 x 2 csatorna, integrált
 kommunikáció PC-vel: Bluetooth, USB
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VIN szkennelés
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felismerje és megtalálja a járművet, majd diagnosztizálja azt
a VIN kód alapján .

Integrált adatbázisok
A menü lehetővé teszi az alkatrészekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk
beszerzését és technikai információkat .

Járműdiagnosztika
Gyorsan lefuttathatjuk a járművezetők diagnosztikáját .

Hibaelemzés
A program mélyreható hibaelemzést és technikai információkat tartalmaz a megoldás módjáról .

Pótalkatrész keresés
Ha egy jármű hibája fordul elő, akkor elérheti a legnépszerűbb pótalkatrész-listát beleértve
a cserére vonatkozó információkat és azok árát . Magneti Marelli pótalkatrészek is rendelkezésre
állnak az adatbázisban,  mint például a rajzok, képek és műszaki előírások .

Keresse meg az alkatrészeket    
a grafikus navigációban
Hibakóddal hozzáférhetünk a hibakóddal társított egyedi pótalkatrész adatbázishoz,
ahol láthatjuk, és ellenőrizzük a rész műszaki paramétereit .

Számlák / számlák
A program lehetővé teszi, hogy létrehozzunk és kinyomtassunk egy visszaigazolást, számlát
vagy a végfelhasználó számláját .

Alkatrész rendelése
	



+ Plus
A program lehetővé teszi az élő referencia paraméterek megtekintését az olvasással az aktuális
paraméterek engedélyezettek .

Scan DTC
A teljes jármű és az összes vezérlő egység vizsgálaténak lehetősége, gyors hibaelhárítás .

OK function
Lehetővé teszi a funkciók közvetlen kiválasztását, anélkül, hogy tudnák, hány és mely
ellenőrző egységek vesznek részt a kiválasztott folyamatban . DIAGNOSZTIKUS FILOZÓFIA
MINDENKINEK, EGYSZERŰ, BIZTONSÁGOS ÉS PONTOS . Gyors interakciót biztosít
a rendszerhez, még a nem szakértő felhasználók számára is .

Easy Diag
A komponens kiválasztásával és a "Csatlakozás és elektromos tábla" gombra kattintva automatikusan 
megkapjuk atechnikai információkat a kiválasztott elemről . • Válassza ki a megfelelőt a tesztlistából és
nyomja meg a gombot "Végezze el a tesztet", és minden diagnosztikai paramétert automatikusan beállít
a tesztre . Az eredmények ugyanazon az oldalon jelenik meg . Cél: 
- A hiba forrásának gyors azonosítására .
- A jó alkatrészek felesleges cseréjének elkerülése .

Easy Scope
Hasznos funkció, amely a kiválasztott komponensek standard oszcilloszkóp hullámformáit tartalmazza
és az érzékelők - az oszcilloszkóppal diagnosztizálni sohasem volt ilyen egyszerű .

TPMS
TPMS vezérlő egységhez történő csatlakoztatási lehetőség a  konfigurációhoz vagy
új érzékelő kódok hozzárendeléséhez .

VIN szkennelés
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felismerje és megtalálja a járművet, majd diagnosztizálja
VIN (széria) kód alapján .

ECU szkennelés
A szoftver automatikusan azonosítja és felismeri a járműbe szerelhető ECU-t hogy elkerülje
a hibás paraméterek vagy hibák megjelenítését .

Garázsipari berendezések 
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Vision 
007935800020

TESTER VISION
 ütésálló kivitel, kiegészítő      

 gumitömítéssel

 8’’-os érintőképernyő: felbontás 800x600  
 262144 kijelző színek

 belső akkumulátor töltés OBDII   
     diagnosztikai csatlakozóval és keresztül  
 egy tápegység adapter

 integrált vezeték nélküli   
 kommunikációs modul

 rendszer bővítő csatlakozók: 3 x USB  
  endoszkóp, CNG / LPG szonda, hűtőgázok

 támogatott protokollok:   
 KL-ISO9141, ISO14230-K,    
     J1850 VPW, J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed),   
 RS485, ISO15765, SAE J2610, ISO11992,  
 SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3

 oszcilloszkóp: 4 csatorna, mintavétel 15 MS/s   
 kijelző felbontása 8 bit

 multiméter: 10 bites felbontás, elektromos      
 leválasztás a multiméter / oszcilloszkóp

  Személy autó, teher autó és motor kerékpár lehetőség 

  4 csatornás oszcilloszkóppal  
  és multiméterrel

  Magneti Marelli folyamat leirás

  Vezetéknélküli kapcsolódási lehetőség

  Kezelői utasitással

FUNKCIÓK:
  teljes diagnosztika: paraméterek, állap  

  hibakódok, aktiválások, kódolás

  komponensek, műszaki ábrák, jelentések,  
   tesztek rögzítése

  közúti tesztek, grafikai     
  eredmények bemutatásával

  különleges funkciók: OK, Plus Exclusive  
  Magneti Marelli know-how

  4-csatornás oszcilloszkóp   
  grafikus megjelenítéssel

  olvasható LCD kijelző a diagnosztikai  
  eredmények egyértelmű elemzéséhez

  közvetlenül a külső endoszkópról származó   
   képek megjelenítésea Vision tester képernyőn   
  (opcionális)

  az LPG / CNG és az A / C rendszerek  
  szivárgásainak megállapítása (opcionális)

  vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat a   
    kommunikációhoz és a távvezérlőhöz   
  diagnosztika a számítógépről

   integrált diagnosztika / oszcilloszkóp / műszaki  
   közlemények együtt utasítások a hibakódok   
     felismerésére és elemzésére, szintén a az   
   oszcilloszkóp használata

  a megjelenítési mód vízszintesről függőlegesre  
  váltásának lehetősége

KIEGÉSZITŐK

Dokkoló állomás a Tester Vision-hoz
007935800040

VIDEO endoszkóp a vision-hoz
007935911960

Garázsipari berendezések 
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OSCILLOSZKOP - MŰSZAKI ADATOK

Feldolgozó ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3 

Mintavételi arány 10 MHz

Mintavételi sebesség 25 MS/s 

Memória 64 K 

Galvanikus leválasztás Igen 

Csatornák száma 4 

Mért paraméterek Feszültség, ellenállás, Dióda teszt

Tolerancia 1% 

Bemeneti impedancia 0 .1 M 

Bemeneti jel DC, AC 

Max . bemeneti feszültség Max 200 V 

Érzékenység 10 lépés 0 .1 V/div – 20 V/div 

Ellenállás 1  Ω /div – 100 kΩ/div 

Ellenállásmérés max . 1 MΩ 



TPMS

TPMS vezérlő egységhez történő 
csatlakoztatási lehetőség a  
konfigurációhoz vagy új érzékelő 
kódok hozzárendeléséhez .

Easy Diag

A komponens kiválasztásával és a 
"Csatlakozás és elektromos tábla" 
gombra kattintva automatikusan 
megkapjuk atechnikai információkat 
a kiválasztott elemről . • Válassza ki a 
megfelelőt a tesztlistából és nyomja 
meg a gombot "Végezze el a tesztet", 
és minden diagnosztikai paramétert 
automatikusan beállít a tesztre .
Az eredmények ugyanazon az oldalon 
jelenik meg . Cél:
- A hiba forrásának gyors azonosítására .
- A jó alkatrészek felesleges cseréjének 
elkerülése .

Easy Scope

Hasznos funkció, amely a kiválasztott 
komponensek standard oszcilloszkóp 
hullámformáit tartalmazza és az 
érzékelők - az oszcilloszkóppal 
diagnosztizálni sohasem volt
ilyen egyszerű .

OK function

Lehetővé teszi a funkciók közvetlen 
kiválasztását, anélkül, hogy tudnák, 
hány és mely ellenőrző egységek 
vesznek részt a kiválasztott 
folyamatban . DIAGNOSZTIKUS 
FILOZÓFIA MINDENKINEK, EGYSZERŰ, 
BIZTONSÁGOS ÉS PONTOS . Gyors 
interakciót biztosít a rendszerhez,
még a nem szakértő felhasználók 
számára is .

+ Plus

A program lehetővé teszi az élő 
referencia paraméterek megtekintését 
az olvasással az aktuális paraméterek 
engedélyezettek .

Scan DTC

A teljes jármű és az összes vezérlő
egység vizsgálaténak lehetősége,
gyors hibaelhárítás .

A szoftver automatikusan azonosítja
és felismeri a járműbe szerelhető ECU-t 
hogy elkerülje a hibás paraméterek 
vagy hibák megjelenítését .

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 
felismerje és megtalálja a járművet, 
majd diagnosztizálja VIN (széria)
kód alapján .

 
VIN szkennelés 

 
ECU szkennelés 

Garázsipari berendezések 
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007935800170
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Járműválasztás

és kiválasztják a jármű márkáját 
és modelljét gyors módon a 
VIN szám alapján . vagy a jármű 
nyilvántartási száma .

A Flex Star egy modern diagnosztikai
és informatív platform, amely ötvözi
a Diagnostic Flex teszter szoftverét 
műszaki adatbázissal és szolgáltatási
platform  a végfelhasználók számára.

Lehetővé teszi az integrált műhelyek kezelését,
technikai adatok és információk keresését és
diagnosztikáját . Lehetővé teszi, a  jármű kiválasztást 
márka / modell kiválasztása, valamint a keresés
VIN kód, regisztrációs szám vagy motor kód .
Mély hibakód-elemzés kombinálva lehetőség 

nyílik az elektromos ábrák megtekintésére és 
az oszcilloszkóp-diagnosztika lehetővé teszi az 
összetevők megközelítő javítását átfogó és gyors
Navigáció a programban egy felhasználóbarát 
grafikus felületen keresztül diagnosztikai részében 
és a kereséshez pótalkatrészek, a több mint 450 
alkatrész gyártója .

A Flex Star lehetővé teszi a DTC kódok gyors 
leolvasására, elemzésükre és automatikus módjára 
költözik az alkatrészek adatbázisába javításához és 
eltávolításához szükséges hibák, emberórák . Ezután 
lehetővé teszi a értékesítési számla vagy számla .
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VIN szkennelés
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felismerje és megtalálja a járművet, majd diagnosztizálja azt
a VIN kód alapján .

Integrált adatbázisok
A menü lehetővé teszi az alkatrészekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk
beszerzését és technikai információkat .

Járműdiagnosztika
Gyorsan lefuttathatjuk a járművezetők diagnosztikáját .

Hibaelemzés
A program mélyreható hibaelemzést és technikai információkat tartalmaz a megoldás módjáról .

Pótalkatrész keresés
Ha egy jármű hibája fordul elő, akkor elérheti a legnépszerűbb pótalkatrész-listát beleértve
a cserére vonatkozó információkat és azok árát . Magneti Marelli pótalkatrészek is rendelkezésre
állnak az adatbázisban,  mint például a rajzok, képek és műszaki előírások .

Keresse meg az alkatrészeket    
a grafikus navigációban
Hibakóddal hozzáférhetünk a hibakóddal társított egyedi pótalkatrész adatbázishoz,
ahol láthatjuk, és ellenőrizzük a rész műszaki paramétereit .

Számlák / számlák
A program lehetővé teszi, hogy létrehozzunk és kinyomtassunk egy visszaigazolást, számlát
vagy a végfelhasználó számláját .

Alkatrész rendelése
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Szoftver PC
A dedikált szoftver segítségével: frissítheti termékét,kezelheti
az ügyfél adatbázisát és tárolhatja a tevékenység naplót .

KIEGÉSZITŐK

 007935910260  
TPMS Connect Evo – Licenc

 007935910255  
1 éves előfizetés Tpms Evo frissítéseire

 007935900395  
OBD kit pro tester TPMS Evo

 007935910270  
TPMS Connect Evo Obd - Licenc 

 007935910245 
1 éves előfizetés TPMS Connect 
 Evo Obd frissítéseire

UNIVERZÁLIS SZONDÁK

	007935340000		
Szenzor TPMS EZ 2 .0 
Gumi acél felnikhez

	007935340010		
TPMS EZ 2 .0 érzékelő Alu 
felnihez, állitható szögek 
0-40 fok

TPMS  
Connect EVO 
007935900385
A TPMS Connect Evo eszköz, 
a kerék nyomás szenzorok 
monitorzására, kódolására
és klónozására szolgál.

TPMS CONNECT:

Tulajdonságok:

   A jármű vizsgálati funkciója lehetővé 
teszi érzékelők és szenzor akkumulátorok 
ellenőrzését, a beavatkozások megkezdése 
előtt

   A szenzorok azonisitása azonosítása 
szétszerelés nélkül

  Lehetővé teszi aTPMS   
rendszer ellenörzését és a 
gumiabroncsok nyomás  
ellenörzését

   Képes a hibák kijelzésére  
TPMS műszer kijelzőjén  
keresztül

   Hőmérséklet kijelzés vezeték  
nélküli módban

   Megkönnyíti az autó szervizelését,  
megjeleniti a TPMS rendszerhezhez tartozó 
információkat mint pl . szelep lehúzási 
nyomaték és szelep tipus

   Képes a szelepek ujraprogramozására, 
ill ID klonozásra is

 ÉRZÉKELŐK, KLONOZAS TESZTJE: A jármű tesztelési funkciója lehetővé teszi az érzékelők és elemeik megfelelő 
működésének ellenőrzését a jármű szervizbe való felvétele során (bármilyen beavatkozás megkezdése előtt) - 
lehetővé teszi a vizsgálati jelentések elmentését és kinyomtatását vevők részére (PC-n keresztül) . 

  MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ: Megkönnyíti a gépkocsi kezelését a kerekekkel é s TPMS rendszerrel
      kapc solatos tevékenységek területén, megadja az érzékelő kerékhez és szelepekhez való meghúzási 

nyomatékát, megadja a nyomást a gumiban és lehetővé teszi a nyomásérzékelők
      mint csere alkatrészek kódjainak ellenőrzését .

  JEGYZŐKÖNYV NYOMTATÁSA: Lehetővé teszi a TPMS rendszer működésének és a kerekek
      nyomásának ellenőrzését a szervizmunkák elvégzése után . TPMS tesztelő készülék összekötése
      a PC számítógéppel lehetővé teszi az elvégzett tesztről készített jelentés kinyomtatását .

Támogatott márkák:	Acura,	Alfa	Romeo,	Audi,	Bentley,	BMW,	Bugatti,	
Cadillac,	Chevrolet,	Chrysler,	Citroen,	Dodge,	Ferrari,	Fiat,	Ford,	Honda,	Hyundai,	
Hummer,	Infiniti,	Jeep,	Kia,	Lancia,	Land	Rover,	Lexus,	Maserati,	Mercedes-Benz,	
Mercury,	Mini,	Mitsubishi,	Nissan,	Opel,	Peugeot,	Porsche,	Renault,	Saab,	Skoda,	
Toyota,	Volkswagen,	Volvo.
Teherautók: Renault, Man, Mercedes-Benz .
Motorkerékpár: BMW- Motorrad .

A keréknyomás ellenörző rendszerek alkalmazása
minden 2014 után értékesitett autó esetében kötelező.

Garázsipari berendezések 
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OBD Road 
007935800050

EOBD hiba és paraméter kiolvasó 

Funkciók: 
	 Adatátvitel a jármű memóriája

      és a hibák/üzemanyagfogyasztás
      részletes elemzése .

 Vezetési stílus elemzése az 
üzemanyagfogyasztás tekintetében, és az adat 
egyeztetése a jármű javítását követően .

 Meghajtásszabályzó rendszer a jármű
      hibáinak akusztikus valós idejű jelzésével,
      PC-n keresztül konfiguráció lehetőségével
      (pl . erős gyorsítás, a beállított sebesség 

túllépése, stb .)

 A paraméterek ellenőrzése az LPG/CNG 
táprendszerek diagnosztikájánál fontos .

 A megfigyelt járműhöz kapcsolódó jelentés 
kinyomtatásának lehetősége .

 Mintavételezési idő beállítása
      PC-n keresztül .

 EOBD valós idejű diagnosztika a paraméterek 
előnézetével hibák megjelenítése/törlése 
(P1XXX) kivételével, rögzített rendszeradatok   
funkció .

 Megfelelő meghajtáskezeléshez tartozó
      ECO-DRIVE funkció .

OBD - Road
	 4 MB belső memória az adatok

      törléséhez .

   Képes rögzíteni 8 paramétert 5 másodperces 
mintavételezéssel 170 órás időtartamon 
belül .

  Kétszínű LED dióda (vörös/zöld) az eszköz 
állapotának jelzéséhez .

  Hangjelzés a fontos események
      jelzéséhez (hibák, programozott funkciók, 

stb .) .

  kKommunikációs protokollok: SAEJ1850VPW, 
SAEJ1850PWM, ISO 9141, ISO 14230, ISO 
11898 CAN .

  USB 2 .0 aljzat PC csatlakoztatásához .

  Eszköz frissítése Interneten keresztül .

  Kompatibilitás a Windows XP, Vista és Windows 
7 (32 bites és 64 bites) operációs rendszerekkel .

  12 V és 24 V támogatott tápfeszültség 
(alkalmas teherautókhoz és buszokhoz) .

  Lítium akkumulátor opcionális EOBD aljzaton 
keresztüli töltési lehetőséggel .

  Az eszköz EOBD aljzatból történő kihúzás
     ellen védő rendszer .

		Méretek: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm  
Tömeg: 20g 

 Üzemi hőmérséklet: -40oC a +85oC

KIEGÉSZITŐK ÉS ALKATRÉSZEK 

Kiegészitők Flex Vision Body Logic
007935900440 - DM01 Adapter cable

007935900450 - DM02 - Adaptációs vezeték Tester Tech/TEXA CAR kábelezéshez

007935900460 - DM03 - Adaptációs vezeték Tester Tech/TEXA T ruck kábelezéshez

007935911540 - DM04 - Adaptációs vezeték Brain Bee

007935911530 - DM05 - Adaptációs vezeték Protech

007935911900 - DM06 - Adaptációs vezeték Motorscan

007935911910 - DM07 - Adaptációs vezeték SPX

007935901080  Amperometrikus oszcilloszkóp kiegászitő in FLEX

007935901100  Dokkoló állomás a Tester Flex-hez

007950006420  Bluetooth

007935830020  Töltő adapter

007935900550  641 - Diagnostikai kábel Eobd

007935830180   USB kábel Logic műszerhez

007935830185   USB/ST Cable for HW9

007935800040  Dokkoló állomás a Tester Vision-hoz

007935912010  SD 16GB card 

007935912000  SD kártya Magneti Marelli Smart műszerhez

Garázsipari berendezések 
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Kábelkészlet európai autókhoz
007935900390

Ford diagnosztikai kábel 007935900490

Renault diagnosztikai kábel 007935900530

PSA diagnosztikai kábel (30 csatlakozótűs) 007935900560

Mercedes diagnosztikai kábel 007935900590

Iveco Daily diagnosztikai kábel 007935900620

Tápkábel 007935900470

Opel diagnosztikai kábel 007935900520

PSA diagnosztikai kábel (2 csatlakozótűs) 007935900540

 BMW diagnosztikai kábel 007935900570

Sprinter/LT diagnosztikai kábel 007935900610

FIAT diagnosztikai kábel 007935900510

Kábelkészlet ázsiai autókhoz
007935900400

Daewoo diagnosztikai kábel 007935900600

Hyundai / Mitsubishi

diagnosztikai kábel
007935900630

Nissan diagnosztikai kábel 007935900640

Toyota diagnosztikai kábel 007935900670

Suzuki 4-6 vie diagnosztikai kábel 007935900690

Suzuki 0-7 diagnosztikai kábel 007935900840

KIA diagnosztikai kábel 007935900650

Honda diagnosztikai kábel 007935900680

Subaru diagnosztikai kábel 007935900700

Tápkábel 007935900470

A személyautó licensz
átfogó módon teszi teljessé 
hozzáférését az összes 
diagnosztikai adathoz
a következő szegmensekben:

 Személy autó

 Kis teher 

 4x4 terepjárók

	Kabelkeszlet europai autokhoz 	Kabelkeszlet azsiai autokhoz	007935910000	
Előfizetés Sw személyautó

TELJES TEHERAUTÓ RENDSZER HOZZÁFÉRÉS, 
AKTUÁLIS RARAMÉTER KIOLVASÁS, HIBAKÓD 
KIOLVASÁS, EGSÉGEK AKTIVÁLÁSA ÉS INJEKTOR 
TESZT FUNKCIÓK .

	Teherautók, pótkocsik, félpótkocsik

	Kisteher autók

	Buszok

Teherautó Licenc
007935800130

	Busz kábel készlet 	Teherautó kábel készlet

	007935910030	
Előfizetés Sw Truck

Garázsipari berendezések 
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Teherautó Licenc
007935800100



Kábelkészlet motorkerékpárokhoz:

007935900410

700 Renault diagnosztikai kábel 007935900810

651 Iveco diagnosztikai kábel 007935900620

671 Volvo diagnosztikai kábel 007935900730

674 Man diagnosztikai kábel

        (37 csat)
007935900760

607 Fiat diagnosztikai kábel 007935900510

547 Tápkábel 007935900470

650 Mercedes diagnosztikai kábel 007935900610

670 Scania/Daf

diagnosztikai kábel
007935900720

678 Man diagnosztikai

        kábel (12 csatlakozótűs)
007935900770

646 Diagnosztikai	kábel 007935900580

673 Diagnosztikai	kábel

 IVECO (30 pin)
007935900750

672 Wabco-Knorr

diagnosztikai kábel
007935900740

681 Haldex EB+

diagnosztikai kábel
007935900790

684	Haldex	ABS

diagnosztikai	kábel
007935900800

Kábelkészlet teherautókhoz
007935900420

Félutánfotó Kábelkészletek
007935900430

TELJES MOTORKERÉKPÁR
RENDSZER
DIAGNOSZTIKA

Motorkerékpárok
007935800140

	007935910040	
Előfizetés Sw Motorkerékpár

600 - Univerzális kábel 007935900480

PFM003 - Kawasaki 2 diagnosztikai kábel 007935900820

PFM005 Harley Davidson diagnosztikai

kábel
007935900900

PFM009 

BMW 2 diagnosztikai kábel
007935900920

PFM010 

Honda (Ditec) diagnosztikai kábel
007935900850

PFM011 

Suzuki diagnosztikai kábel
007935900840

PFM012 

Tápkábel
007935900830

PFM006 

BMW 1 diagnosztikai kábel
007935900860

PFM007 

Honda diagnosztikai kábel 3pin
007935900870

PFM008 - Honda diagnosztikai kábel 007935900930

PFM015 

Ducati diagnosztikai kábel (08-) 
007935900950

PFM013 

KTM diagnosztikai kábel
007935900940

S607 - Diagnosztikai kábel 

GUZZI / DUCATI / PIAGGIO
007935900510

	Motorkerékpár kábel készlet

Garázsipari berendezések 
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ReTIS 
099992670300

ReTIS Truck 
099992670405

Jelenleg egy professzionális autószerelő műhely igényeinek kielégítéséhez nem elég a nyomtatott 
formában megadott műszaki dokumentáció . Az ügyfél elvárásainak teljesítéséhez a Magneti Marelli 
létrehozta a ReTIS programot - egy hatékony eszköz a gyors műszaki konzultációhoz az összes működő 
autó esetén . A jelenlegi igényekhez még jobban alkalmazkodó új tartalom és a felújított grafika a 
programot még inkább felhasználóbaráttá teszik .

A Retis rendszer egy nagy adatbázis, amely tartalmazza a személyautókra és teherautókra vonatkozó 
műszaki információkat a benzin- és dízelmotorok tekintetében . A program CD-n vagy online 
hozzáférés formájában érhető el . A program licencét éves előfizetés formájában adják ki,
köszönhetően az ingyenes frissítéseknek, amelyeket az ügyfél rendelhet .

A RETIS EGY MŰSZAKI ADATBÁZIS, AMELY A TECHNIKUS MUNKÁJÁT
SEGÍTI A HIBÁK DIAGNOSZTIZÁLÁSA ÉS JAVÍTÁSA KÖZBEN.
A rendszer a következőkről biztosít információt:

 jármű azonosítása

 tervezett műszaki felülvizsgálatok

 elvégzett beállításokkal kapcsolatos információk

 kenőanyagok és üzemi folyadékok

 a motorral és beállításokkal kapcsolatos műszaki adatok

 műszaki rajzok

 motorvezérlés (és alkatrészek elhelyezkedése)

 ABS

 légzsák

 biztosítékok és relék

 légkondicionáló

 elektromos csatlakozások vázlata

 javítási és karbantartási idők

 karosszéria (alkatrészek szétszerelése és összeszerelése)

 kényelmi rendszerek (kapcsolás rajz és működés)

 EOBD hibakódok értelmezése

KARBANTARTÁS

 A vezérlés felülvizsgálata során szükséges műveletek listája

MOTOR - JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK

 Átlátható képek a javított területek magyarázatával és megjelölésével, illetve a megfelelő
   vezérléshez és beállításhoz szükséges értékekkel .

ELEKTRONIKA - MOTORVEZÉRLÉS

 Alkatrészek beállítása és beszabályzása, az elektromos csatlakozások vázlatával és a rendszer
    alkatrészei közötti csatlakozással . Egy leírásra való kattintás megnyitja

BEÁLLÍTÁSI ADATOK

 Számos információ a beállításokról: a motortól a gumiabroncsokig

KÜLSŐ/BELSŐ ALKATRÉSZ

 Adatok, rajzok és javítási irányelvek a fülkében és a karosszériában lévő rendszerekhez
   7000 meghajtóegység 50000 műszaki rajz 6600 motorvezérlő rendszer Kapcsolási rajzok ezrei
   Meghatározott javítási elemek milliói .

Javítás Műszaki Information Rendszer

Retis On Line Műhely
szoftver 1 éves 

Retis On Line Műhely szoftver 
- TRUCK 1 éve   

Garázsipari berendezések 
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Szoftver
Mühelyek számára 

Haszongépjármű verzió elérhető



Szerviz&Javitás
009999269500

Műszaki információs vezető
Az 1975-ben alapított Autodata a világ vezető technikai információ-szolgáltatója
 az utópiacon . Küldetésünk a leginkább “  innovatív, pontos és tiszteletben tartott
technikai információk szállítója az utángyártott “” . Ennek elérése érdekében filozófiánk 
alapja folyamatosan részt vesz az innovatív megoldásokban, amelyek lehetővé teszik
a teremtést univerzális termékeket, amelyeket ügyfeleink igényei szerint tervezünk .

Képesek vagyunk ezt elérni a magasan képzett 180-at  tapasztalt személyzet a hét 
országban a világon . A legtöbbjük közvetlenül részt vesz a termékfejlesztésben .

Ez a bázis
biztosítja széles
körű információt:

 Diagnosztikáról
 A karbantartásról
 Javitási útmutatókról

Tatalmazza:
 Több mint 1 .400 modell az adatbázisban
 Paraméterek közvetlenül

   a gyártótól
 Az összes adatbázis

   frissithető
 Költségkalkulátor
 Elemek hozzárendelése
 Interaktív kapcsolat diagramok
 Könnyen mozgatható

   művek között
 Gyors hibakód keresés
 Hozzáférés több eszközről

Egy sor anyag és utasítás együtt
a rajzokkal átfogó a jármű mechani-
kájának támogatása bármilyen
típusú és elkerüli a potenciált hibák
a szolgáltatások nyújtásában
az autóipari technológia terén .

Mit csináljunk?

   Olyan termékeket hozunk létre, amelyeket a műhelyekben használnak
a járművek javítása és szervizelése során . Adatbázisunk, többek között
29 .000 modell a világ minden tájáról, közvetlen engedélyt kapott több
mint 80 autógyártótól .
   Az általunk szolgáltatott információk egy tanulmány készítéséből
származnak az autóiparban szerzett tapasztalataink tökéletesen
megérteni a járművek működését és a műszaki információk alkalmazási
módját  egy modern autóműhelyben .
   Ezt az információt úgy szerkesztettük meg, hogy ugyanazt a stílust tartsa
meg és formátumot, így nincs szükség külön értelmezésre, amikor a munka
megtörtént különböző gyártók modelljein . Belső számítógépes grafikus csapatunk
részletes támogató illusztrációkat állít össze, amelyek kiegészítik a műszaki
előírásokat és fokozzák a felhasználó tapasztalatait .
   Ez a közös erőfeszítés lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelő, időszerű,
átfogó és a legmagasabb színvonalú . Az eredmény interaktív és barátságos
 rendszer, amely lefedi az összes legújabb technológiát .

Illesztőprogram keresőmotor

Kábel diagramok

Fényjelek

Szolgáltatási rajzok

Garázsipari berendezések 
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A vezérműtengely visszahelyezése

Pontos információk,
garantált hatékonyság
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		009999269500	Autodata Online 3 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 1 munkaállomás számára
		009999269502	Autodata Online 3 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 2 munkaállomás számára
		009999269505	Autodata Online 3 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 5 munkaállomás számára
		009999269501	Az Autodata Online 3 “szervizjavítás” -
   új megújítása 1 állásra
		009999269503	Autodata Online 3 ”szerviz&javitás”-
  1 éves megújjitás 2 munkaállomás számára
		009999269506	Autodata Online 3 ”szerviz&javitás”-
  1 éves megújjitás 5 munkaállomás számára
		009999269600	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 1 munkaállomás számára
		009999269602	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 2 munkaállomás számára
		009999269605	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
  1 éves 5 munkaállomás számára
		009999269601	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
1 éves megújjitás 1 munkaállomás számára
		009999269603	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
  1 éves megújjitás 2 munkaállomás számára
		009999269606	Autodata Online 2 ”szerviz&javitás”-
  1 éves megújjitás 5 munkaállomás számára
		009999269512	Autodata Online Motorkerékpár -
   éves hozzáférés 1 állásra
		009999269513	Autodata Online Motorkerékpár -
  éves hozzáférés 2 állásra
		009999269514	Autodata Online Motorkerékpár -
  éves hozzáférés 5 állásra
		009999269511	Autodata Online Motorkerékpár -
  éves megújitás 1 állásra
		009999269515	Autodata Online Motorkerékpár -
  éves megújitás 2 állásra
		009999269516	Autodata Online Motorkerékpár -
  éves megújitás 5 állásra								

Elérhető licenszek:
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Forgatható oszlop
170 cm magas



Fényszóró állító eszköz
PREMIUM-digital
007935902020

Elektronikus eszköz a fényszórók, 
fényképezőgéppel felszereltek minden
egyes fénytípus teljes elemzését
az autó típusát .

Műszaki adatok:
 Bizonyított és könnyű helyzet meghatározási módszer a járműhöz képest: 

Szélessávú lézersugár használatával az opcionálisan a fényszóró középpontjának 
lézeres pozícionálására (kereszt lézer)

 Kerekes kocsi, amely lehetővé teszi a vizsgálat során  
szükséges optimális szint beállítását     
(a fej szintje)

  Az oszlop kiegyensúlyozott rendszerrel van ellátva, amely megkönnyíti  
az optikai doboz mozgását

 A műanyag fröccsöntött doboz 230 mm átmérőjű üveglencsét tartalmaz .  
A tervezési jellemzők lehetővé teszik a fénysugár mechanikai helyzetétől  
való eltérést 1 cm / 10 m-rel . 

 Az optikai doboz RS232 csatlakozóval     
és USB bemenettel rendelkezik

 Nyomtatóval és érintőképernyővel felszerelt

 Csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez, és rögzítse az eredményt  
és nyomtassa ki a jelentést

 A felhasználó megváltoztathatja a teljesítményértékelés tűréshatárait

Fényképezőgép szoftver adatai:
 A fények összes típusának teljes mérése,

     többek között: xenon, led, halogén és
     hagyományos, parabolikus, több
     parabolikus, projektoros,
     diffúziós üveg, sima üveg, felszerelt
     az AFS és bi-xenon rendszerekben .

 A lámpák típusa: európai (jobb / bal oldali forgalom),  
az USA, Japán

 6 rendelkezésre álló nyelv: olasz, angol, német,  
francia, portugál és spanyol

 A rendelkezésre álló kommunikációs protokollok: Net1, Net2, 
Giagnet, kérésre történő telepítésre

 Szoftverfrissítés: USB, csatlakozás 232

	Lézeres kereső

KIEGÉSZÍTŐK

 007935902050  
Sínkészlet  
a beépítéshez

 007935902055 
Sínkészlet

 007935902060 
Magasságérzékelő

	Nyomtató

	USB / RS232 port
    a szoftverfriss-

ítésekhez

	Lézersugárzás

	Érintőképernyő 5 .7 “
   Színes, intuitív és
   interaktív grafika

Main Menu Főmenü Válassza ki a fényszóró típusát

A tompított fény vizsgálati 
területe

Állitási pozició kijelzés



Fényszóró
állító eszköz
SMART DIGITAL
007935902010

Forgatható oszlop
170 cm - magasság 



Mechanikus eszköz a digitális fénymérő digitális 
megvilágításának ellenőrzésére .

Műszaki adatok:
 Az ellen súllyal ellátott oszlop a kezelő    

két irányba mozdítja az optikai dobozt,   
kissé megérintve

  A műanyag fröccsöntött doboz 230 mm   
átmérőjű üveglencsét tartalmaz: a szerkezeti  
tulajdonságok lehetővé teszik a mechanikai  
eltérés szabályozásátfénysugár   
helyzet 1cm / 10m

 Az alumínium és acél ötvözet alapja 3   
állítható kerékkel rendelkezik a gép padlóhoz   
való tökéletes pozicionálására .

 A fényszórók, az út- és     
a ködlámpák mérése

 A fényszórók és az útlámpák fényerősségének mérése

 A fénysűrűség mérése vízszintes síkban   
Precíziós lencse helymeghatározó rendszer   
8-as alapon csapágyak gyors mérésű digitális  
kijelzőhöz, amely a fénynyaláb közvetlen kimenetelét 
mutatja kilocandelach [kcd]

 A fényintenzitás lehetősége a gomb   
segítségével 0 - 4%

 Könnyű és gyors mért paraméterek mérése

	Lézeres kereső

	Lézersugárzás

		Fényintenzitás mérés
     1 klux / kcd vagy lux

KIEGÉSZITŐK

	 007935902050	Fém sinek dupla egységhez

	 007935902055	Fém sinek önálló egységhez
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Analóg fényszóró
állitó berendezés
(MTBiGM)
007935902030

Műszaki adatok: 
 Helyezkedés tükörrel

 Az oszlop magassága 172 cm

 3 kerekes stabil alap

 Optikai box 200mm átmérőjű lencsével

 Preciz állitási lehetőség

 Digitális kijelző (kcd)

Mechanikus eszköz a lámpák beállításához
Ez a fajta eszköz a professzionális és hatékony vezérléshez
és a lámpák bármilyen típusú járművének beállításához készült,
a készülék egyszerű és intuitív használatot tesz lehetővé, kényelmet
és egyidejűleg a gépjárművekben történő professzionális használatra,
a járművilágítás karbantartása és karbantartása .
A készülék mérőfejből áll, amelynek fejét az elülső intelligens lencsével 
látták el, míg a hátsó részen az eredményeket a felszerelt képernyő . 
Ezenkívül a készülék tükörrel van felszerelve, hogy segítse a világítás 
mérését . Az eszköz összetevői: ötvözetekből áll, hogy a mérések
a legmagasabb pontosságúak legyenek, és ugyanakkor biztosítsák
a használat biztonságát és ellenáll az autóműhely feltételeinek .
A készülék képernyője a pontos pozícionálásra szolgál,
beállítva a helyzetet a jármű helyzetéhez .



Master Alt 
007935063030

Általános jellemzők:
Az adapter a töltőáramkör diagnosztikájánál 
használható olyan gépkocsikban, ahol a generátor 
töltőfeszültségét számítógépes vezérlőegység 
(ECU) állítja be . Az adapter olyan berendezés, mely 
a jármű feszültségszabályozó körülményeinek 
megfelelő jeleket generál . Az adapter a járműben 
beszerelt ill . próbapadon elhelyezett generátorok 
és maguk a feszültségszabályozók vizsgálatára 
szolgál – standard vizsgálókészülék segítségével, 
Az adapter lehetővé teszi annak megállapítását, 
hogy a feszültségszabályozó képes-e a járműben 
az ECU-val megfelelően kommunikálni és hogy 
helyesen reagál-e a beállított paraméterekre .

Alkalmas a töltési rendszer
hibáinak diagnosztizálásra
a következők szerint: 

• Generátor aktuális töltése (ECU szimuláció)
• Rendszer sztenderdek: COM-LIN, BSS (BSD), SIG, P-D, L-RVC, RLO
• Vizsgálat a generátor kiszerelése nélkül
• Szimulált tartományok, váltakozó töltési tesztek  

Támogatott vezérlési standardok: 
 COM - LIN, BSS(BSD) interfészek
 SIG – FORD 
 P-D – Mazda 
 L-RVC – GM 
 RLO – Toyota

A berendezés kezelése Az adapter automatikusan 
kapcsol be, miután a B+ és B- sarukra tápfeszültséget 
kapcsolnak . Ekkor a teszt tárgyának kiválasztására 
szolgáló menü jelenik meg . A kívánt paramétert nyíl 
felfelé, lefelé, és nyomja meg az OK gombot, amely 
mozog a teszt üzemmódban . Ebben a pillanatban a 
kijelzőn a következő információk jelennek meg:

 a vizsgált áramkör feszültsége
   (nagy számjegyek)

 beállított feszültség (kis számjegyek a kijelző
    felső részében)

 generátor terhelésének foka DF/DFM [%]

Nézze meg itt!
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A támogatott
interfészek a
következők:

 COM (LIN, BSS), 
 C,  
 SIG, 
 RLO, 
 L-RVC
 LAMP

Támogatott automatikus típusok
Generátor tesztek:
1) Szabványosak, amelyek lehetővé teszik a terhelés
alatt lévő maximális áram feljegyzését, amely nem
haladja meg a meghatározott értéket a vizsgálat során .
2) Kapacitások, amelyek a legnagyobb terhelési 
ramot adják anélkül, hogy bármilyen korlátozást
bevezetnének miközben szélsőséges körülmények
között ellenőrizze a generátor terhelését .

Felhasználási paraméterek:
 400V frekvencia 50Hz névleges

   áramerősség mellett 16A a 3P + N + PE
   vezetékeken . 3 .3 

 Csatlakozás a kompresszor padhoz pneumatikus
   csatlakozáson keresztül 1/2“biztosítja a megfelelő
   és biztonságos feszültséget az ékszíjból .

 Érintőképernyő, amely többek között lehetővé teszi
   a konfiguráció és a pozíció beállítás megváltoztatását,
   miközben kényelmes szabályozási körülményeket
   és a megjelenített információk és üzenetek
   egyértelműségét is biztosítja paraméter alatt .

Mérhető paraméterek
és a felhasználó elemzi: 

 az indítómotor maximális teljesítménye 
 maximális indítóáram (induló áram)
 átlagos indítási feszültség
 átlagos indítási áram

Alt Diag Pro -
generátor teszt pad
007935063050
Az új Alt Diag Pro egy próbapad
Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a tulajdonságokat 
és generátor vagy indító működési paraméterek .
Ez az eszköz kiértékeli a mérési eredményeket
segít a károsodás diagnosztizálásában
rendszerösszetevők, amelyek előfordulhatnak
a generátor vagy indító . A próbapadunkat főként 
a 12V-os generátorok és a 300A-ig terjedő áramok, 
valamint a 24V-os és a 150A-os áramerősség, 
valamint a hasonló paraméterekkel rendelkező 
előtétek tesztelésére használják .

Elemezni kívátlagos indítási áramánt
paraméterek Alt Diag Pro pad a generátorokhoz

 az aktuális hullámosság grafikonja
 maximális generátoráram,
 generátor szivárgó áram,
 Feszültség beállítási pont,
 kapcsolja be a sebességet,
 DFM érték, 
 teljesítmény görbe 
 a generátor maximális teljesítménye,
 WINDING érték .

Az Alt Diag Pro funkciói:
 Kompakt méret 80 [cm] x 70 [cm] x 110 [cm]
 A kapcsolókkal ellátott generátorok tesztelésének

   lehetősége: LIN, BSS, SIG, RLO, RVC, C 
 DFM jelolvasás (M, FR, DF, LI, F) 
 8,5 lóerős motor
 12 és 24 V-os generátorok és indítók működtetése
 A generátor maximális terhelése 300 A
 Beépített oszcilloszkóp a hullámos áram mérésére
 Károsodott diódák észlelése 
 Lehetőség teljesen automatizált futtatásra

   a generátorok tesztelése
 Az indító diagnosztikai funkciója
 A generátor pneumatikus övfeszültsége
 Tartalmazza a dugókat és az adaptereket

   különböző típusú generátorok rögzítése
 Ipari érintőképernyő (kesztyű viselése)
 Automatikus vizsgálati eredmények rögzítése
 Lehetőség a próbafutás kinyomtatására
 Gazdag generátor alapja 
 Lehetőség frissíteni az asztalt USB-n keresztül
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Hybrid Starter
007936311000
12V 4500A

007936311010
12/24V 12000 / 6000A

Vészinditó “Hybrid Starter” 
12-24 V7500 A <200 Ah

A Magneti Marelli a legújabb
terméke a vészhelyzeti motorindító .

A Hibrid Starter nem  mindennapi 
„bikázó” melyekkel találkoznak a 
piacon . A szabadalmaztatott hibrid 
technológia amely lehetővé teszi az 
autóban tárolt energia visszanyerését, 
amely lehetővé teszi a hatékony 
működést .  A kezdeti indító áram
akár 4,500A is lehet . A hibrid kialakítás 
lehetővé teszi a szerkezetet indító ak-
kumulátor nélküli működtetésre,  ami 
jelentős  súly csökkenést tett lehetővé 
az eszközben . Használatával elkerül-
hetők az időszakos töltési feladatok is .

Ajánlott felhasználási terület: személy
és kisteher autók .
(*) 50%-os töltési intenzitásra kalkulált 
(**) Akkumulátorrra való direkt
rákötés esetén és/vagy min . 30A
munkakku esetén .

007936311000

 Felhasználási feszültség: 12V
 Indítási áram 4500A
 Élettartam (*) 1 .000 .000 ciklus
 Első töltés   

   30 perc, 
 Szükséges töltési idő 5 perc 
 Gyors töltés (**) 15-60 sec
 Töltő
 Töltési feszültség: 230V AC 
 Töltő tápegység: 12V-1,5Ah 
 Max . töltési feszültség 14 .9V 
 Védelem
 Rögzítőfogók
 Kábelek keresztmetszete: 25mm 
 Magasság: 45 cm 
 Súly: 4,5kg 
 Méretek: H31cm x L27,5cm x P13,5cm

007936311010

 Felhasználási feszültség: 12V
 Utilization voltage 12-24V 
 Indítási áram: 12000/6000 A 
 Élettartam (*): 1 .000 .000 ciklus
 Első töltés

 30 perc
 Szükséges töltési idő 5 perc 
 Gyors töltés (**): 15 - 60 sec
 Töltő
 Töltési feszültség: 230 V AC 
 Töltő tápegység: 12 V – 1,5 Ah 
 Max . töltési feszültség: 14 .9 V 
 Védelem
 Rögzítőfogók 
 Kábelek keresztmetszete: 25 mm, 
 Súly: 6,5 kg 
 Méretek: W31 cm x D27,5 cm x G13,5 cm 
 Ajánlott felhasználási terület: személy

   autók és haszongépjárművek
 Maximum akkumulátor 

 kapacitás: 0-140 Ah 
 Üzemeltetési hőms: -40°C / +70°C 
 Érintésvédelmi kialakitású
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Bat Expert Pro
007950006900

Autóakkumulátor tesztek:
 jelenlegi feszültség
 bemenő áramerősség
 akkumulátor állapotának és töltöttségi arányának grafikus százalékos összegzése
 akkumulátorral kapcsolatos javaslatok (töltés, csere, sürgős csere)

Minden tesztet el lehet végezni a következő akkumulátorokon: zselés, AGM (automata);
VRLA (részlegesen automata), SLI (standard) . A bemenő áramerősséget a következő normák
egyikének megfelelően lehet betáplálni: SAE, EN, IEC, DIN and JIS .

Járművön végezhető tesztek:
 feszültségesés gyújtáskor 
 töltés ellenőrzése terhelés mellett (a generátor és a feszültségszabályzó ellenőrzése) 
 töltés ellenőrzése terheléssel (a fedélzeti elektronikus eszközök ellenőrzése) 
 feszültségstabilitás ellenőrzése (a feszültségszabályzó és a generátor dióda ellenőrzése)

Nyomtató: Az MM Battery Tester által elvégzett összes tesztet nem csak egy nagy és átlátható képernyőn
lehet megtekinteni, hanem azonnal ki is lehet nyomtatni a beépített nyomtató használatával . Egy olyan nyomtatott
jelentés tartalmazza az összes tesztelt adatot, amely teljes információt biztosít az ügyfélnek az akkumulátor, illetve
a generátor és a feszültségszabályzó állapotáról . Az MM Battery Tester nagyon könnyen használható és felhasználóbarát .
Az összes rendelkezésre álló tesztet el lehet végezni lépésről lépésre a műszer által megjelenített utasítások alapján .

Előnyök:
 Elérhető menürendszer 13 nyelven,  

   köztük magyar nyelven is .
 Tartós anyagokból készült burkolat .  
 Tiszta, világos kijelző .
 Felhasználható 6V és 12V .
 Feszültség mérés, inditó áram mérés és az akkumulátor állapot diagnosztika .
 Kompatibilis a piacon elérhető legtöbb típusú akkumulátorral .
 Akku indító áram tesztelhetőség széles tartományban: 40 - 2100 (EN) .
 Feszültség ugrás és a generátor hatékonyság mérés különböző körülmények között (12V és 24V rendszerek esetén) .
 Nyomtatható teszt eredmények .

Akkumulátor vizsgálóműszer

BAz akkumulátor vizsgálata, hatékony töltése és feszültségesésének 
mérése, nyomtatóval egybeépítve . A Magneti Marelli Battery Tester
egy univerzális vizsgálóműszer, amellyel ellenőrizhető magának az 
akkumulátornak és a kapcsolódó egységeknek - generátor és önindító - 
az állapota . Ezen felül meg lehet figyelni az önindító működése közbeni 
és a vezetés közben használt fogyasztók (elektromos ablak, lámpák, stb .) 
melletti feszültségesést is . Minden művelet, ahogy maga a kinyomtatás 
is, megjeleníthető magyar nyelven .

Battery Tester -
Nyomtató papir

007950006995
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A tesztek az alábbi akkumulátor
típusokon végezhetők el:

 SAVAS 
 VRLA/GEL 
 AGM SPIRAL 
 AGM FLAT PLATE
 PS AGM
 PS VESZETT

Start Stop Teszt:
 EFB
 AGM FLAT PLATE

EV akkumulátor teszt (mély kisülés)
A kiindulási áram meghatározható az SAE, EN, IEC, DIN
és JIS szabványok egyikében .

Technikai paraméterek:
 6 vagy 12 V vagy 8 V (EV) akkumulátor teszteléshez
 12 vagy 24 V-os töltési rendszerek vezérlésére
 Működési hőmérséklet 0 - 50°C
 További belső Li-Ion 1150 mAh akkumulátor
 Bluetooth 4 .0 kommunikáció
 Működik iOS 8 .0-s és újabb verziókkal, valamint Android

   OS 4 .3 és újabb

26

iBat Expert Pro
007950007150

Akkumulátor teszter, töltés hatékonyság
és a feszültségcseppek mérésére alkalmas
Bluetooth kommunikációs eszköz .
iBat Expert Pro A Magneti Marelli által  kifejlesztett 
univerzális eszköz amely lehetővé teszi mindkét
állapot ellenőrzését az akkumulátor és annak
egységeinek – a generátort és önindítót .
Ezenkívül ellenőrizni lehet a felvett feszültséget
az indítóterhelés alatt, valamint a vezetés során
használt fogyasztók (ablakok, világítás stb . fűtése)
bekapcsolt állapotában is . A készülék Android és
IOS eszközökkel működik, így a megjelenítést táblagépen 
vagy okos telefonon végezheti el .  akkor létrehozhat egy 
adatbázist vagy nyomtathatja a teszteredményeket,
vagy e-mail formájában továbbíthatja azt .



Adat
gyűjtő
MS-7E

007950006920
Főbb jellemzők: 

 A vezérlő memóriájának   
  támogatására tervezett eszköz,  
  amikor az akkumulátor   
    lemerül .

 Nagyon hasznos az akkumulátor  
   cseréjéhez . 

 Megakadályozza az adatvesztést    
   és az összes eszköz visszaállítását . 

 Csatlakoztatás a járműhöz az EOBD fogla  
laton vagy könnyebb csatlakozón keresztül .

 A LED kezelőpanel   
   segítségével az akkumulátor  
    belső állapotát    
    felügyelheti .

Elemtípus:
 A telep az AGM

 Házon belül 12V 

 Akku kapacitás: 7 Ah

 Szélesség: 24 .5 cm x 24 .5 cm  
   x 18 cm  

 Tömeg: 3 kg

BAT-90
töltő
gyorsítófunkcióval

007935660500
Ez egy intelligens, mikroprocesszoros 
töltő egy indító funkcióval, kedvező 
áron és hatékony hűtőrendszerrel

nagy üzemre állási garanciával, amellyel 
biztosítható az akkumulátor helyreállítá-
sa vagy a motor indítása . 

Műszaki specifikációk:
	 Tölthető akkumulátorok:

    12 V ólomsavas, illetve AGM,
     GEL és VRLA akkumulátorok
     (Kivéve a nem tölthető
     akkumulátorokat) 

 Bemenet: 220-240 V 5A/50Hz
     váltóáram

 Kimenő töltési üzemmódok:
    5 és 30 A

 Motorindítása:
    90 A

 Hűlési idő a motor forgattyústen-
gelyének minden megforgatása 
után: legalább három perc

 (A motor forgattyústengelyének
     folyamatos forgatása:
     0-5 másodperc)

 Karbantartási üzemmód kimenet: 
impulzustöltés 

 Kábelek: 183 cm . Méretek: 20 (Ho) x 
20 (Szé) x 13 (Ma) cm . Tömeg: 6,3 kg

   
BAT-5 töltö

007935660400
Ez egy kompakt mikroprocesszoros töltő intelli-
gens töltési funkcióval, kedvező áron és kis méret-
ben, kiemelkedő üzemre állási képességgel, és 
professzionális akkumulátor helyreállítást biztosít . 
Biztonságos: IP65 osztályú porral, fröccsenő vízzel 
és esővel szembeni ellenállás; védelem a pólusok 
felcserélése és szikraképződés ellen; védelem az 
akkumulátor túltöltése és rövidzárlat ellen .
Könnyen használható: A nagy fényerejű LED jelzi a 
töltés pontos állapotát . 

 Könnyű: Hordozható kialakítás és
    kompakt szerkezet 

 Tölthető akkumulátorok: 12 V ólomsavas,
    illetve AGM, GEL és VRLA akkumulátorok
    (Kivéve a nem tölthető akkumulátorokat) 

 Wejście: SC5E prąd zmienny 220-240   
 V/1A/50Hz 

 Bemenet: SC5E 220-240 V/1A/50Hz váltóáram 

 Karbantartási üzemmód kimenet: impulzustöltés 

 Kábelek: 183 cm

 Méretek: 16,0 (Ho) x 9,6 (Szé) x 5,4 (Ma) cm 

 Tömeg: 0,85 kg 

Alkalmazott technológia: Maximális mikroproces-
szoros vezérlés Töltési áram 5A: Alkalmazás: Savas 
12V-os Akkuk; LED-es kijelzés; IP65 (pára és por 
védelem; érintésvédelem; Túltöltés elleni védelem; 
Fordított polaritásvédelem; 5 lépéses betöltés .

A MAGNETI MARELLI professzionális töltő biztosítja 
5 fokozatú automatikus töltést, valós idejű töltés-
tiszta DC, nem csak hatékonyan fogja feltölteni az 
akkumulátorokat, de ez az eszköz is növeli az akku  
élettartamát . Egyedi töltési fokozatok:

1. szint - Kéntelenítés
2. szint - Gyors töltés
3. szint - Javítás és elemzés
4. szint - Töltés a maximális kiaknázás érdekében
5. szint -  Karbantarás
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Amper mérő fogó
BAT 2000 modellhez
007950007130

A BAT 2000 teszter amperometrikus rögzítői lehetővé teszik az 
elektromos rendszerek paramétereinek mérését a kábelek leválasztása 
nélkül . A méréseket induktivitással végezzük, ami megbízható méréseket 
tesz lehetővé műhelyi körülmények között is . Ideálisan a mechanikusok 
és a villanyszerelők számára a gépjárművekhez való használatra, valamint 
a BAT 2000 teszterre való tervezett felhasználása tökéletesen kiegészíti 
annak lehetőségeit és előnyeit az ilyen típusú megoldások kényelméről
a kényelem és a biztonság érdekében, mivel a kábelek 
lecsatlakoztatásának hiánya és a nyitott rendszerek .

Battery tester BAT-2000
007950007120

Akkumulátor teszter kiterjesztett funkciókkal az akkumulátor 
újratöltési szintjének és a töltő rendszer működésének és 
vezérlésének ellenőrzésére . A teszternek van egy nyomtatója,
amely lehetővé teszi a mérési eredmények nyomtatása .
Az eszköz az összes jelentést is archiválhatja az USB kábel és 
a mellékelt szoftver segítségével . A tartozékok között vannak 
amperometriás bilincsek és egy voltmérő, amely csatlakoztatható
a készülékhez .

Paraméterek:
 Támogatott Akkumulátorok: 6V és 12V

   (Flooded, VRLA / GEL, AGM S, AGM F)
 Töltés üzemmód: 12V és 24V
 START és STOP üzemmód: 12V (EFB, AGM)
 Működési hőmérséklet tartomány: 0-50°C
 Tápellátás: 4 x 1,5 V-os akkumulátor
 Mérési tartomány: 40 - 3000 CCA (SAE)
 Teszt memória: akár 1000 rekord
 USB csatlakozó
 Mérési szabványok: SAE (CCA), DIN, EN, IEC, JIS
 Print personalization
 A személyre szabott nyomtatás
 Nyomtató
 Hő papiros nyomtató

Voltmérő BAT 2000
géphez
007950007140

A BAT 2000 teszter feszültsége egy mérőeszköz feszültség az elektromos 
áramkörökben . Ez a fajta alkalmazás hasznos a professzionális szaküzletben, 
amely a gépjárművek elektromos rendszerének tesztelésére, javítására és 
karbantartására szakosodott . Minden villanyszerelő vagy autószerelő képes 
lesz mérni az elektromos rendszer teljesítményét a tesztelés és a diagnosztika 
során, különösen akkor, ha a BAT 2000 teszterhez használt elemekkel dolgozik . 
A feszültségvizsgáló tökéletesen kiegészíti a BAT 2000 akkumulátor tesztert, és 
elkerüli a más eszközök használatát az elektromos rendszerek paramétereinek 
mérésére, különös tekintettel a környező áramkörre Olyan akkumulátor, ahol 
ellenőrizheti az autó elektromos rendszerének hatékonyságát
és hatékonyságát .

Battery Tester Basic
007950006910

A Battery Tester Basic a Battery Tester kompaktabb változata, amely 
tartalmaz nyomtatási funkciókat, illetve a Battery Tester szoftver által 
biztosított teszteket is . Csak három nyelven érhető el: lengyel,
angol és orosz (cirillbetűs) .

Akkumulátor teszt: 
 aktuális feszültség mérése   
 átfolyó áram mérése  
 grafikus állapot kijelzés

   (százalékos) 
 akkumulátorra vonatkozó hibamegállapitás 

   (töltés,csere, sürgős csere)

Technikai adatok:
 Belső újratölthető akkumulátor: AGM 
 Feszültség: 12V
 Akkumulátor kapacitása: 7 Ah
 Méretek: 24,5 cm x 24,5 cm x 18 cm 
 Súly: 3 kg

Garázsipari berendezések 

DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK

28

KIEGÉSZITŐK

Battery Tester Basic -
nyomtató papír
W37Mm X L7.5M 24 pcs.
007950006990



Akkumulátor
teszter BAT-002
007950007110

Az akkumulátor-teszter meghiúsult indítás 
vizsgálatára . Az egyszerűen használható funkciók 
lehetővé teszik a sima és az egyszerű használatát, 
teljes körű professzionális használata . A feltöltött 
és lemerült akkumulátorokat teszteli .

Lehetővé teszi a nemzetközi szabványos
akkuk tesztjét SAE, DIN, EN, IEC, JIS . Alatt
kipróbálásra kerülnek a vizsgálati útmutatók
felgyorsítja a megfelelő kiválasztását
pozícióját a kijelzőn .

Paraméterek:
 Támogatott elemek: 6V és 12V

   (Elárasztott, VRLA / GEL, AGM S, AGM F)
 START és STOP üzem:

   12V (EFB, AGM) 
 Mérési tartomány: 40 - 2000 CCA (SAE) 
 LCD kijelző: 2 sor, 16 karakter
 Mérési szabványok: SAE (CCA)

   DIN, EN, IEC, JIS

Méretei: 
 Hosszúság: 190 mm
 Szélesség: 115 mm 
 Magasság: 50 mm

Akkumulátor töltő (50A) -bikázó
(120A) AMP csatos
007950007060

Akkumulátor töltő (50A) -bikázó (120A)
007950007050

Az 50A-os töltõberendezés és a 120A üzembe helyezési funkció olyan
eszköz, amely lehetõvé teszi az akkumulátor töltési szintjének ellenõrzését
a töltés és a gépkocsi indításával . A készülék 12V-os elemekre és néhány
24V-os elemre is vonatkozik .A teszter készlet egy szoftvertesztelő szoftver
CD-vel rendelkezik, amely tartalmaz egy szoftver telepítő illesztőprogramot
és felhasználói kézikönyvet . Ez lehetővé teszi a széles körű felhasználói
funkciókhoz való hozzáférést .

A készülék által végrehajtott minden mérés és művelet a készülék
memóriájában kerül rögzítésre, majd a beépített nyomtatóeszköz segítségével 
kinyomtatva . A mérés dátuma is rögzíthető a kinyomtatott és a memóriában,
amelyet manuálisan lehet beállítani az eszközbeállításokban .Ugyanakkor
a készülékbe beépített kijelző biztosítja a mért eredmények és paraméterek
aktuális mért értékét, ami egyszerűsíti az eszköz használatát,
és a legkorszerűbb eszközök állapotát adja .

A készülék támogatja az összes népszerű elemet:
 EFB 
 AGM  
 SAE (CCA) (200-3000Ah)
 EN (190-2830Ah)
 IEC (135-1985Ah)
 DIN (115-1685Ah)
 JIS

Üzemi hőms. tartomány: 0-50c -ig
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Alkalmazás 12V-os Akkumulátorok Start/Stop rendszerek .
12V/24V - Gyors töltés és teszt

Start-Stop rendszer teszt IGEN
Használati tartomány 200-3000Ah
Feszültségtartomány 1,5V-30V
Hőmérséklet kompenzáció IGEN
Töltési és inditási rendszer teszt IGEN
Kijelző LCD/4 soros kristály
USB Funkció IGEN
PC Szoftver IGEN
Hőpapiros nyomtató IGEN
Cserélhető kábel IGEN
Kábelhossz 2,5M
Terhelhetőség 10-600
Mérési tartomány 1 .5V-60V
Terminal / tartozék Nyomtatópapír Opcionális Clamp Amp & tesztszonda

Méretek 33 * 30 * 20cm



Digitális akkumulátor
terhelő BAT-508
007950007020

Digitális 12V-os akkumulátortöltő .
Futtatjaa töltési fokozatokat, az indítási 
képességeket, a töltési rendszer 
hatékonyságát és az indítási teszteket .
A teszter fel van szerelve:

 LED kijelző, amely a feszültséget
   és a teszteredményeket mutatja

 automatikus terhelés leállása 10 másod
    perc elteltével és a feszültség fenntartása

  egyedülálló 3-fokozatú leolvasás: az LCD
    képernyő polarizációjának ellenőrzése,
    az akkumulátor töltési szintjének vezérlése,
    a töltési rendszer tesztjének felolvasása 

  az akkumulátor és a töltési rendszer
    állapotának szabályozása  

  teljes átviteli lehetőség

Nincs szükség külső tápegység 
csatlakoztatására.

Digitális akkumulátor
terhelő BAT-601 (125A)
007950007030

A BAT 601 6V és 12V-os elemekhez 
1000CCA-ig használható . Vizsgálja a töltés, 
a rendszerindítás és a töltés teljesítményét . 
A személygépkocsik és szállító járművek 
szabványos és karbantartást nem igénylő 
elemeihez használható . A teszter teljesen 
hordozható .

Nincs szükség külső áramforrás 
csatlakoztatására . Teljes tesztet végez 
10 másodpercen belül . Az eszköz biztos 
és pontos . Robusztus és ütésálló . Tartós, 
színkódolt bilincsekkel rendelkezik .

Támogatott elemek:
 6V
 12V

Lehetséges műveletek:
 Terhelési vizsgálat
 Hőmérséklet-korrekció (1 lépés = 50A)
 A töltési rendszer tesztelése
 Indító vizsgálat (12V)

Garázsipari berendezések 
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  007936001185 Inditó kábel 
  007950006940 réz indítókábelek hosszúság 3,5m
  keresztmetszet 25 mm3

  007950006930 réz indítókábelek hosszúság 3m
  keresztmetszet 16 mm2

  007950006950 réz indítókábelek hosszúság 4,5m
  keresztmetszet 35 mm2

  007950006970 rézzel bevont indítókábelek CCA hosszúság
  3,5 m keresztmetszet 25 mm2

  007950006960 rézzel bevont indítókábelek CCA hosszúság
  3m keresztmetszet 16 mm2

  007950006980 rézzel bevont indítókábelek CCA hosszúság
  4,5 m keresztmetszet 35 mm2

EverSmart
Töltöttség riasztó
BM1
007950007040

A BM1 akkumulátor lemerülés jelző
olyan eszköz, amely lehetővé teszi az 
akkumulátor lemerülési szintjének 
ellenőrzését, amely egyszerű felépítés és 
kis méret mellett bármikor elérhető és 
támogatást nyújt, ha a berendezés
nem áll rendelkezésre .

Ez az eszköz csatlakoztatható az 
akkumulátorhoz, és folyamatosan 
ellenőrizze a paramétereket úgy, hogy 
a feszültségcsökkenés audiojelét egy 
bizonyos érték alatt tájékoztatja . Ez 
egy nagyon jó termék a mechanikusok 
és a villanyszerelők számára az auto 
műhelyeknél, akik szeretnék nyomon 
követni az akkumulátor töltöttségét .

Technikai paraméterek:
 Figyelmeztetés

   12,2V alatt
 Áramfelvétel: 2mA alatt
 Áramfelvétel hangjelzéssel:

   80 mA alatt
 Hangjelzés 10 másodpercenként
 Fordított polaritásvédelem

INDITÓ KÁBEL
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Technikai paraméterek:
 LCD kijelzö
 Tartalmaz egy gyűrűs

   rögzítő készletet 
 AC feszültség:

   220-240V, 50-60Hz 
 Az akkumulátor minimális feszültsége: 

   - savas ólom: 2V 
   - LFP: 10V 

Akkumulátor töltő BAT-100 LCD 
kijelzővel (10A)
007950007100

Töltőberendezés akkumulátor
kezeléshez . Az egyszerű működést
az LCD kijelző biztosítja, az
akkumulátor töltöttségi szintjének
grafikus ábrázolásával, amely intelligens 
többlépcsős rendszeren keresztül
valósul meg . töltés (9 ciklus) .
A töltő támogatja minden szabványos 
akkumulátor típus beleértve a legújabb
lítium polimert is beállítási paraméterek 
megadása mindenféle módon töltődik be 
három mód, beleértve az elemeket .
Ajánlott: motorkerékpárokhoz, 
személyautókhoz és a feszültség 
fennmaradása .

 3 töltési mód: 
   - Kisebb elemek:
     1 .5A-12V; 2 .3Ah do 30Ah  
   - Nagy akkumulátorok 10A-12V;
     30Ah do 200Ah  
   - Tápellátás: 13 .6V – 10A

 9 ciklus az elemekhez
   AGM, GEL, STD, VRLA,
   MF, CAL/CAL

 6 ciklus LiFePO4 akkumulátorra

 Akkumulátorra:
   12V - AGM, GEL, STD, 
   VRLA, MF, CAL/CAL 

 Intelligens töltőprogram
 Hőmérséklet-érzékelő kompenzációs funkcióval
 Működési hőmérséklet: -20 és +50 ° C között 
 Súly: 880 g

Méretei:
 Hossz: 210 mm
 Szélesség: 98 mm
 Magasság: 60 mm
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ATF Extra PRO
007935110000

ATF EXTRA készülék segítségével egy kezelő személy képes az olaj cserét lebonyolítani mindegyik
automata sebességváltóval rendelkező járműben . A készülékben található az elektronikus vezető rendszer, 
amely lehetővé teszi az automata sebességváltóban történő ATF EXTRA hajtómű olaj cserét a sebességváltó 
kinyitásának és teljes kiürítésének szüksége nélkül, eltekintve a hőmérsékletek (és ezzel térfogatok is) 
különbségétől a friss (hűvösebb) és elhasznált (melegebb) hajtómű olaj között . Az ATF EXTRA pumpa 
vezetésén kívül, a készülék programja ellenőrzi az olaj kicserélésének eljárását, vizsgálja, hogy a tartályban
levő friss olaj mennyisége elegendő-e, valamint azt is, hogy az elhasznált olaj tartályában van-e még hely
az elhasznált olaj átvevésére . A készülék fel van szerelve a könnyen eltávolítható elhasznált olaj tartályával, a 
csatlakozókat és vezetékeket tartalmazó burkolattal . A készülék az automatikus módban dolgozik, mérlegekkel 
rendelkezik, amelyek pontosan megmérik az elhasznált és a friss olaj mennyiségét . A készülék autó adatbázissal 
rendelkezik, amely megkönnyíti a munkát . A készülék nincsen ellátva adapterekkel, amelyek külön elérhetők 
készletekben vagy darabonként . Az öblítő folyadék tartálya lehetővé teszi az alkalmazását és a tisztítási eljárás 
végrehajtását .

TARTOZÉKOK

	007935110020
			ATF EXTRA szűrő		

Garázsipari berendezések 
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Technikai paraméterek ATF Extra PRO

Áramellátás 12V 

Üzemi nyomás 8 bar

Szállitás 5,5 l/min

Alkalmazás Benzines/Diesel járművek



MM-TC200
007935016745

MM-TC200 készüléknek köszönhetően lehetséges a használt olaj eltávolítása a sebességváltó kiöblítése 
megfelelő szer segítségével, valamint a friss olaj újratöltése a gyértó által ajánlott szintig . Az előző változattól 
eltérően MM-TC 200 készülékben a változó teljesítményű szivattyút alkalmaztunk, Parker gyorscsatlakozó, 
új vezetékek a készülékben, a elő panel is megváltozott . A 230 V feszültséggel táplált l-fázisú motor 
felhasználásának köszönhetően a gép nem követel bonyolult csatlakozásokat, ami kibővíti az alkalmazási körét . 
A készülék manuális módban működik, ami a kezelő nagyobb beavatkozását követel mint ATF EXTRA készülék 
esetén . A készülék nincsen ellátva adapterekkel, amelyek elérhetők készletekben vagy külön .

Garázsipari berendezések 
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Technikai paraméterek MM-TC200

Áramellátás AC220V/50HZ 350W 

Üzemi nyomás 8 bar

Szállitás 5,5 l/min

Alkalmazás Benzines/Diesel járművek



Készletben ATF
Extra and MM TC 100 EVO
007935110015

Készletben ATF
Extra and MM TC 100 FULL
007935110025

Öblítő folyadék az ATF Extra / MM TC-200 számára

Egy speciális formula lehetővé teszi a szennyeződések
és paraffinok eltávolítását, amelyek az automata sebességváltó
működtetése során forgácsolódtak .

	007950025420	Sebességváltó láda öblítő szere 1 l 

	007950025430	Sebességváltó láda öblítő szere 5 l

	007950026100	Sebességváltó láda öblítő szer 400 ml

A készlet tartalmazza a legnépszerűbb
európai piacos adaptereket .

Adatbázis
(on-line)
009999270000

A Magneti Marelli az első olyan cég Lengyelországban, amely széles körű információs alapot vezetett be az automatikus 
sebességváltókkal kapcsolatban, melynek alapja 34 gépjármű márka, 654 modell és több mint 3000 modell .
Nem csak az európai járművekre koncentrálunk, hanem az ázsiai és amerikai gyártók is az adatbázisunkban vannak .

A program jellemzői:
 Intuitív jármű keresés, lengyel vagy olasz nyelvű információk .
  A jármű széles alapja (több mint 3000 verzió), rajzok és képek

     az elrendezés valós elemeiről .
 A dobozban lévő olaj mennyisége és a gyári szám .
  A csatlakozók elhelyezkedése az ATF csatlakoztatásához .
  Olyan fotók és adapterek, amelyek megfelelnek a konkrét csatlakozóknak .
  Mellkasi öblítési eljárás (képekkel és leírással), szűrőcsere eljárás (képekkel

     és OEM-számokkal)
  Olaj tömítés tömítések OEM számmal,

     Olajszint ellenőrzési eljárás .
 Az egyes dugók meghúzási nyomatéka (leeresztés, töltés, szintellenőrzés) .

Garázsipari berendezések 
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Adapter készlet MM-TC200 és ATF Extra PRO berendezéshez

007935110130

007935110160	(EVO)

007935110190

007935110250	(EVO)

007935110290	(EVO)

007935110310	(EVO)

007935110330	(EVO)

007935110350

007935110400 007935110410

VOLVO
C30-C70 
S40-S60-S70-S80 
V40-V70

GM-FIAT-FORD-JEEP-CHRYSLER
SAAB-MERCEDES

VW-TIGUAN-JAGUAR

BMW-JAGUAR

MERCEDES

BMW E39 2004 után gyártott 
szériákhoz, BMW E46 2007 után 
gyártott szériákhoz, MERCEDES
W210 and W203 2009 után
gyártott szériákhoz

BMW 2
SERIES 7-Z3

VOLVO
850-940-960

VOLVO
XC60-XC70-XC90

007935110130

007935110170	(EVO)

007935110200

007935110260	(EVO)

007935110300	(EVO)

007935110320	(EVO)

007935110340	(EVO)

007935110360

007935110420

Apa Adapterek Anya Adapterek       Tipus

Garázsipari berendezések 
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007935110450	(EVO)

007935110470
(EVO)

007935110640
(EVO)

007935110490

007935110650	(EVO)

MERCEDES
Class A/B

BMW
LAND ROVER
BMW CAMBIO 6HP

BMW - JAGUAR

BMW SERIA 1 - X5 - X6
CAMBIO 8HP

007935110460	(EVO)

007935110480
(EVO)

007935110500

007935110660	(EVO)

007935110140

007935110210

007935110370

007935110390

007935110510	(EVO)

007935110530	(EVO)

007935110150

007935110180

Apa Adapterek Anya Adapterek            Tipus

      Csatlakozó                                      Tipus       Csatlakozó                                     Tipus

GROUP
PSA-RENAULT
CAMBIO AL4

ALFA ROMEO
159

VOLVO 850

VW
TRANSPORTER
LT (2X1)

Kábel 1/4
ALFA ROMEO
156 1.8
2000 év után gyártott 
modellekhez

Cső 3/8 -
ALFA ROMEO
156 1.6 és 166

VW DSG

JEEP
MITSUBISHI
GM
SUZUKI
TOYOTA

Garázsipari berendezések 
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007935110540	(EVO)

007935110560	(EVO)

007935110570

007935110580

007935110590

007935110600

007935110610

007935110630

007935110670

007935110620

007935110620

007935130100

      Csatlakozó                                      Tipus       Csatlakozó                                        Tipus

Hose 1/2
- BMW
- CHEVROLET
- HONDA
- HYUNDAI
- JAGUAR
- JEEP - KIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MITSUBISHI
- OPEL - ROVER
- SUZUKI
- TOYOTA

Adapter
90° - ALFA
ROMEO 156
1.6 i 166

Adapter
- NISSAN
- DAIHATSU
- SUZUKI

Adapter
SKRZYNIA
AISIN FIAT
- LANCIA -
FORD - PSA
(110mm)

Kötő vezeték a 14
vezetékhez

Kötő vezeték a 12
vezetékhez

Adapter
SC PSA 130 mm

Csatlakozó
AUDI A8
PORSCHE

Karima csatlakozó
NISSAN RENAULT
MITSUBISHI

Csatlakozó ASTA
CHRYSLER
MERCEDES

Csatlakozó ASTA
CHRYSLER
MERCEDES

Adapter Powershift 
MPS6-od modellhez

Garázsipari berendezések 
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Kipufogógáz-gázelemző  Logic Gas 
(PC-hez)
007935900100

Gázanalizátor benzin-, LPG és CNG 
motoros járművekhez:

 CO kiolvasás: 0 ÷ 10% mennyiség,
    felbontás 0,01%   

 CO2 kiolvasás: mennyiség CO2 ÷ 0,
   felbontás 0,01%  

 HC kiolvasás: 0 ÷ 10 000 ppm,
   felbontás 1 ppm

 O2 kiolvasás: mennyiség CO2 ÷ 0,
   felbontás 0,01%

 Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc
 Integrált akkumulátor, amely

   4 üzemórát biztosít, amely közvetlenül
   az elektromos hálózatról
   tölthető

 Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálózat-
    ról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)

 Méretek: 230 x 340 x 225 mm
 Tömeg: körülbelül 10 kg

    (belső akkumulátorral együtt)

Csatlakozók:
 Bemenetek: elektromos hálózat, fordulat

   számláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda
 Soros aljzat PC-kábel

   csatlakoztatásához
 PS2 aljzat PC billentyűzethez 
 Belső Bluetooth 1 . osztály

 
Soros felszerelés:   

 Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz 
 Oxigénszenzor 
 Kipufogógáz szonda 
 CD-Rom PC szoftverrel  
 Rövid utasítások

   a műszer telepítéséről és
   elindításáról

 Kábel PC soros csatlakoztatásához

Funkciók:
 4 fő gáz elemzése:

   CO, CO2, HC, O2 
 Lambda-együttható kiszámítása

Kipufogógáz-gázelemző Smart Gas - 5 
gáz NOx-mal, kijelzővel és nyomtatóval, 
MID PL tanúsítással
007935920030

Gazanalizator benzin-
LPG es CNG
motoros jarművekhez:

 CO leolvasás: 0 ÷ 10% térfogat,
   0,01 térfogatarányú    

 CO2 leolvasása: 0 ÷ 20%
   0,01 térfogatarányú  

 HC-érték: 0 ÷ 10 000 ppm,
   1 ppm felbontású 

 O2 olvasás: 0 ÷ 21% térfogat,
   0,01 térfogatarányú

 NOx leolvasás
 Fűtési idő: kb . 3 perc
 Integrált nyomtató: 24 oszlop

   Hőnyomtatható jelentések  
 Többfunkciós billentyűzet
 LCD 4x20 literes fehér LED

   Nagy fényerő
 Integrált akkumulátor az egyszerű

   működés érdekében 4 órás akcióidő,
   lehetőség szerint közvetlenül töltődik
   a hálózattól elektromosság

 Tápegység 220V - 50 Hz vagy 12 V-os
   elem (opcionális)

Csatlakozók:
 Bemenetek: elektromos hálózat, sebességszámláló,

   Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő
 Soros port a csatlakozáshoz

   PC kábel
 PS2 port PC billentyűzethez
 Belső Bluetooth 1 . osztály

 
Alapfelszereltség: 

 Kábel a tápegységhez történő csatlakoztatáshoz
 Oxigén érzékelő
 Füstgáz-érzékelő 
 CD-ROM PC szoftverrel 
 Egy rövid útmutató az eszköz

   beállításához és
   indításához

 Soros kábel PC csatlakozáshoz

Funkciók: 
 4 bázikus gáz analízise:

   CO, CO2, HC, O2, NOx
 A lambda-együttható kiszámítása

Kipufogógáz-gázelemző Smart Gas 4 
Gas, kijelzővel és nyomtatóval, MID PL 
tanusitással
007935920010

Gázanalizátor benzin-
LPG és CNG motoros
járművekhez:

 CO kiolvasás: 0 ÷ 10% mennyiség,
    felbontás 0,01%     

 CO2 kiolvasás: mennyiség 0 ÷ 20%,
   felbontás 0,01%   

 HC kiolvasás: 0 ÷ 10 000 ppm,
   felbontás 1 ppm

 O2 kiolvasás: mennyiség 0 ÷ 21 %,
   felbontás 0,01%

 Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc
 Integrált nyomtató: 24 oszlop, termikus,

   jelentések kinyomtatásához   
 Többfunkciós billentyűzet
 LCD 4x 20 háttérvilágítás nagy fényerejű

   fehér diódákkal 
 Integrált akkumulátor, amely 4

   üzemórányi üzemidőt biztosít, amely
   közvetlenül tölthető az elektromos
   hálózatról

 Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálóz-
    atról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)

Csatlakozók: 
 Bemenetek: elektromos hálózat, fordulat

   számláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda
 Soros aljzat PC-kábel

   csatlakoztatásához
 PS2 aljzat PC billentyűzethez
 Belső Bluetooth 1 . osztály

 
Soros felszerelés:  

 Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz 
 Oxigénszenzor 
 Kipufogógáz szonda
 CD-Rom PC szoftverrel  
 Rövid utasítások

   a műszer telepítéséről
   és elindításáról

 Kábel PC soros csatlakoztatásához

Funkciók: 
 4 fő gáz elemzése:

   CO, CO2, HC, O2

 Lambda-együttható kiszámítása
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Autoakkumulátor • 007935900330

Smoke Master Logic füstelemző
(PC-hez)
007935900120

Logic Smoke
Tulajdonságok:

 Füst átlátszóság
   mérése dízelmotoros
   járművekhez  

 Abszorpciós együttható K(m-1) kiolvasás:
   0 ÷ 99,9%, felbontás 0,01%  

 Abszorpciós együttható K kiolvasás (%):
   0 ÷ 99,9%, felbontás 0,1%

 Kipufogógáz hőmérséklet kiolvasás:
   0 ÷ 200 ºC, felbontás 1ºC

 Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc 
 Kipufogógáz elemzőkamra hőmérséklet: 75°C 
 Integrált akkumulátor, amely

   4 üzemórát biztosít, amely közvetlenül
   az elektromos hálózatról tölthető

 Méretek: 230 x 340 x 225 mm
 Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálóza

   tról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)

Csatlakozók: 
 Bemenetek: elektromos hálózat, fordulat

   számláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda
 Soros aljzat PC-kábel

   csatlakoztatásához
 PS2 aljzat PC billentyűzethez
 12 V tápfeszültség csatlakozó
 Belső Bluetooth 1 . osztály

 
Soros felszerelés:  

 Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz
 Kipufogógáz gyűjtőszonda 
 Sonda spalin 
 CD-Rom PC szoftverrel  
 Rövid utasítások a műszer

   telepítéséről és
   elindításáról

 Kábel PC soros csatlakoztatásához

Átlátszóság elemzése (% és m-1 mér-
tékegységben is), motorfordulatszám 
emelésével, füst és kipufogó hőmér-
sékletével aktiválással.

Smoke Meter
Smart Smoke
007935900110

Smart Smoke
Tulajdonságok:

 Füst átlátszóság mérése dízelmotoros
   járművekhez     

 Abszorpciós együttható K(m-1) kiolvasás:
   0 ÷ 99,9%, felbontás 0,01%  

 Abszorpciós együttható K kiolvasás (%):
   0 ÷ 99,9%, felbontás 0,1%

 Kipufogógáz hőmérséklet kiolvasás:
   0 ÷ 200ºC, felbontás 1ºC 

 Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc
 Kipufogógáz elemzőkamra

    hőmérséklet: 75ºC   
 Integrált nyomtató: 24 oszlop, termikus,

   jelentések kinyomtatásához 
 Többfunkciós billentyűz 
 LCD 4x 20 háttérvilágítás nagy fényerejű

   fehér diódákkal
 Integrált akkumulátor, amely

   4 üzemórát biztosít, amely
   közvetlenül az elektromos
   hálózatról tölthető

 Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálóza-
    tról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)

Csatlakozók:
 Bemenetek: elektromos hálózat, fordulat

   számláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda
 Soros aljzat PC-kábel

   csatlakoztatásához
 PS2 aljzat PC billentyűzethez 
 Belső Bluetooth 1 . osztály

 
Soros felszerelés: 

 Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz 
 Kipufogógáz gyűjtőszonda 
 CD-Rom PC szoftverrel  
 Rövid utasítások a műszer

   telepítéséről és
   elindításáról

 Kábel PC soros csatlakoztatásához

Átlátszóság elemzése (% és m-1
mértékegységben is), motorfordulatszám 
emelésével, füst és kipufogó hőmér-
sékletével aktiválással.

Induktív fordulatszámszenzor 
007935900345

Piezolelektromos
fordulatszámszenzor • 007935900325

Olajhőmérséklet szenzor 
007935900300

Szerelvény a motorkerékpárokhoz 
007935900310

Szerelvény fordulatszám méréséhez 
007935900320

Különleges szonda teherautókhoz 
007935900370
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Ultrahangos mosók
Az ultrahangos mosás a legmagasabb tisztaságért kevesebb idő alatt, mint a hagyományos mosás, kézi mosás, 
permetezés vagy hasonló eljárások . Az ultrahangok hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket, például az 
mechanikai szennyeződéseket polírozó, csiszolóanyagokat, forgácsokat, zsírokat és hűtőemulziókat .

A Ran-Scan digitális ultrahang-generátor az ultrahangos átalakító rezonancia frekvenciáját méri és szabályozza .
A Ran-Scan pontosan kiválasztja a frekvenciát, hogy fenntartsa a generátor maximális teljesítményét külön-
böző működési körülmények között, például a hőmérséklet megváltoztatásával, a fürdő mosogatásával az 
autómosóban vagy a töltés különböző tömegében . A Ran-Scan rendszer rendszeres időközönként automati-
kusan szabályozza a generátort és 92-100% állandó teljesítménytartományt tart fenn . A Ran-Scan rendszerrel 
hosszú távú használat után a Magneti Marelli ultrahangos mosók olyan hatékonyak lesznek, mint az elején . A 
legmodernebb IGBT tranzisztorok, amelyek a Ran-Scan digitális vezérléssel kombinálva teljesen megszüntették 
az autómosás szolgáltatását . A szerelési szabvány szerint moduláris rendszer "" EURO 19 "", könnyen bővíthető, 
cserélhető és karbantartható .

A Sweep módszer, az álló hullám jelenségének csökkentése mellett, lehetővé teszi a készülék működésének 
megváltoztatható terhelését, hőmérsékletét és időtartamát . A modern egyfrekvenciás autómosókban kifinomult 
frekvenciakövető rendszereket használnak . A Sweep módszer lehetővé teszi az ultrahangos adó teljesítményének 
hatékony használatát  és a rezgés amplitúdójának egyenletes eloszlása   a mosógépben .

Hogyan működnek az ultrahangok? A nagyfrekvenciás áramot az áramfejlesztőből az ultrahangos sugárzóhoz 
szállítják, amelynek működési eleme két piezero-kerámia lemez . Az adó a fürdő aljához vagy falához csatlakozik, 
és rezgéseket okoz, amelyeket átvisznek a mosófolyadékba . A folyadék gyors kondenzációja és elvékonyodása 
okozza a kavitációt, amely a vákuum által kiváltott mikrobuborékok gyors kialakulásából és eltűnéséből áll szen-
nyezőanyagokat a folyadék térfogatában . Minden kavitáció által okozott az ultrahang erőteljesen működik, nem 
károsítja a kényes vagy bonyolult mechanizmusokat . Mosás minimális felügyeletet igényel, és szakképzetlen 
személyzet végezhet . Az ultrahangos alátétek egyszerűen adaptálhatók a soros gyártáshoz azáltal, hogy csatla-
koznak a gyártósorhoz .

Ultrahangos mosó kád MU-100
kapacitás 10l méret a mosó kamra 
475x285x75 mm
007935018050

Ultrahangos mosó kád MU-14
kapacitás 1,4l méret a mosó kamra 
120x110x110 mm
007935018000

Ultrahangos mosó kád MU-14
kapacitás 1,4l méret a mosó kamra 
120x110x110 mm
007935018000

Garázsipari berendezések 
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	 Konténer MU-100 ultrahangos mosóhoz	
007935018130

	 Konténer a MU-14 ultrahangos mosóhoz	
007935018080

	 Konténer MU-150 ultrahangos mosóhoz	
007935018140

	 Konténer MU-230 ultrahangos mosóhoz	
007935018150

 Konténer a MU-25 ultrahangos mosóhoz 
007935018090

 Konténer MU-40 ultrahangos mosóhoz 
007935018100

 Konténer MU-55 ultrahangos mosóhoz 
007935018110

 Konténer MU-90 ultrahangos mosóhoz 
007935018120

Ultrahangos mosó kád MU-230 
kapacitás 23l méret a mosó kamra 
475x280x170 mm
007935018070

Ultrahangos mosó kád MU-55
kapacitás 5,5 l méret a mosó kamra 
300x280x70 mm
007935018030

Ultrahangos mosó kád MU-25
kapacitás 2,5l méret a mosó kamra 
270x120x70 mm
007935018010

Ultrahangos mosó kád MU-90
kapacitás 9l méret a mosó kamra 
300x280x120 mm
007935018040

Ultrahangos mosó kád MU-40
kapacitás 4l méret a mosó kamra 
480x115x70 mm
007935018020

Multifrekvenciás ultrahangos tisztító 
tartály a közös vasúti befecskendezők 
összes komponenséhez - 14 L
007950010400

TARTOZÉKOK
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AEAK .01 - Exkluzív 
üzemanyagrendszer-
adapter készlet 
(gyorscsatlakozók) / 
minden típusú motorhoz 
rendelhető Konfigurációk 
/ ES sorozat és FST 
eszközökhöz 

007935101460

Tisztító folyadék Es20 
285 Ml

007935095490

Tisztítófolyadék Es20 
25L-hez

007935095500

DPF Tisztitó adalék
ES .3 - 2 L

007935101670

DPF .01 - Adapterek készlete 
DPF tisztításhoz ES20-hoz

007935100530

IMC .01 - szívócsatorna 
tisztító adapterek 
készlet / ES sorozat

007935101470

TARTOZÉKOK

Eszköz jellemzői:
Automatikus tisztítóberendezés benzinhez
és a dízel üzemanyag-rendszerekhez:

 motorkerékpárok
 személyautók
 kisteher autók
 teherautók
 buszok
 motorcsónakok

ES.3 - Keverékképző rendszer
tisztításához motor, szelepek, 
és DPF szűrők tisztitásához

KOD MM MODEL LEÍRÁS

007935095380 ES.3 ES 3 Üzemanyag rendszer tisztitó készülék, szelepek és DPF tisztitó

007935095490 Tisztitó adalék Es20áas részére 285ml

007935095500 Tisztitó adalék Es20áas részére 25l

007935100530 DPF.01 DPF .01 - DPF adapter ES2-es eszközhöz

007935101460 AEAK.01 Exkluzív üzemanyag-rendszer adapter készlet (gyorscsatlakozók) / Minden 
tipushoz / ES és FST

007935101470 IMC.01 Szívócsatorna tisztító adapter készlet / ES sorozat

007935101670 DPF.2L Tisztitó adalék DPF szűrő tisztitáshoz Es3 2 L

Alkalmazhatósága
 Common-Rail 
 Szivó Diesel
 Direkt Diesel befecskedezéses rendszerek (G-DI, FSI, HPI, etc .)

 Benzin befecskendezéses rendszerek
     (MPFI / TBI / CIS)

 Karburátoros rendszerek
 LPG

Az eszköz jellemzői:
 Dual-Tank rendszer

    (ES-20)
 Automatikus nyomásszabályozás
 Alkalmazkodóképesség minden modellhez

     és modellekhez
 szívócsatorna tisztítás adapteregységgel 1

    (IMC .01)
 Dízel részecskeszűrő tisztítás adapter

    egységgel1 (DPF .01)
 Automatikus / manuális funkciók
 On-Display útmutató a nyelv lokalizációjával
 Frissíthető és

     felhasználóbarát
 Hordozható, könnyű és robusztus termék
 Magyar nyelvű menü
 Hordozható, könnyű és robusztus kivitel

 
 
Alkalmazhatósága:

 A kipufogógáz-kibocsátás csökkentése több mint 70%
 A motor maximális teljesítményének

     helyreállítása
 Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése
 Közös sínes rendszer tisztítása
 Magas nyomású

    szivattyúkondicionálás
 Az égéskamra elszenesítése
 A szívócsatorna és a gázkar

     eltávolítása
 Optimális tüzelőanyag-elégés
 A blokkolt szelepek és dugattyúgyűrűk kioldódnak
 A katalizátor és a DPF karbonizációja
 A motor kopogása
 A hosszú távú, drága javítások megelőzése

Eszköz működtetése:
Az ES .3 készülék lépésről-lépésre vezeti
a felhasználót a munkafolyamatok során .
Az információk az LCD kijelzőn jól láthatók .
Automatikus üzemmódban, gyors és
hatékony munkavégzést tesz lehetővé .
Üzemanyag nyomása a készülék által
automatikusan kerül meghatározásra .
A tápellátás (12V)a szervizelt gépjárműre
való csatlakoztatás rávén biztositott . 
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Eszköz jellemzői:
Autómata eszköz benzin injektor
tesztelésre:

 MPI injektorok
 TBI injektorok
 HPI, FSI direkt injektorok

 GDI az alacsony nyomású tartományban
 LPG injektorok
 CNG injektorok

A GS sorozat tulajdonságainak köszönhetően könnyen 
diagnosztizálhatók a motor hibás működésének okait:

 Fokozott kipufogógáz kibocsátás
 Csökkentt motor teljesítmény

     (teljesítmény, forgatónyomaték)
 Fokozott üzemanyag fogyasztás
 Közvetlen befecskendező rendszerek

     hibája(szivárgás, nyomásesés)
 Kemény" motor üresjáratban

     és motor leállításakor 
 Problémák a motor indításakor

A nagy fényerősségű LED diódáknak köszön-
hetően a mérőcsövek analizálása könnyű jól 
látható:

 A befecskendezett mennyiség
     mérése

 Az üzemanyag sugár karakterisztikája 
 Az üzemanyag mennyisége - iVM vizsgálat .

     (± 1 ml / 130 ml pontossággal)

Jellemzők:
 Üzemi nyomás: 0-10 bar
 Benzin befecskendező Vizsgálat

    10 bar-ig
 Teljesen programozható teszt fázisok
 Változtatható és testre szabható

     teszt variánsok
 Motor terhelés Szimulációs tesztek
 Ergonómikus felhasználóbarát

     kialakitás
 Rövid tesztidő / Automatikus funkció
 Egyszerű és gyors befecskendező

     rögzités
 Befecskendezés geometria és mennyiség teszt
 Injektor elektromos rész védelem
 Injektor folyásiránnyal szembeni

     öblitése U/Sonic tisztítás után

ALAPFELSZERELÉS:
Standard készlet 
Üzemanyagtartály és adapter készlet eminden 
típusú Top-Feed Injektorohoz

Benzin injektor vizsgáló
GS2 munkapad

KOD MM MODEL DESCRIPTION

007935095360 GS2 .10 Benzin injektor vizsgálók
GS2 munkapad

007935095370 GS4 .10 Benzin injektor vizsgálók
GS4 munkapad

007935101640 GS2 .20 Benzin injektor vizsgáló Ultrahangos mosóval 
GS2-es Exclusive adapter készlettel

007935101650 GS4 .20 Benzin injektor vizsgáló Ultrahangos mosóval 
GS4-es Exclusive adapter készlettel

Befecskendezési mennyiség mérés		

Forditott irányú öblités

Szoftver

Benzin befecskendező kalibráló 
folyadék,ultrahangos oldószer

Ultrahangos mosó

Komplett üzemanyagtartály és adapter készlete, 
könnyű és gyors injektor illesztés  Top-Feed, G-Di, 
Side Feed Injektor típuskhoz .
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Modern kozvetlen befecskendező
rendszer teszt pad (G-DI, FSI, HPI, JTS) .
Az injektorok magas nyomáson való
tesztelésére szolgáló eszköz . Magneti
Marelli GDU sorozata biztos meoldást kinál
az injektorok tisztitására és tisztitására egyaránt .

Eszköz jellemzői:
Automatikus ellenőrző eszköz
benzin injektorok vizsgálatához, többek között:

 Minden típusú tesztet elektromágneses
     és piezo befecskendezők (0-300 V / 0-35A)

 1 vagy 4 injektor működtetése (GDU4R)
 Üzemi nyomás akár 300 vagy 550 bar
 Elektronikus mérőrendszer
 Dinamikus tömegmérés a GDU * R sorozat számára

     (pontosság: 0,2%, ismételhetőség: 0,05%)
 Statikus tömegmérés a GD1R sorozat számára

     (Felbontás: 0,1 mm3, pontosság: 0,6%)
 Áttetsző védőburkolat
 Egyedi PIEZO stack regeneráló funkció
 Injektorok belső tisztítása

     - MACC (verziók * / F)
 Ingyenes adatbázisfrissítés 
 Működés automata üzemmódban

    (csak GD1R-E / 30 kézi nyomásszabályozóval)
 Vizsgálati idő: 5-15 perc (GDU2R / GDU4R)

    és 7-8 perc (GD1R)
 Beépített 10 "" (8 "" GD1R) érintő kijelző

     az Android rendszerrel
 Nyilvánvalóan bemutatott vizsgálati

    eredmények a nyomtatás lehetőségével
 Rögzitő adapterek az injektorok minden

     típusát

Elvégzett tesztek
R2LC
Az injektor elektromos vizsgálata
- piezo: kΩ/µF
- tekercs: Ω/mH
CFL
Az injektor tömítettségi vizsgálata
NLT
A befecskendezőcsúcs tömörségi vizsgálata

GDU.4R / 30 - TESZT BENCH 4 GDI 
TELJES AUTOMATIKUS MŰVELETRE

iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Injektor szállitási mennyiség mérés (teljes
terhelés, részterhelés, emisszió, alacsony terhelés, 
befecskendezés előtti/ utáni tesztek és még több 
egyéb teszt . .)
RSP
Injektor csúcs válaszidő teszt
SPR
Dinamikus porlasztás geometria teszt az összes 
működési tartományban

MM Code Model Max működési 
nyomás

Injektorok belső
tisztitása Mérés A vizsgálható injektorok 

száma

007935101500 GD1R-E/30 300	bar NEM Statikus mérés 1

007935101510 GD1R-D/30 300	bar NEM Statikus mérés 1

007935101600 GDU.2R/30 300	bar NEM Dinamikus mérés 1

007935101610 GDU.2R/30/F 300	bar IGEN Dinamikus mérés 1

007935101620 GDU.2R/55 300	bar NEM Statikus mérés 1

007935101630 GDU.2R/55/F 300	bar IGEN Statikus mérés 1

007935101160 GDU.4R/30 300	bar NEM Dinamikus mérés 4

007935101590 GDU.4R/30/F 300	bar IGEN Dinamikus mérés 4

007935101170 GDU.4R/55 550	bar NEM Statikus mérés 4
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Alaska START 
007950015200
Az ALASKA START egy a Magneti Marelli által
fejlesztett eszköz, amelyet a légkondicionáló rendszerek
diagnosztizálására fejlesztett ki .  A készülék megkönnyíti
a karbantartási beavatkozásokat automata és félautomata
üzemmódban .  Az elérhető funkciók sokasága vonzó árral párosul .
1) Kézi üzemmód: az üzemeltető elvégzi a hűtőközeg visszanyerését, 
leeresztését, olaj befecskendezését, töltését .
2) Automatikus funkció: a műveletek automatikusan elvégezhetők az 
autóskódok adatbázisból történő kiválasztásával vagy automatikusan 
programozható ciklusban (operátor segítség nélkül) .
az operátor által megadott egyedi funkciók beállításával) . Átfogó eszköz 
szoftver irányítsa az üzemeltetőt egymást követő munkaciklusokon 
keresztül . Adatbázis személyautók, teherautók, valamint agro gépek 
javítási és üzemeltetési adatait is tartalmazza .

 MINDEN EGYSÉG INGYEN:
VÉDŐBURKOLAT, POSZTER, KESZTYŰK, VÉDŐGÖMBÖK, 
TRÉNING ÉS HIRDETÉSCSOMAG .

Kalibráció és gép használat on-line video

JAVASOLT ÜZEMI 
NYOMÁS

EGYSZERŰ 
KALIBRÁLÁS

JAVÍTOTT OIL 
TISZTÍTÁS

NAGY MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉGEK

ADATBÁZIS CAR + TRUCK
FRISSÍTHETŐ USB-N 

KERESZTÜLMAGNETI

Felszerelés:
 Programozó, és high-end elektronikus

    szelepvezérlő rendszer
 Safety valves
 Biztonsági szelepek
 Nyomásérzékelők
 Két analóg mérőeszköz
 Három tank a friss és használt olaj

   számára és a kontraszt
 Nyomtató (opcionális)
 Szervizkábelek 3m hosszúak

   a megnyúlás lehetőségével
 Tiszta alfanumerikus kijelző
 Integrált, elektronikus adatbázis,

    amely lehetővé teszi a jármű
    másodlagos azonosítását a regisztrációs 
    szám alapján és a nemrég elkészült
    szolgáltatások adatbázisával együtt
    és a diagnosztika

Funkciók ALASKA START:
 A hűtőközeg visszanyerése

    klímaberendezésben
 Mechanikus szennyező anyagok

   tisztítása
 Az anyagot víztelenítjük szűréssel
 Az ágens elkülönítése az olajból

    a rendszerben
 A visszanyert anyag mennyiségének mérése
 A maradék tényezők jelenlétének vizsgálata a rendszerben
 A párátlanító rendszer hatékony

    légszivattyú
 Rendszerbiztonsági vizsgálat (vákuum

   vagy nitrogénnel nyomás alá helyezve)
 Automatikus vagy félautomata

   olaj befecskendezés és kontraszt a
   az üzemeltető által vállalt összeg
   vagy kézi vizuális ellenőrzéssel

 A maradék szer visszaállítása
   a kábelekből

 Kézi működtetés
 Felvétel 20 legutóbb elkészült szolgáltatás
 Egyszerű és olcsó szolgáltatás

Leírás:
 Hűtőközeg: R134a
 A hűtőközeg elektronikus egyensúlya

   - Pontosság +/- 10 g
 Elektronikus vákuummérő: Kl . 2 .5
 Működési kapacitás: tartály - 10 kg R134a
 Szűrő molekulaszűrővel és

   mechanikai hálóval
 Vákuumszivattyú 70 l / perc
 A maximális vákuum 0,05 mbar
 Kompresszor kapacitása: 300 g / perc
 Kábelek 3m
 Hőnyomtató (opcionális)

Az egység a következőket tartalmazza:
 Pár védőkesztyű
 Védőszemüveg
 Csatlakozó készlet a külső hengerhez
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Alaska START HFO 
007950015210	

Felszerelés:
 Programozó, és high-end elektronikus

    szelepvezérlő rendszer
 Biztonsági szelepek
 Nyomásérzékelők
 Nyomás szenzor 
 Három analóg nyomásmérő
 Három analóg mérőeszköz
 Két kézi

   szelep
 Nyomtató (opcionális)
 5m hosszabbító szolgálati

    kábelek
 Tiszta alfanumerikus kijelző
 További manométer jelzi

   nyomás a belső hengerben
 Integrált elektronikus adatbázis,

   amely lehetővé teszi a jármű másodlagos
   azonosítását a regisztrációs szám alapján
   és a nemrég elkészült szolgáltatások
   adatbázisával együtt

 Nitrogéncsatlakozó (opcionális)
 Csatlakozó a rendszer öblítéséhez
 POE / UV tartály (hibrid járművek esetén

   gyorscsatlakozóval)
 Parker quick connectors conforming to J2888 standard

ALASKA BUS funkciók:
 Az A / C hűtőközeg visszanyerése
 Mechanikus szennyező anyagok

    tisztítása
 Vízelvezetés szűréssel
 Az ágens elkülönítése a rendszerben

    található olajtól
 A visszanyert anyag mennyiségének mérése
 A visszanyert olaj mennyiségének mérése
 A maradék tényezők jelenlétének vizsgálata a rendszerben
 A párátlanító rendszer hatékony

    légszivattyú
 Rendszerbiztonsági vizsgálat (vákuum

    vagy nitrogénnel nyomás alá helyezve)
 Automatikus vagy félautomatikus olaj és

    kontraszt befecskendezés a kezelő vagy
    a manuális által beállított mennyiségben,
    szemrevételezéssel

 A maradék szer visszaállítása a kábelekből

Az ALASKA BUS egy teljesen automatizált Magneti Marelli
egység, melyet a légkondicionáló rendszerek diagnosztizálására
és működtetésére terveznek, így a készülék kétféleképpen teszi
lehetővé a szolgáltatási beavatkozások elvégzését:
1) Kézi üzemmód: az üzemeltető elvégzi a hűtőközeg
visszanyerését, leeresztését, olajbefecskendezését, töltését .
2) Automatikus funkció: a műveletek automatikusan elvégezhetők
az autóskódok adatbázisból történő kiválasztásával, vagy automatikusan 
programozható ciklusban (a kezelő segítségével az üzemeltető által
megadott egyéni funkciók beállítása nélkül) .
Az autók, kisteherautók, tehergépkocsik és mezőgazdasági gépekadatbázisa 
javítja az üzemeltető teljesítményét és felgyorsítja a légkondicionáló rendszer 
működését . Az állomásnak van egy nagy tartálya és egyike a leghatékonyabb 
vákuumszivattyúnak (226l / perc), ezért ajánlatos nagy
rendszerekhez, például buszokhoz dolgozni .

 Kézi működtetés
 Lehetőség van a rendszer öblítésére egy ügynökrel
 Recording 20 most recently completed services
 Egyszerű és olcsó szolgáltatás
 Rendszerdiagnosztika nyomtatással (opcionális)

Specifikus információk:
 Hűtőközeg: R134a
 A hűtőközeg elektronikus súlya:

   - Pontosság +/- 10g
 Súly a használt olaj esetében: - Pontosság +/- 1g
 Elektronikus vákuummérő: Kl . 2 .5
 Üzemeltetési kapacitás: tartály

   27,2 l-25 kg R134a
 Szűrő molekulaszűrővel és mechanikai

   hálóval
 Vákuumszivattyú 226 l / perc
 A maximális vákuum 0,05 mbar
 Kompresszor kapacitása: 500 g / perc
 Kábelek 5m
 Hőnyomtató (opcionális)
 Ügynökazonosító (opcionális)

Az egység a következőket tartalmazza:
 Pár védőkesztyű
 Védőszemüveg
 Csatlakozó készlet a külső hengerhez
 Standard kalibrációs súlyok
 Allen gomb az egyensúly rögzítéséhez / csökkentéséhez
 Kézikönyv

 MINDEN EGYSÉG INGYEN:
VÉDŐBURKOLAT, POSZTER, KESZTYŰK, VÉDŐGÖMBÖK, 
TRÉNING ÉS HIRDETÉSCSOMAG .

Kalibráció és gép használat on-line video

JAVASOLT ÜZEMI 
NYOMÁS

EGYSZERŰ 
KALIBRÁLÁS

JAVÍTOTT OIL 
TISZTÍTÁS

NAGY MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉGEK

ADATBÁZIS CAR + TRUCK
FRISSÍTHETŐ USB-N 

KERESZTÜLMAGNETI

NITROGÉN 
CSATLAKOZÓ
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Felszerelés:
 Programozó, és high-end elektronikus

    szelepvezérlő rendszer
 Biztonsági szelepek
 Nyomásérzékelők
 További radiátor (elektromos ventilátorral)

    hűtőfolyadék
 Három analóg mérőeszköz
 Két kézi szelep
 Három tartály: friss olaj, használt

    és a kontraszt
 Nyomtató (opcionális)
 5m hosszabbító szolgálati

    kábelek
 Tiszta alfanumerikus kijelző
 További manométer jelzi

    nyomás a belső hengerben
  Integrált elektronikus adatbázis,

    amely lehetővé teszi a jármű másodlagos
    azonosítását a regisztrációs szám alapján
    és a nemrég elkészült szolgáltatások
    adatbázisával együtt

 Nitrogéncsatlakozó (opcionális)
 Csatlakozó a rendszer öblítéséhez
 POE / UV tartály (hibrid járművek

   esetén gyorscsatlakozóval)
 Fűtési öv

ALASKA BUS funkciók:
 Az A / C hűtőközeg visszanyerése
 Mechanikus szennyező anyagok

    tisztítása
 Az anyag víztelenítése szűréssel
 Az ágens elkülönítése a rendszerben

   található olajtól
 A visszanyert anyag mennyiségének mérése
 A visszanyert olaj mennyiségének mérése
 A maradék tényezők jelenlétének vizsgálata a rendszerben
 A rendszer nedvesítése hatékony

    légszivattyú
 Rendszerbiztonsági vizsgálat (vákuum

   vagy nitrogénnel nyomás alá helyezve)
 Automatikus vagy félautomatikus olaj és

    kontraszt befecskendezés a kezelő vagy
    a manuális által beállított mennyiségben,
    szemrevételezéssel

 A maradék szer visszaállítása a kábelekből
 Kézi működtetés

Az ALASKA PREMIUM egy teljesen automatizált
Magneti Marelli egység, melyet a légkondicionáló rendszerek 
diagnosztizálására és működtetésére terveztek, így a készülék
egyszerűen elvégezheti a szolgáltatási beavatkozásokat kétféle módon:
1) Kézi működtetés: az üzemeltető elvégzi a hűtőközeg
visszanyerését, leürítését, olajbefecskendezését, töltését és öblítését .
2) Automatikus funkció: a műveletek automatikusan elvégezhetők az 
autóskódok adatbázisból történő kiválasztásával, vagy automatikusan 
programozható ciklusban (a kezelő segítségével az üzemeltető által 
megadott egyéni funkciók beállítása nélkül) . A készülék fel van szerelve egy 
adatbázisban, amely a legmodernebb szerviz és diagnosztikát tartalmazza, 
amelyek a klímaberendezések hibáinak felismerésében és a beépített 
nyomásérzékelővel végzett nitrogénvizsgálatnál hasznosak . A légkondicionáló 
rendszer öblítési funkciója lehetővé teszi az olajszennyezés eltávolítását .
Az LCD képernyőn megjelenő összes művelet folyamatosan nyomtatódik .

 Lehetőség van a rendszer öblítésére egy ügynökrel
  A rendszer diagnosztizálása nyomtatással együtt, tényező / ki tényező

 Egyszerű és olcsó szolgáltatás

Specifikus információk:
 R134a / 1234yf hűtőfolyadék
 Elektronikus hűtőközeg:

    - pontosság +/- 10 g
 Elektronikus vákuummérő: Kl . 2 .5
 Üzemeltetési kapacitás: tartály

    27 .2 l-25 kg R134a
 Szűrő molekulaszűrővel és

    mechanikai hálóval
 Vákuumszivattyú 226 l / perc
 A maximális vákuum 0,05 mbar
 Kábelek 5m
 Kompresszor kapacitása: 500 g / perc
 Hőnyomtató (opcionális)

Az egység a következőket tartalmazza:
 Pár védőkesztyű
 Védőszemüveg
 Külső hengercsatlakozó készlet
 Standard kalibrációs súly
 Allen gomb az egyensúly rögzítéséhez / csökkentéséhez,
 Kézikönyv

 MINDEN EGYSÉG INGYEN:
VÉDŐBURKOLAT, POSZTER, KESZTYŰK, VÉDŐGÖMBÖK, 
TRÉNING ÉS HIRDETÉSCSOMAG .

Kalibráció és gép használat on-line video

JAVASOLT ÜZEMI 
NYOMÁS

HATÉKONY 
VÁKUMPUMPA

KIEMELT 
OLAJKIFOLYÁS

ALACSONY 
ÜZEMELTETÉSI 

KÖLTSÉGEK

ADATBÁZIS CAR + TRUCK
FRISSÍTHETŐ USB-N 

KERESZTÜLMAGNETI

NITROGÉN 
CSATLAKOZÓ

NYOMTATÓ
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Alaska PREMIUM 
007950015230		

Felszerelés:
 Programozó, és high-end elektronikus

    szelepvezérlő rendszer
 Biztonsági szelepek
 Nyomásérzékelők
 Henger nyomásérzékelő (nyomásmérés

    egy üvegben riasztással)
 További radiátor (elektromos ventilátorral)

    a hűtőközeget
 Két javasolt analóg manométer

   nyomás
 Hőnyomtató
 Beépített adatbázis választható

   utas kocsi, furgonok, teherautók és
    mezőgazdasági gépek és a kiegészítés
    lehetősége további járművekkel együtt
    a diagnosztikával és az utolsó
    szolgáltatások adatbázisát

 Elektronikus mérlegek az olaj és a hűtőfolyadék számára
 Szervizkábelek 3m hosszúak

   a bővítés lehetőségével kompatibilisek
 LCD kijelzö
 Négy olajtároló tartály a visszanyert,

    friss olaj, kontraszt és olaj hibrid járművek
    hez, fűtőheveder, csatlakozó öblítő
    rendszerhez

 POE / UV tartály (hibridek) gyorscsatlakozóval
 Fûtõszalag, nitrogéncsatlakozás (max . 15 bar)

   USB csatlakozó
Eszköz jellemzői:

 Az A / C hűtőközeg visszanyerése
 Mechanikus szennyező anyagok

    tisztítása
 Az anyag víztelenítése szűréssel
 Az ágens elkülönítése a rendszerben

    található olajtól
 A visszanyert anyag mennyiségének mérése
 A maradék tényezők jelenlétének vizsgálata a rendszerben
 Légtelenítés hatékony

    vákuumszivattyúval
 Rendszer-tömörségi vizs
 Automatikus vagy félautomatikus olaj

    és kontraszt injektálás a kezelővel vagy kézi
    működtetéssel beállított értéket szemrevéte
    lezéssel

Az ALASKA PREMIUM HFO az új HFO-1234yf hűtőfolyadékot
használó légkondicionáló rendszerek töltésére és diagnosztizálására
szolgáló eszköz . Teljesen automatikus funkcióval ellátva és megfelel
az európai és amerikai biztonsági előírásoknak, valamint az SAE
(Society of Automotive Engineers) irányelveknek . A szellőztető rendszer 
teljesítménye a legjobb hőelvezetést garantálja, és a tachometrikus
ventilátor elhelyezését a készülék alján lehetővé teszi az eltávolítás
továbbá a szivárgó gáz, és kifelé szállítja az autógyár szellőzőrendszerén 
keresztül . A két egymás utáni üzemmód, amelyek összhangban vannak a
SAE szabvány szerint, és az üzemeltető működésének megkönnyítése 
érdekében megfeleljen a műhely üzemidejének követelményeinek . Ezenkívül 
lehetővé teszi a hűtőfolyadék azonosítását egy opcionális azonosítóval . Az 
eszköz fel van szerelve egy adatbázisban a legújabb szolgáltatásokról és 
diagnosztikáról, amelyek segítenek a légkondicionálás hibáinak felderítésében 
is Nitrogén teszt beépített nyomásérzékelővel . A légkondicionáló rendszer 
öblíti az olajszennyezést . Az LCD képernyőn megjelenő összes művelet 
folyamatosan nyomtatódik . Innovatív üzemi riasztások jelzőkészülék 
meghibásodása, gépjárműbehelyezése és karbantartása .

 A fennmaradó szerek visszaszerzése a kábelekből
 Kézi működtetés
 Ügyfélbarát formában történő nyilvántartásba vétel  kinyomtatni

  A rendszer diagnosztizálása nyomtatással
    együtt, tényező / ki tényező

 Egyszerű és olcsó szolgáltatás
 Automatikus vagy kézi, kondenzálatlan 

   gázkioldó
 Adatbázis-frissítés USB-n keresztül
 A nitrogéncsatlakozás és a mérés lehetősége nyo-

    mtatással a készülék nyomásérzékelőjén keresztül
 Képesség konvertálni az R1234yf-re

Specifikus információk:
 Hűtőközeg: R1234yf
 A hűtőközeg elektronikus súlya:

    - pontosság +/- 10 g
 A friss / használt olaj elektronikus tömege:

    pontosság +/- 1 g
 Elektronikus vákuummérő: Kl . 1 .0
 Kábelek 3m

    Nyomás: Kl . 1 .6
 Belső tartály kapacitása: 25kg / 27l
 Kompresszor kapacitása: 300 g / perc
 Szivattyúteljesítmény: 100 l / perc
 Végső vákuumfázis: 5 Pa - 0,05 mbar
 Molekuláris szűrőszűrő
 Mechanikus finomszemcsés szűrő, Hőnyomtató

Az egység a következőket tartalmazza:
 Pár védőkesztyű, védőszemüveg, külső

hengercsatlakozó készlet, standard kalibrálási 
mérlegek, Allen gomb  az egyensúly rög-
zítéséhez / csökkentéséhez, kézikönyv .

 MINDEN EGYSÉG INGYEN:
VÉDŐBURKOLAT, POSZTER, KESZTYŰK, VÉDŐGÖMBÖK, 
TRÉNING ÉS HIRDETÉSCSOMAG .

Kalibráció és gép használat on-line video

KIEMELT 
OLAJKIFOLYÁS

MÉRLEG RÖGZÍTŐ HYBRID	OLAJ	
KARBANTARTÁS

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEK

ADATBÁZIS CAR + TRUCK
FRISSÍTHETŐ USB-N 

KERESZTÜLMAGNETI

NITROGÉN 
CSATLAKOZÓ

NYOMTATÓ

EGYSZERŰ 
KALIBRÁLÁS

GÁZELEMZŐ
EGYSÉG
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LÉGKONDICIONÁLÁS

Felszerelés:
 Programozó, és high-end elektronikus

    szelepvezérlő rendszer
 Biztonsági szelepek
 Nyomásérzékelők
 Henger nyomásérzékelő (nyomásmérés

    egy üvegben riasztással)
 További radiátor (elektromos ventilátorral)

    a hűtőközeget
 Két javasolt analóg manométer

    nyomás
 Hőnyomtató
 Beépített adatbázis választható

    utas kocsi, furgonok, teherautók és
    mezőgazdasági gépek és a kiegészítés
    lehetősége további járművekkel együtt
    a diagnosztikával és az utolsó
    szolgáltatások adatbázisát

 Elektronikus mérlegek az olaj és a hűtőfolyadék számára
 Szervizkábelek 3m hosszúak

    a bővítés lehetőségével kompatibilisek
    a J2888 szabvány szerint,

 LCD kijelzö
 Négy olajtároló tartály a visszanyert,

    friss olaj, kontraszt és olaj hibrid járművekhez,
    fűtőheveder, csatlakozó öblítő
    rendszerhez

 POE / UV tartály (hibridek)
    gyorscsatlakozóval

 Hűtőközeg azonosító (opcionális)
 Fûtõszalag, nitrogéncsatlakozás

    (max . 15 bar) USB csatlakozó
 Parker gyorscsatlakozók, amelyek megfelelnek a J2888 szabványnak

Eszköz jellemzői:
 Az A / C hűtőközeg visszanyerése
 Mechanikus szennyező anyagok

    tisztítása
 Az anyag víztelenítése szűréssel
 Az ágens elkülönítése a rendszerben

    található olajtól
 A visszanyert anyag mennyiségének mérése
 A maradék tényezők jelenlétének vizsgálata a rendszerben
 Légtelenítés hatékony

    vákuumszivattyúval
 Rendszer-tömörségi vizsgálat

Az ALASKA PREMIUM HFO az új HFO-1234yf
hűtőfolyadékot használó légkondicionáló rendszerek
töltésére és diagnosztizálására szolgáló eszköz .
Teljesen automatikus funkcióval ellátva
és megfelel az európai és amerikai biztonsági előírásoknak,
valamint az SAE (Society of Automotive Engineers) irányelveknek .
A szellőztető rendszer teljesítménye a legjobb hőelvezetést garantálja, 
és a tachometrikus ventilátor elhelyezését a készülék alján lehetővé 
teszi az eltávolítás továbbá a szivárgó gáz, és kifelé szállítja az autógyár 
szellőzőrendszerén keresztül . A két egymás utáni üzemmód, amelyek 
összhangban vannak a SAE szabvány szerint, és az üzemeltető működé-
sének megkönnyítése érdekében megfeleljen a műhely üzemidejének 
követelményeinek . Ezenkívül lehetővé teszi a hűtőfolyadék azonosítását
egy opcionális azonosítóval . Az eszköz fel van szerelve egy adatbázisban
a legújabb szolgáltatásokról és diagnosztikáról, amelyek segítenek
a légkondicionálás hibáinak felderítésében is Nitrogén teszt beépített 
nyomásérzékelővel . A légkondicionáló rendszer öblíti az olajszennyezést .
Az LCD képernyőn megjelenő összes művelet folyamatosan 
nyomtatódik . Innovatív üzemi riasztások jelzőkészülék meghibásodása, 
gépjárműbehelyezése és karbantartása .

 Automatikus vagy félautomatikus
    olaj és kontraszt injektálás a kezelővel vagy
    kézi működtetéssel beállított értéket
    szemrevételezéssel

 A fennmaradó szerek visszaszerzése a kábelekből,
    kézi működtetés

 Ügyfélbarát formában történő nyilvántartásba
    vétel kinyomtatni

 Lehetőség van a rendszer öblítésére
   hűtőfolyadékkal,

 A rendszer diagnosztizálása nyomtatással
    együtt Be / ki tényező mérete, egyszerű

 Be / ki tényező mérete, egyszerű
    és olcsó szolgáltatás

 Automatikus vagy kézi, kondenzálatlan
    gázkioldó

 Adatbázis-frissítés USB-n keresztül
 A nitrogéncsatlakozás és a mérés lehetősége nyomtatással

    az egységben lévő nyomásérzékelő segítségével
 A hűtőközeg azonosítása

    (Választható)

Leírás:
 Hűtőközeg: R1234yf
 A hűtőközeg elektronikus súlya:

    - pontosság +/- 10 g
 A friss / használt olaj elektronikus tömege:

    pontosság +/- 1 g
 Elektronikus vákuummérő: Kl . 1 .0
 Alacsony nyomás / nagynyomású mérők

    Nyomás: Kl . 1 .6
 Belső tartály kapacitása: 10 kg

    Kompresszor kapacitása: 300 g / perc
 Kábelek 3m
 Szivattyúteljesítmény: 100 l / perc
 Végső vákuumfázis: 5 Pa - 0,05 mbar
 Molekuláris szűrőszűrő
 Finom hálós szűrő, Hőnyomtató

Az egység a következőket tartalmazza:
Pár védőkesztyű, védőszemüveg, külső
hengercsatlakozó készlet, standard kalibrálási 
mérlegek, Allen gomb  az egyensúly rögzítéséhez / 
csökkentéséhez, kézikönyv .

 MINDEN EGYSÉG INGYEN:
VÉDŐBURKOLAT, POSZTER, KESZTYŰK, VÉDŐGÖMBÖK, 
TRÉNING ÉS HIRDETÉSCSOMAG .

Kalibráció és gép használat on-line video

KIEMELT 
OLAJKIFOLYÁS

MÉRLEG RÖGZÍTŐ HYBRID	OLAJ	
KARBANTARTÁS

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEK

ADATBÁZIS CAR + TRUCK
FRISSÍTHETŐ USB-N 

KERESZTÜLMAGNETI

NITROGÉN 
CSATLAKOZÓ

NYOMTATÓ

EGYSZERŰ 
KALIBRÁLÁS

GÁZELEMZŐ
ESZKÖZ



  LÉGKONDICIONÁLÓ
  MUNKAÁLLOMÁS
  Összehasonlító táblázat

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

1 .  Ügynök R134a R1234yf R134a R134a ügynök (átváltható
1234yf-on) R1234yf

2 .  Az ügynök azonosítása Nem Opció Nem Nem Opció

3 .  Beépített adatbázis Igen Igen Igen Igen Igen

4 .  A legutóbbi műveletek emléke Igen Igen Igen Igen Igen

5 .  A / C diagnosztika Igen Igen Igen Igen Igen

6 .  Beépített nyomtató
     (a nyomtatás személyre szabásával) Opció Opció Igen Igen Igen

7 .  HP-LP, HP, LP Kézi szelepek Kézi szelepek Kézi szelepek Mágnesszelepek Mágnesszelepek

8 .  Helyreállítás Aut Aut Aut Aut Aut

9 .  Olajvisszanyerés Autó súly nélkül Autó súly nélkül Aut autós mérlegek aut méretű súlyával Aut autós mérlegek aut méretű súlyával Aut autós mérlegek aut méretű súlyával

10 . Vákuum Aut Aut Aut Aut Aut

11 . Szivárgási teszt Aut Aut Aut Aut Aut

12 . Feltöltési fázis Aut Aut Aut Aut Aut

13 . Öblítő rendszer Nem Igen Igen Igen Igen

14 . Üzemeltetés nitrogénkészlet nélkül Nem Opció Opció Opció Opció

15 . Üres Nem kondenzálható gáz Aut . with Valve Aut . with Valve Aut . with Valve Valve with Electrovalve Valve Valve with Electrovalve Valve

16 . Billentyűzet és alfanumerikus kijelzés Alfanumerikus min 4 x 20 
(4 gomb)

Alfanumerikus min 4 x 20 
(4 gomb)

Alfanumerikus min 4 x 20 
(4 gomb) LCD képernyő gombokkal LCD képernyő gombokkal

17 . Olaj-befecskendező (Auto-Weight) Az idő alapján Az idő alapján Az idő alapján Auto súly Auto súly

18 . UV-befecskendezés (Auto-weight) Az idő alapján Az idő alapján Az idő alapján Az idő alapján Az idő alapján

19 . HP-LP manométerek 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

20 . Friss olaj konténer gyorscsatlakozóval Igen Igen Igen Igen Igen

21 . POE / UV tartály (hibrid autókhoz)
       gyorscsatlakozóval

Nem Igen Opció Igen Igen

22 . Tömlőhossz 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm

23 . Vákuumszivattyú kapacitás 70 L 70 L 226 L 100 L 100 L

24 . Vákuum Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar

25 . Kompresszor 9 cc 9 cc 14 cc 9 cc 9 cc

26 . Fűtőpajzs Nem Igen Igen Igen Igen

27 .  Belső üveget 10 kg 10 kg 25 kg 25 kg 10 kg

28 . Hengeres nyomásérzékelő mérése
      a relatív hőmérséklet Nem Nem Nem Igen Igen

29 .  Nyomás leolvasása a belső tartályban Nem Nyomásmérő Nyomásmérő Képernyő Képernyő
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Melegitő öv 12,4 L
007935090760

Melegitő öv 27,2 l
007935090770

Texa szűrő a konfort állomáshoz
6XX/7XX sorozat		007950025560

Nyomtató evolution PLUS / HD állomáshoz
007935096320

Nyomtató Alaska Start állomáshoz
HFO/Alaska BUS
007950015510

Robinair szűrő 76 mm átmérő 235 mm hosszú 
3/8” menet (ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 
AC595)  007950025900

Kismeéretű szervizkészlet állomásokhoz
(olaj + szűrő) MM7F/MM6F állomáshoz
007950024110
Nagyéretű szervizkészlet állomásokhoz (olaj +
szűrő + hab szivárgásészeleléshez + o-gyűrűk)
air Check/Climatech/STtray Delphi/Bosch 
Silvertronic típusokhoz, ACS, BRAIN BEE
007950024130

Szűrő  Brainbee-hez (BrainBee CLIMA 8000, 
8250, 8500, 9000, 9000BUS, CLIMA FILL PROFI, 
CLIMA FILL MAXI)  007950025920

Spx Valeo Robinair szűrő átmérő 76 mm
hossz 275 mm		007950025050

Szűrő  Brainbee-hez 76 mm átmérő 160 
mm hosszú, 1/4”x1/4” menet (Brain Bee 
CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA FILL EASY)  
007950025930

Spx Valeo Robinair szűrő 90 mm hossz
294 mm, menetes 1/4 hüvelyk
007950025060

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

TEXA SZŰRŐ, ÁTMÉRŐ 76 MM HOSSZ 240 MM, 
CSATLAKOZÓ 3/8 HÜVELYK 	007950025070

Olaj vákuumszivattyúhoz 0,5 l alkalmas 
minden vákuumszivattyúhoz
007935090600
Olaj vákuumszivattyúhoz 1 l alkalmas minden 
vákuumszivattyúhoz
007950024880
Vákuumszivattyú olaj 5l Univerzális
felhasználásra, minden vákuumszivattyúhoz
007950026580



Ozon Maker 
430104018045		

M-MX4000 ózongenerátor  
007936210010		
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Ozon-Maker - Ózon generátor

Az eszköz a levegő ionizálásával instabil oxigén allotrópokat
hoz létre, mint például az ózon (O3) . Az ózon egy nagyon erős 
oxidálószer, amely eltávolít minden, a fülkében összegyűlt 
szennyeződést . Gyakorlatilag eltávolítja a nedvességet, amely 
általában a padlóburkolaton és a légkondicionáló párologtatóin
gyűlik össze . Megszünteti a kellemetlen szagokat is .

A jármű fülkéjének mérete és a szennyeződés mértéke alapján
az eszköz képes kiválasztani az üzemmódot és az időt (5, 10, 15, 
30 vagy 60 perc) . Buszok esetén javasolt több Ozone Maker eszköz 
használata Az ózon (O3) megtalálható az atmoszférában, ahol 
oxigénből keletkezik UV sugárzás hatására . Az ózon egy olyan
gáz, ami a levegőné nehezebb, , instabil és gyorsan lebomlik .
A lebomlás felgyorsítja a hőmérséklet, a nedvesség és a légszennyezés 
növekedését . A vízben az ózon sokkal gyorsabban bomlik le, mint a 
levegőben . Gáz halmazállapotban színtelen, vastag rétegben kékes 
árnyalatot vesz fel . Folyékony állapotban intenzív sötétkék színű, 
szilárd állapotban majdnem teljesen fekete . Az ózon egy nagyon
erős oxidálószer , sokkal erősebb az oxigénnél . Oxigén molekulákra
és atomos oxigénre bomlik le . A nagyon erős oxidáló hatása miatt
az iparban széles körben használják .

 Méretek: 320 x 220 x 95 mm
 Tápfeszültség: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
 Eszköz kapacitása: 3 l/perc .
 Ózontermelés: 1 g/ó

Kompakt kialakításának és a hosszú ózonkifúvó
csőnek köszönhetően a szennyeződések eltávolítása nagyon
könnyű . A cső végén egy szonda található, és ennek a fülke
kívánt helyére vagy a porszűrő helyére helyezése nem
jelent semmilyen veszélyt .

 Könnyen kezelhető
 Eltávolít minden szennyeződést
 Eltávolítja a nedvességet
 Megszünteti a szagokat
 Könnyű és környezetbarát működés
 Megszünteti a vegyszerek használatának

   és selejtezésének költségét .

Ozonator MX4000 - Ózon generátor

Az eszköz a levegő ionizálásával instabil oxigén allotrópokat
hoz létre, azaz ózon (O3) . Az ózon egy nagyon erős oxidálószer,
amely eltávolít minden, a fülkében összegyűlt szennyeződést . 
Gyakorlatilag eltávolítja a nedvességet, amely általában a 
padlóburkolaton és a légkondicionáló párologtatóin
gyűlik össze . Megszünteti a kellemetlen szagokat is .

A készülék a magas teljesítményképességének köszönhetően 
alkalmazható buszok esetén például . Az ózon (O3) megtalálható
az atmoszférában, ahol oxigénből keletkezik UV sugárzás hatására .
Az ózon levegőnél nehezebb, instabil és gyorsan lebomlő gáz .
A lebomlást felgyorsítja a hőmérséklet, a nedvesség és a 
légszennyezés növekedése . A vízben az ózon sokkal gyorsabban 
bomlik le, mint a levegőben . Gáz halmazállapotban színtelen,
vastag rétegben kékes árnyalatot vesz fel . Folyékony állapotban 
intenzív sötétkék színű, szilárd állapotban majdnem teljesen fekete .

Az ózon egy nagyon erős oxidálószer , sokkal erősebb az oxigénnél . 
Oxigén molekulákra és atomos oxigénre bomlik le . A nagyon erős 
oxidáló hatása miatt az iparban széles körben használják .

 Ózon teljesítménye:  4000 mg/h
 Szivattyú teljesítménye:10 ~ 15 l/perc
 Programozható időzitő: 1-60 percig
 Pumpa nyomás: 17Kpa 

Felhasználási javaslat: Csak jól szellóztetett térben,
korroziv hatású gáz .

 Légköri működési feltételek: 100 ± 4 Kpa
 Működtetés hőmérsékleti tartomány: 5-40°C
 Üzemi relatív páratartalom: <80%
 Ózon termelési módszer: koronakisülések
 Kimenőcső átmérője: 8 mm
 Tápellátás: AC 220-240V 50Hz

4000
mg/h

1000
mg/h
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Ultima ID a hűtőközeg elemző, nyomtató
nélkül (R134a, 1234yf )

007935020000

ULTIMA ID 1234YF
A R1234YF HŰTŐKÖZEG ELEMZŐ:
•  Hűtőközeg összetételének
   gyors és pontos meghatározása
•  A R1234yf, R134a, R22 és
   szénhidrogének százalékos
   sűrűsségének kimutatása
•  A vizsgálatok eredményeinek
   könnyű és egyszerű nyomtatása
•  USB általi frissites

JELLEMZÉS:
• Vizsgált közegek: R1234yf, R134a
• Pontosság: Jobb (+/-) 1 .0%
• Kivetített százalékos sűrűség:
  R1234yf, R134a, HC, levegő
• Üzemi hőmérséklet: 10°C - 50°C
• Tápellátás: 110/220 V 50/60 Hz
• A közlési protokoll: USB 2 .0
• A használó interface: LCD + 3 gomb
• Tanúsítványok: CE, SAE
• A kalibrálás integrált szivattyú: IGEN
• Az olaj beszennyeződése: az olaj
  kicserélhető korlátozója

Elektromos szivárgás kereső
R1234Yf közeghez

007950025830
Lehetővé teszi a rendszerbeli
szivárgások helyének gyors meghatá-
rozását az elektronikus szonda segítsé-
gével, amely a kiszivárgást megállapí-
tását hanggal vagy fénnyel jelzi .
• 3 fokozatú érzékenység 
• a kiszivárgás nagyságát jelző
  elektronikus skála 
• megérzi a 2 gr nagyságú kiszivár-
  gásokat 
• 46 cm hosszúságú rugalmas szonda
• elem állapot kijelzés
• a kiszivárgás nagyságát jelző
  hangriasztó 

Ultima ID a hűtőközeg elemző,
nyomtatóval (R134a, 1234yf )

007935020010

ULTIMA ID R134A ÉS R1234YF
hűtőközeg elemző
• A közeg tisztaságának gyors
  és pontos meghatározása
• A R1234yf, R134a, R22 és szénhi-
  drogének százalékos sűrűsségének
  kivetítése
• A vizsgálatok eredményeinek könnyű
  és egyszerű nyomtatása
• USB port általi frissítése
• Növelt olajállhatóság
   (az olaj kicserélhető korlátozó)

JELLEMZŐK
• Vizsgált közegek: R1234yf, R134a
• Pontosság: Jobb (+/-) 1 .0%
• Kivetített százalékos sűrűsség:
  R1234yf, R134a, HC, levegő
• Hőmérsékletek keretei: 10°C do 50°C
• Tápellátás: 110/220 V 50/60 Hz
• A közlési protokoll: USB 2 .0
• A használó interface: LCD + 3 gomb
• Tanúsítványok: CE, SAE
• A kalibrálás integrált szivattyúja: IGEN

Ultima szűrője

007935020020

R1234YF Gázelemző

007935021060

Hőpapir Ultima 
gázelemző készülékhez

007935020030

Hűtőközeg R1234Yf  (007950014325)

007950014325
HŰTŐKŐZEG R1234YF

007950014561

A palack Dupont adaptere
az új közegre

007950025800

A palack Honeywell
adaptere az új közegre

007950025810

Adapter Hp
Dupont tankhoz

007950026650

Adapter Hp Honeywell 
tankhoz

007950026660

1234yf hűtőközeg nyomásmérő készlet  
(Nyomásmérők, 3 db, Vezetékek 1,80 m, 
gyorscsatlakozók HP és LP)

007950024725

Sokoldalú 1234yf hűtőközeg szivárgás
ellenörző készlet . A készlet tartalmazza 
nyomásmérőket, vezetékeket és gyors
csatlakozókat, esztétikus és tartós
tartályba csomagolva .
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Univerzális adapter LP 1234yf

007950026670

Univerzális adapter HP 1234yf

007950026680

Kontrasztanyag 1234 Yf 350 ml

007950024910

Kontrasztanyag 1234 Yf 250 ml

007950024915

Pag olaj 100 1234yf 250 ml

007950024925

Olaj a R1234YF hibrid rendszerekhez 

007950024685

Pag olaj R1234Yf 250 ml közeghez

007950024920

Kiegyenlitő olaj PS D1 250 ml-re 1234yf

007950026330

UV-színezék UV adgolóval a hybryd + adapter 
tömlőtől 12 db

007950026350
UV-színezék UV adgolóval a hűtőközeg számára 
1234yf + adaptercső 12 db

007950026360

VEZETÉK A KLÍMA SZERVIZEGYSÉGHEZ 
1234YF KÖZEGHEZ PIROS 2,5 M 1/2” 
MENETEK

007950024950

VEZETÉK A KLÍMA SZERVIZEGYSÉGHEZ 
1234YF KÖZEGHEZ KÉK 2,5 M 1/2” 
MENETEK

007950024960

GYORSCSATLAKOZÓ HP 1234YF 
KÖZEGHEZ (BELSŐ CSAVARMENET 
1/2’’)

007950024930

GYORSCSATLAKOZÓ LP 1234YF 
KÖZEGHEZ (BELSŐ CSA
VARMENET 1/2’’)

007950024940

LP gyorscsatlakozó HFO 1234 YF Parker

007935020120

HP gyorscsatlakozó HFO 1234 YF Parker

007935020130
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Biztosító nitrógén csatlakozó Next állomás 
számára

007935090850

Átalakító készlet R134A közegről R1234YF
közegre való átállításához

007935090865
Átalakító készlet Alaska Start HFO/Alaska BUS . 
R134A -- R1234YF
R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS

007950015580
R134A klimatöltő állomás1234yf
gázüzemre átalakitó kitt 

007935090860

A szervíz kezelés meghosszabbítása 12 hónappal 
Összes klíma állomás  

099994910040

Feltöltő mennyiségek papirkatalógus 2017

007935090895

Kitt a hibrid járművek kezeléséhez 
Ct Plus/Hd Next számára

007935090835

Az adatbázis USB frissítése Ct Top Next/Ct 
Top Maxi számára

007935090891

Öblítőkészlet levegő 
ellenőrzéséhez alkalmas 
légkondicionálókhoz és 
Clima Tech állomáshoz, 
nitrogénkészlet

007950024060

Clima Tech Top állomás adatbázis
frissítése - memóriakártya

007935090890
Állomás Clima Tech Top adatbázis frissítés - 
memóriakártya

007935090880
Állomás Clima Tech Top adatbázis frissítés - 
memóriakártya

007935090870

Gázelemző készülék Alaska Start HFO/Alaska
Premium HFO berendezésekhez

007950015690

Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next friss olaj/
kontrasztanyag tartálya 

007935096230
Clima Tech Plus/Hd/Evo az elhasznált olaj 
tartálya (nem jó a Ct Top Next-hez)

	007935097100

Használt és friss olajos tartály Matic / 
Plus old / Mobile (kerek)

007950013570

Olaj tartály Climate Tech Top / Plus / Hd Next / Alaszka 
(kerek lágy műanyag)

007935090915
007935096770

Clima Tech/Air Check/Ct Next 
állomás burkolata

007950015045
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KLÍMA FERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK 5 L

007950025150

KLÍMA FERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK
1 L - KONCENTRÁTUM

007950025160

FOLYADÉK AZ ULTRAHANGOS 
BERENDEZÉS FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ 1 L

007950025490

FOLYADÉK AZ ULTRAHANGOS 
BERENDEZÉS FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ 5 L

007950025500

Folyadék a klímaberendezés 
elemeinek mosásához (aktív hab) 1 l

007950025180

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

007950024900

Tisztító spray párolgató mosásához 
400 ml (2 db)

007950024050

2 SPRAY FERTŐTLENÍTŐ KÉSZLET 
„BOMBA” HAB 150 ml + AKTÍV HAB 50 ml 
SPRAY FER TŐTLENÍTÉSHEZ 400 ml

007950024870

Frissítő hab 400 ml

007950025630

SPRAY FERTŐTLENÍTÉSHEZ EGYUTAS
200ml „GRANAT” Levendula

007950024020
Fertőtlenítő spray egyszeri használatra
– „Gránát” fenyő  200 ml

007950024021
Fertőtlenítő spray egyszeri használatra
– „Gránát” pézsma 200 ml

007950024022
Fertőtlenítő spray - Egyszeri
felhasználású “gránát spray” 200 ml Vanília

007950026510
Fertőtlenítő spray - Egyszeri
felhasználású “gránát spray” 200 ml Vanília

007950026520
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ULTRAHANGOS PORLASZTÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
TISZTITÁSHOZ

007950025340
Ultrahangos porlasztó
24 db frissitő spray

00794100201

A spray létrehozása a porlasztóban
a vegyi oldat 15-20 kHz frekvenciával
rezgő piezoelektromos kristály felületekre
való átvitelével történik . Ez a rezgés köd keletkezését okozza az 
ultrahangos átalakító felett, mely ventilátoron keresztül a berendezés 
kimenetére kerül . Ezt követően a levegő keringtetésével kerül elszívásra, 
így a levegő tisztítását, baktériumok elpusztítását és kellemetlen 
szagok megszűnését eredményezi . Az ultrahangos módszer fő előnye a 
szobahőmérsékletű vékony köd létrehozása . Mivel ezek a részecskék
nem ülepednek le könnyen a talált felületeken, ez megelőzi a 
kondenzáció jelenség kialakulását tekintettel arra, hogy az elpárolgott 
folyadék hőmérséklete magasabb a környezeténél .

Vastag cseppek a kamrafalakkal történő összeütközés során kerülnek 
eltávolításra és csak a 5 - 10μm cseppek bejuthatnak a klíma fúvó 
csatornáiba .

A modul ultrahang frekvencia: 1,7Mhz
Tápfeszültség: 12V (szivargyújtó dugó)
Teljesítmény: 40W
Kiadás: 250ml/óra
Üzemi hőmérséklet: -1°C ÷ 60°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C ÷ 90°C
Méretek: 240x185x120mm
Súly: 0,80kg
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Lézer hőmérő - pirométer

007950013810

A pirométer a mozgó, hozzáférhetetlen vagy
érintésben veszélyes objektumok hőmérsékletének 
mérésére szolgáló professzionális berendezés . Lézeres 
keresővel rendelkezik, mely a mérés helyét pontosan 
határozza meg . Folyamatos 15 órás munkát tesz lehetővé . 
A pirométer magas mérési precízióval rendelkezik 0,1 °C-ig .

Ultrahangos porlasztó folyadékok
készlet 3 illat-24 db (8 db minden illat)

007950026530
Ultrahangos porlasztó folyadékok
készlet 50 ml 24 db

007950025350
FOLYADÉK	AZ	ULTRAHANGOS	BEREND-
EZÉSHEZ	LEVENDULA	105	ml	24	DB

007950025360
FOLYADÉK	AZ	ULTRAHANGOS	BERENDEZÉSHEZ	
PÉZSMA	105	ml	24	DB

007950025370

Pwm-Clima szelep teszter

007935063040

Az MM vcomp a szabályozó szelep közvetlen tápellátását 
szolgálja minden tengelykapcsoló nélkülmotoros légkondicionáló 
kompresszorok külső teljesítménykiegyenlítéssel anélkül, hogy 
kapcsolatba kellene hozni az ielectric telephellyela járművet . 
Felhasználóbarát formátumjelentősen időt takarít meg a 
diagnózis idejénlégkondícionálók . Használhatja az MM vcompa 
légkondicionáló berendezés diagnosztikájának szélesítésére .

MŰSZAKI ADATOK
• Tápellátás: 11-15 V
• Hőmérséklettartomány: -10°C és + 40°C között
• Tárolási hőmérséklet: -20°C és + 50°C között
• Áram: max . 3A
• Kompresszor vezérlés kimenet: 3%

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

Digitális hőmérő

007950024030

• Hőmérséklettartomány -50 C ÷ +300 C

MINI ID - R134a közeg elemző

007935090940

MINI ID - R134a
KÖZEG ELEMZŐ:
Jelenleg az autópiacon különböző minőségű hűtőközegek találhatók .
A gépkocsi klímarendszer ill . a klíma szervizállomás meghibásodásának 
megelőzése céljából ajánlott a hűtőközeg minőségének ellenőrzése .
Mini ID felülvizsgálhatja a R134a közeg minőségét túl nagy levegőtartalom 
ill . propán vagy bután szennyeződések szempontjából .

SPECIFIKÁCIÓK:
• Súly: 0 .8kg
• Támogatott közegek: R134a
• Tűrés: Megfelelő/Nem megfelelő— 95% tiszta R134a
• Tanúsítványok: SAE J1771 and CE
• Felhasználói interfész: Membrános nyomógombok jelző diódákkal
• Kalibrálási módszer: Manuális szivattyú
• Kalibrálási módszer: Manuális szivattyú
• Üzemi hőmérséklet: +10° ÷ +45°C

Infravörös hőmérő
/ szonda

007950013830

Ez a kézi infravörös üzemű ill . felszúrható szondával 
működő hőmérő lehetővé teszi a hőmérséklet 
közvetlen vagy közvetett mérését .

Ultima ID-TECH - azonosító és elemző
a hűtőgázokhoz

007935090950

ULTIMA ID-TECH - AZONOSÍTÓ ÉS ELEMZŐ
A HŰTŐGÁZOKHOZ:
Ultima ID-nech lehetővé teszi a R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A közegek 
felülvizsgálatát, levegőtartalom és szénhidrogének mennyiségének 
meghatározásával . Az eredmény nyomtatással igazolható (opció) .

MŰSZAKI ADATOK
• Közegek: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
• Tűrés: +/- 2%
• Tápellátás: 12 VDC @ 2A via 110/220 VAC
  Adapter; opcionálisan AA elemek
• Tanúsítványok: CE, UL and CUL
• Felhasználói interfész: Grafikus, nyomógombok, beépített nyomtató
• Gázminta: Nyomás a palackból
• Hőmérséklettartomány: 10°C ÷ 37,7°C
• Reakciós idő: Kevesebb, mint 3 perc
• Páratartalom: 0-95% RH
• Gázminta súlya: 5g tesztenként
• Üzemi nyomás: 50 psi - 500 psi
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Szűrő készlet nézőüveggel

007950024780

(SET TERMINAL +
CYLINDER + TANK)
öblítés . A csomagot
sűrített levegő hajtja .
A folyadékkal töltött
henger lehetővé teszi
az impulzusos kézi
mosogató rendszereket .

Kompresszor és alkatrészei
szétszerelését szolgáló szerszámok
készlete - teljes

007950016010

Teljes készlet
kompresszoralkatrésze
 szétszereléséhez .
Rendelkezik összes
szerszámmal,amely
nélkülözhetetlen a tömítők,
kuplung és kuplung csapágy kicseréléséhez 
Diesel Kiki (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, Nippondenso, Seiko-Seiki
oraz Sanden 505, 508, 510, 575, 708 i 709 berendezésekben .
A készlet részei csomagolva vannak a habzsebekbe és bezárva
a nehéz fém bőröndben . A használati útmutató csatolva van
a készlethez . A készletbe tartoznak: Kulcs a York tömítő leszereléséhez

Bővített készlet
kompresszoralkatrészek szétszereléséhez

007950016020

Lehetővé teszi a szíjkerekek, kuplungok,
tömítő és csapágyak leszerelését . 
A GM, Ford, Chrysler és más behozott
jármüvekben felszerelt  klímaberendezésekben alkalmazott 
kompresszorkuplung  kerékágyai le- és felszerelésére használt kulcsok
teljes választékát tartalmazza . Tartalmazza azonkívül a kompresszorok 
azonosító lapját .  

A készletbe tartoznak: 
• Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
• Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
• A kuplungtárcsa leszerelő csapja
• Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
• Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
• A kuplungtárcsa leszerelő csapja
• A kuplungtárcsa felszerelő csapja
• A kuplungtárcsa leszerelő csapja
• A kuplungtárcsa húzója

Alapkészlet kompresszoralkatrészek
szétszereléséhez

007950016030

Az alapkészlet  a kompresszor
elemei leszereléséhez
A készlet tartalmazza:
Univerzális kuplung kulcs
Kulcs Sanden SD 5 i 7 tárcsa és kuplung leszereléséhez
Kulcs a metrikus  kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez
Kulcs a Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-MI/Tecumsah Hr-9801
kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez
Kulcs a Nippondenso GP/109 fel- és leszereléséhez
Csap a kuplung tárcsa leszereléséhez .

ELEKTRONIKUS MÉRLEG 80KG

007950025380

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

Berendezés a szelepek 
kicsavarásához

007950025200

Vezeték a klíma szervizeléséhez
250 cm kék

007950013760
Vezeték a klíma szervizeléséhez
400 cm kék

007950024730
Kábel a légkondicionáló állomáshoz
250 cmkék, a 1234yf tényezőhöz,
Ø 1/4" SAE x 1234Yf

007950024960
Vezeték a klíma szervizeléséhez 1234yf 
közeghez kék 2,5 M 1/2” menetek

007950024965

Vezeték a klíma szervizeléséhez
250 cm piros

007950013770
Kábel a légkondicionáló állomáshoz 400 
cm piros, Ø 1/4 "SAE x Ø 1 / 4'SAE

007950024720
Vezeték a klíma szervizeléséhez
400 cm piros

007950024950
Vezeték a klíma szervizeléséhez 1234yf 
közeghez piros 2,5 M 1/2” menetek

007950024955

Gyorscsatlakozó LP 1/4’’ 16mm

007950013780
Gyorscsatlakozó HP 1/4’’ 16mm

007950013790
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Gyorskioldó csatlakozó vagy
gyorscsaltakozó 180° LP

007950024000

Specialis bilincs HP vezetek 
leszerelesehez Toyota

007950025030

Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
HP 1/4” SAE

007935020110

Gyorskioldó csatlakozó vagy
gyorscsaltakozó 180° HP

007950024010

Kiegészítő szűrő a szennyeződések 
eltávolítására

007950013800

LP gyorscsatlakozó HFO 1234 YF Parker

007935020120

Gyorscsaltakozó HP 1234yf közeghez 
(belső csavarmenet 1/2’’)

007950024930

HP gyorscsatlakozó HFO 1234 YF Parker

007935020130

Gyorscsaltakozó LP 1234yf közeghez
(belső csavarmenet  1/2’’)

007950024940

Bövített típusú
gyorcscsatlakozó VOLVO,
BMW és egyéb

007950024560

Gyorscsaltakozó HP 1/2’’
konnektoral külső 1/4’’-re

007950025230

Renault HP-LP gyorcscsatlakozó

007950025250

Gyorscsaltakozó LP 1/2’’
konnektoral külső 1/4’’-re

007950025240

Tömités kiszedő

007950024820

Parker® gyorscsatlakozó alacsony 
nyomás M14 x 1,5 mm

007935020080

FORD rugózáró készlet

007950024760

Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
M14 x 1,5 mm

007935020090

OPEL rugózáró készlet

007950024770

Parker® gyorscsatlakozó alacsony 
nyomás LP 1/4” SAE

007935020100

Specialis bilincs LP vezetek 
leszerelesehez Toyota

007950025020
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3W+UV Forgatható lámp

007935030020

Funkciók és jellemzők:
•	Elő 3W COBLED >240 lument biztosítják
•	Felső dióda LED z UV, 395~410um
•	120 fokkal való forgathatóság
•	Mágnes a fogantyú alsó részén
•	„Nest” típusú horgok a fogantyú
    alsó/felső részén
•	Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
•	2–3 óra munka
•	3–4 óra töltés
•	5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

FÉSŰ A CSEPEGTETŐ LAMELLÁK 
EGYENGETÉSÉHEZ

007950025040

Szelep kiszerelő szerszám

007950024350

FOJTÓSZELEPFÚVÓKA ELTÁVOLÍTÓ 
KÉSZLET

007950025220

OLAJADAGOLÓ INJEKTOR
1/4 HÜVELYK FFL X 1/4
HÜVELYK MFL

007950014140

NYOLCSZÖGLETŰ KULCS AZ LP R134A 
NYÍLÁS SZERVIZELÉSÉHEZ

007950014150

NYOLCSZÖGLETŰ KULCS AZ LP R134A 
NYÍLÁS SZERVIZELÉSÉHEZ

007950014160

Műhelyi lámpa MINI UV-val

007935030130

Funkciók és jellemzők:
•	Elő 0,9 W COBLED 90–110 lument biztosítják
•	Felső LED UV-val, 395~410 lumen
•	120 fokkal való forgathatóság
•	Mágnes a fogantyú alsó részén
•	„Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részén
•	Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
•	2,5–3 óra munka
•	Mini-USB vezetékkel

UV lampa keszlet

007935090120
A MAGNETI MIRELLI UV-Lámpa
készlete lehetővé teszi a
szivárgás Ggyors észlelését
autón belüli légkondicionáló
rendszereg .

A KÉSZLET TARTALMAZ
• Egy 50 W UV-lámpa,
   forgó csúccsal
• Olaj (PAG) kontrasztanyaggal
• Védőszemüveg
• Spray a vegyszer eltávolításához

UV-Lámpa 100 W

007950024700
MAGNETI MARELLI
UV-LÁMPA KÉSZLET
• UV lámpa 100W
• Védőszemüveg

60

UV lámpa 50 W akkutöltővel
és szemüvegge

007950025190

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

1234yf közeg nyomásmérőinek készlete  
(Nyomásmérők, 3 db, Vezetékek 1,80 m, 
gyorscsatlakozók HP és LP)

007950024725
Készlet a kiszivárgás sokoldalú 
megállapításához a 1234yf közeggel 
működő autó klímaberendezésekben . 
A készlet tartalmazza nyomásmérőket, 
vezetékeket és gyors csatlakozókat, 
esztétikus és tartós tartályba csomagolva .
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Elektronikus szivárgásészlelő
UV-Lámpával

007950013850
Lehetővé a rendszer szivárgásának
gyors lokalizálását egy elektronikus
szonda vagy .

UV-lámpa használatával:
• 6 érzékenységi fok (15 észlelési fok)
• Szivárgás mértékét jelző háromszínű
  elektronikus mérleg
• 3 gr/év mértékig észleli a szivárgásokat
• Észlel minden CFC , HCFC,
  HFC anyagot
• Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
• Akkumulátorteszt
• Szivárgás mértékét jelző hangriasztás
• Némítási funkció
• UV-védő szemüveg
• Nagyon nagy fényerejű UV-diódalámpa

Szivárgás keresők (R134a)

007950013840
Lehetővé teszi a gyors felfedezést
szivárgás a rendszerben
elektronikus szondajelzés
hang vagy vizuális szivárgás .
JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK
•	3 fokos érzékenység (5 érzékelési szint)
•	Elektronikus szivárgásmérő jelző
•	A szivárgás legfeljebb 3g / év
•	Felismeri az összes ügynököt: CFC`S, HCFC`S, HFC`S
•	rugalmas 43 cm-es szonda
•	Akkumulátor teszt
•	A szivárgás mértékét jelző riasztás
•	Nagyon világos UV lámpa

Lámpa Uv 9 Led elemes

007950025840
UV fény kompakt forrása, amely 
megkönnyebbíti a szivárgás gyors észlelését 
az autó klímaberendezésekben . Alumínium 
tartós burkolat . 9 dióddal rendelkezik .
Elem töltés .

Védő szemüveg UV

007950025280

007950025880
(palack 1 kg hidrogén, csökkentő, nyomásmérő 40 bár,
érzékelő, elzáró szelep)
Készlet a szivárgás gyors észleléséhez a R134 és1234yf
közegekkel működő autó klímaberendezésekben . A készlet 
tartalmazza a szivárgás elektronikus észlelőjét, nyomásmérőket
és vezetékeket az esztétikus és tartós bőröndbe csomagolva . 
5% hidrogén és 95% nitrogén keverékének részecskei a nitrogénnél 
kisebbek, aminek  köszönhetően lehetővé teszi a kisebb szivárgások 
észlelését és jobb ellenőrzését, ami lehetetlen sima nitrogén 
alkalmazása esetén . 

A készlet tartalma:
 elektronikus szivárgásérzékelő hidrogén 
 nyomásmérők és csővezetékekés

    tartós eset
 nyomáscsökkentő adapter
 oktató adapter
 1 l hidrogéntartály
 nyomásmérő mérő órával
 HP gyorscsatlakozó az R1234yf-hezés 1234yf hűtőközeg

A kalibrálás és a kézikönyv elérhető on-line

Készlet a kiszivárgás vizsgálatához nitrogén/hidrogén

Nyomásmérő készlet
1/4” 63mm vezetékek
nélkül

430104017091

Nyomásmérők  1234yf közeghez

007950024715
Manométer a szivárgások ellenőrzé-
sére a 1234yf-kal töltött gépjármű-
légkondicionáló rendszerekben
A készlet két manométerrel rendelkezik, 
amelyek egy közös kollektorra vannak 
felszerelve, összekötő csövekkel .
(KÁBELEN NÉLKÜL 
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Elektronikus szivárgásmérő

007950025820
Lehetőve teszi a rendszer
szivárgásának gyors
lokalizálását egy elektronikus
szonda használatával, amely
hanggal vagy vizuálisan jelzi
a szivárgást .

FUNKCIÓK ÉS MŰSZAKI ADATOK:
• 6 érzékenységi szint (15 érzékelési szint)
• Szivárgás mértékét jelző elektronikus mérleg
• 3 g / év mértékig észleli a szivárgást
• felismeri az összes CFC`S, HCFC`S, HFC`S tényezőt
• Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
• Akkumulátorteszt
• némítási funkció
• UV védőszemüveg
• nagyon világos UV LED lámpa

H M L

95% N2, 5% H2 2g/év 15g/év 30g/év

Érzékelő az elektronikus 
szivárgásészlelőhöz

007950014310
Sensor for electronic leak 
detector hydrogen

007950027010

UV dióda az elektronikus 
szivárgásészlelőhöz

430104017590

Digitális nyomásmérők 1/4
hüvelyk (csövek nél kül)

007950014300
Digitális mérőeszközök lehetővé
teszik az autóipari légkondicionáló
rendszerek fejlett szivárgási tesztjeit .
A készlet tartalmaz egy integrált
digitális modult, ½ “” szelepet és
szelepeket .

MŰSZAKI ADATOK:
•	Hűtőközeg: R134a
•	Megjelenített paraméterek: oldal LP - PSI, bar, bár,
    kg / cm2 és IN-Hg, p HP: bár, bar kg / cm2
•	Hőmérséklet kijelzési tartomány: -4 - 93 ° C
•	Válaszidő: 250 ms
•	Csatlakozók: ½ “”
•	Működési hőmérséklet: 0 - 45°C
•	Teljesítmény: 9V-os akkumulátor
•	Az akkumulátor élettartama: 350 óra
   folyamatos működés
•	Alacsony töltöttség jelző: az ikon a kijelzőn
•	A szoftver frissítése

MÉRŐESZKÖZ KÉSZLET

007950024710

•	műanyag hordtáska
•	nyomásmérők
•	3 tömlő (180 m)
•	2 gyorscsatlakozó

62

Elektronikus szivárgásérzékelő
HFC, R134A, R1234yf, hidrogén 

007950027000

Mikroprocesszor vezerles fejlett
digitalis jelfeldolgozassal:
•	Többszínű kijelző
•	Magas-közepes-alacsony választókapcsoló
   a szivárgás érzékelési érzékenységét
•	Alacsony töltöttség jelző
•	Félvezető gázérzékelő
•	5% hidrogén (H2) + 95% nitrogén (N) kimutatása
•	A hordtáska tartalmazza
•	15,5 “” (40 cm) rugalmas rozsdamentes acél szonda
•	Tartalmaz egy referencia szivárgási forrást
•	A környező koncentráció visszaállítása
•	Nagy áramú egyenáramú kefe nélküli ventilátor
•	Automatikus nullapont és háttér kompenzáció

Jellemzők és specifikációk:
Kimutatott gázok: R-134A, R-404A, R407C, R-410A,
R-22, 1234yf stb . Leírás:

Kimutatott gázok: 5% hidrogén (H2) + 95% nitrogén (N)
Érzékenység: kevesebb, mint 5 ppm

•	Riasztás mód: zászló, LED-szalag, háromszínű jelző
•	Használt teljesítmény: 4 AA alkáli elem (6V DC)
•	Kábelhossz: 40 cm (15,5 “”)
•	Méretek / súly: 173 x 66 x 56 mm (kb . 400 g)
•	Tartozékok: Alkáli elemek - 4 db Szerviz kézikönyv, palack
   szivárgásszabályozáshoz, szállítási eset
•	Akkumulátor autonómia: Kb . 7 óra esetén normál használat
•	Automatikus kikapcsolás: 10 perc
•	Kapcsolja ki az automatikus kikapcsolást: nyomja meg a gombot
•	Warm-up time: approx . 45 seconds ” Hi “”, majd kapcsolja be a mérőt
•	Felmelegedési idő: kb . 45 másodperc
•	Hőmérséklet és páratartalom: 0 - 40 ° C, <80% RH
•	Tárolási hőmérséklet és páratartalom: -10 - 60 ° C, <70% RH
•	Magasság: <2000M (6500 ‘)

H M L

R22,	134a 3g/év 15g/év 30g/év

R-404A,	407C,	410A 4g/év 20g/év 40g/év

1234yf 3g/év 15g/év 30g/év

H M L

95%	N2,	5%	H2 2g/év 15g/év 30g/év

A kiszivárgás elektronikus
megállapítója R1234Yf közeghez

007950025830

A KISZIVÁRGÁS ELEKTRONIKUS
MEGÁLLAPÍTÓJA

Lehetővé teszi a rendszerbeli kiszivárgás
helyének gyors meghatározását az elektronikus
szonda segítségével, amely a kiszivárgást megállapítását
hanggal vagy fénnyel jelzi:
•	3 fokú érzékenység 
•	a kiszivárgás nagyságát jelző elektronikus skála 
•	megérzi a 2 gr/év nagyságú kiszivárgásokat 
•	46 cm hosszúságú rugalmas szonda
•	elem tesztje
•	a kiszivárgás nagyságát jelző  hangriasztó 
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KIEGÉSZITŐK

AC Flush PRO
007935110700

Cool Weather
007950024620

TECHNIKAI PARAMÉTEREK:
  Tápellátás: 12V-os autós akkumulátor
  Kábelek, hidraulikus elemek

    és szerelvények: Háromvezetékes acélcső
     Viton tömítéssel . Belső elektromos kábel-
    IDEALCARBUR 3/4 külső szigeteléssel
    a vezetékek védelmére a creharging
    területen .
  

A KÉSZLET TARTALMAZ:
 Bilincek az egységek csatlakoztatásához
 Eltávolítható szűrő

 Az eszköz
 Csúcskészlet

Ez a készülék egy új generációs klíma rendszer tisztító eszköz, amely lehetővé teszi
a teljes légkondicionáló rendszer karbantartása és a folyadékok cseréje a légkondicionáló 
rendszerekben, valamint a klímaberendezés üzem közben történő tisztítása . Az AC FLUSH 
PRO egy 12V-os tápellátással működik, melynek segítségével az autós akkumulátort 
használhatja, így a tápegységtől függetlenül is használható, pl . A kicsi méretek lehetővé 
teszik, hogy az AC FLUSH PRO-t kisebb járművekben szállítsa, és egyidejűleg könnyű 
tárolni a nehezen elérhető területeken . A készüléket úgy tervezték, hogy nagy nyomás 
alatt dolgozhasson, így még kiszámíthatatlan helyzetben is biztonságban érezheti magát . 
Mint a piacon lévők egyike, lehetővé teszi a rendszer öblítési folyamatának kinyomtatását . 
Ne használjon éghetetlen folyadékot légkondicionáló rendszerekhez .

A Magneti Marelli bemutatja a COOL WEATHER mosóeszközt, amelyet kifejezetten autók 
légkondicionáló rendszerére terveztek . Időről időre a kompresszorok fémbetétei vagy más 
szilárd elemek bekerülhetnek egy balesetet szenvedett jármű légkondicionáló rendszerébe . 
Ez a légkondicionáló rendszer szennyeződését okozza, amely lecsökkenti a kompresszor 
hatékonyságát,és leggyakrabban a kompresszor beragadását okozza .

Ez és a számos többi ok a kompresszor károsodását okozza . Ennek cseréje nem elég
a légkondicionáló rendszer megfelelő működéséhez . A rendszerben maradó szilárd
szemcsék visszajutnak a kompresszorba, és ismételt károsodást okoznak (de ezúttal az
új kompresszorban), illetve a tágulási szelep vagy a száraz szűrő eltömődését okozhatják .
Ezt követően meg kell tisztítani a szennyeződéstől a légkondicionáló rendszer belsejét .
A COOL WEATHER kifejezetten erre a célre tervezett eszköz . A beszerelt nagyhatékonyságú 
szivattyúnak köszönhetően az eszköz lehetővé teszi az egyes rendszerelemek belső felületének 
komplex mosását és a felület teljes szárítását . Az eszköz tartalmaz egy különleges csúcsot is, 
amivel a légkondicionáló, a szűrő és a csatlakozó kábelek bármelyik részéhez csatlakoztatható . 
Az eszköz rendelkezik egy nyomásmérővel, amely a tisztítóközeg aktuális nyomását jelzi ki .

PRINTER

  Szivattyú: Maximális térfogatáram = 4,5 liter / perc
  Maximális nyomás = 5 bar
  Méretek: Szélesség = 610 mm
  Magasság = 1030 mm
  Mélység = 560 mm
  Súly: ~ 50 kg
  Működési hőmérséklet: +7 °C - +40 °C

Végződések készlete az  öblítő
berendezéshez – alap  

007950025000

Végződések készlete az  öblítő berendezéshez

007950024740

Adapter készlet klímakör öblítéshez Európai
és Amerikai típusokhoz egyaránt

007936210020

Adapter készlet klímakör öblítéshez

007936210730
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Készlet az autó klímaberendezésekben 
keletkező szivárgás gyors észleléséhez a 
nitrogén segítségével

007950025860
Légkondicionáló rendszer szivárgás
ellenörző készlet (nitrogén)

A készlet tartalmazza:
• Polipropilén hordtáska
• 5 l palack nyomásszabályzó
• Háromcsöves nyomásmérők tömlővel és szeleppel
• Sárga vezeték 1500 mm
• A nitrógén és hidrogén keveréket
  tartalmazó palack – 1 l
• 1 literes palack reduktora
• A hidrogén kiszivárgás észlelője 

Nyomásmérő 40 bár tömlővel 30 cm,  
elzáró szeleppel

007950025870

Hidrogénhenger 1 l

007950025890

5L Nitrogénhenger

007950024970

1L Nitrogénhenger

007950024980

Reduktor nitrogén palackhoz 1L

007950025310

15 bar nyomáscsökkentő

007950024990

Professzionális REDUKTOR, amely lehetővé teszi a 
nyomásváltozást a nitrogénhengerben .BERENDEZÉS A NAGYOBB TÉRFOGATÚ

RENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ

007950025390

Berendezés a nagyobb térfogatú
rendszerek öblítéséhez Csak éghetetlen 
folyadékokkal használható .

•	Teljesítmény: 0 .5 HP
•	Tápfeszültség: 230 V
•	Áramlási reduktor 100-ról 25%-ra
•	Méretek: 25,5x35x20 cm
•	Súly: 8 .20 kg

Klimaberendezes
oblito keszlet - manualis

007950024750

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

KÜLÖNLEGES O-GYŰRŰ KÉSZLET 88 DB

007950024090

Tomitők keszlete teljes 361 pcs

007950025510

Tömítők készlete 36 db

007950025090

O-GYŰRŰ ÉS RUGÓKÉSZLET FORD ÉS GM 
(60 DB)

007935090930
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O-GYŰRŰ KÉSZLET 29 FAJTA 435 DB

007950025520

FOLYADÉK KLÍMARENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ 1 L

007950024530
FOLYADÉK KLÍMARENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ 5 L

007950024540
FOLYADÉK KLÍMARENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ 20 L

007950024550
Ac Flushing folyadék 1 L nem gyúlékony

007950026620
Ac Flushing folyadék 5 L nem gyúlékony

007950026630
Ac Flushing folyadék 20 L nem gyúlékony

007950026640

TÖMÍTŐK 4 DB BELSŐ
ÁTMÉRŐ 17,7 MM

007950025530
TÖMÍTŐK 4 DB BELSŐ
ÁTMÉRŐ 14,7 MM

007950025540
TÖMÍTŐK 4 DB BELSŐ
ÁTMÉRŐ 11,7 MM

007950025550

JAVÍTÓKÉSZLET GYORSCSATLAKOZÓKHOZ 
ÉS VEZETÉKEKHEZ (90 DB)

007935090931

Set 0f 256 violet o-rings

007936210720

FIAT CSOPORT O-GYŰRŰ 
KÉSZLET

007935090690

UNIVERZÁLIS O-GYŰRŰ 
KÉSZLET

007935090750

STANDARD O-GYŰRŰ 
KÉSZLET

007950024080

O-GYŰRŰ N°6 (10DB)
007950024150
O-GYŰRŰ N°10 (10DB)
007950024160
O-GYŰRŰ N°8 (10DB)
007950024170
O-GYŰRŰ PÁROLOGTATÓ
007950024180
O-GYŰRŰ11 .13 X 9 .25
PRESS . M (10DB)
007950024200
O-GYŰRŰ 6 .7 X 5 .1(10DB)
007950024205
O-GYŰRŰ 7 .5 X 10 .3 G6
DENSO (10DB
007950024210
O-GYŰRŰ 24 .4 X 20 COMP . 
DENSO (10SZT)
007950024220
O-GYŰRŰ 12 .7 X 10 .3
G8 DENSO (10SZT)
007950024230
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ 
ÁTMÉRŐ 17,7MM (3DB)
007950024260
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ 
ÁTMÉRŐ 14,7MM (3DB)
007950024270
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ 
ÁTMÉRŐ 11,7MM (3DB)
007950024280
TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ 
ÁTMÉRŐ 8,7MM (3 DB)
007950024290

O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ 
ÁTMÉRŐ15 .4MM (5DB)
007950024300
O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ 
ÁTMÉRŐ10MM (5DB)
007950024310
O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ 
ÁTMÉRŐ18MM(5DB)
007950024320
O-GYŰRŰ 24,4 X 20 DENSO (10SZT)
007950024330
O-GYŰRŰ 23,7 X 20,22 
HARRISON(10SZT)
007950024340
O-GYŰRŰ 9MM(10DB)
007950024360
O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P2(5DB)
007950024370
O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P1(5DB)
007950024380
O-GYŰRŰ RENAULT 
1-7701207274(5DB)
007950024390
O-GYŰRŰ RENAULT 
2-7701207274(5DB)
007950024400
O-GYŰRŰ RENAULT 
3-7701207274(5DB)
007950024410
O-GYŰRŰ 8 MM(10DB
007950024450

Tömítő gyűrű a 
kompresszorhoz (10 db)

007950026135
Tömítő gyűrű a 
kompresszorhoz (10 db)

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

007950026160

Sapkák és csatlakozőcsövek 
készlete (69 db)

007950025260
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SZELEPVÉDŐ ANYA R134A 
LP (2 DB)

007950024240

SZELEPVÉDŐ ANYA R134A 
HP (2 DB) .

007950024250

SAPKA JAPÁN GÉPKOCSIKHOZ LP

007950025290

SAPKA JAPÁN
GÉPKOCSIKHOZ HP

007950025300

Rátét fekete 1/4” 1 db

007950026235
Rátét fekete 3/16” 1 db

007950026240

Magas nyomás rátét
M10x1 1 db

007950026245

Alacsony nyomás rátét
M 8x1 1 db

007950026250

Magas nyomás rátét 
M10x1,25 1 db

007950026255

Alacsony nyomás rátét
M 9x1 1 db

007950026260

Magas nyomás rátét
M10x1 1 db

007950026265

HP FORD CSATLAKOZÓCSŐ 
M 10 X 1,25

007950024800

SZERVIZ NYÍLÁS 15 X 1,0

007950024580
SZERVIZ NYÍLÁS 13 X 1,1

007950024590

SZERVIZ NYÍLÁS HP 12 X 1,5

007950024600

Adapter M1/4 Sae X M1234Yf

007950025780

Adapter	M3/8	Sae	x	M1234yf

007950025790

CSATLAKOZÓ R134 PALACKHOZ

007950024100

CSATLAKOZÓ R134A 
PALACKHOZ 1/4’’ X 13 MM
+ Á TMENET 1/4 SAE

007950024810

NAGY NYOMÁSÚ ADAPTER 
1/4’’ X 13 MM

007950024840

Alacsony nyomás rátét
M 8x1 1 db

007950026270
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VEZETÉK CSATLAKOZÓ
1/4 X 1/4” SAE

007950024040

Adapter/csatlakozócső női
3/8”SAE x férfi 1/4”NPT 1 db

007950026275

Adapter/csatlakozócső női
1/4” SAE x férfi 3/8”SAE 1 db

007950026280

Adapter/csatlakozócső
férfi 1/4” SAE x férfi
M14x1,5 1 db

007950026285

Adapter/csatlakozócső
férfi 1/4” SAE x férfi
1/8” NPT 1 db

007950026290

Adapter/csatlakozócső
női 1/4” SAE x női
1/4” SAE 1 db

007950026295

Adapter palackhoz
W21,8X 3/8”SAE 1db

007950026300

Adapter/csatlakozócső női 
1/2”ACME  x férfi  1/4” 1 db

007950026305

SZERVIZ SZELEP
KÉSZLET 33 DB

007950024070

SZERVIZ SZELEP
STANDARD (10 DB)

007950024190

SZELEP R12/R134
5mm (10DB)

007950024420

SZELEP 8MM (5DB)

007950024430

Fojtó fúvóka készlete 18 db

007950024570

Szerverszelep-mag készlet
(10 különböző szeleptest-57

007936210050

Szelepek zöld o-gyűrűvel 3db;
Renault szervíz szelep 5db;
KIA Szelep Valve / Hyundai 5db;
Szelep ovális O-gyűrűvel VW MW
3 db; Szerviz szelep GM 10 mm 3db;
Szerviz szelep GM 8mm 3db;
Szervizszelep Volvo Peugeot 5 db;
Service Valve JRA 5db;
Szerviz szelep GM 5db;
Standard Szelep Szelep 20db;
Csavarkulcs a szelepek eltávolításához) 
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Fojtó fúvóka kék (Ford)

007950026185
Fojtó fúvóka szürke (Audi)

007950026190
Fojtó fúvóka sárga (Volvo)

007950026195
Fojtó fúvóka fehér (Fiat)

007950026200
Fojtó fúvóka barna (Ford)

007950026205
Fojtó fúvóka fekete (Opel)

007950026210
Fojtó fúvóka lila (Chrysler)

007950026215
Fojtó fúvóka narancs (Ford)

007950026220
Fojtó fúvóka piros (Ford)

007950026225
Fojtó fúvóka zöld (Ford)

007950026230

SZELEP VW GM(5DB)

007950024460

SZELEP STANDARD 8 MM (5DB)

007950024470

SZELEP STANDARD 10 MM (5DB)

007950024480

SZELEP NAGY IBOLYA SZÍNŰ
(VW MB)

007950024830

Szelep 21,8 MM X 8MM
- HFO 1234YF

007950026690
Szelep 22,1 MM X 9 .8MM
- HFO 1234YF

007950026700

SZELEP RENAULT

007950025400

SZELEP KIA HYUNDAI

007950025410

Hydraulic Press
For Crimping 

007950016040

Ez egy univerzális, könnyű éskézreálló 
eszköz a légkondiconáló rendszer tömlőinek 
krimpeléséhez . A Hydra Krimp hidraulikus 
kézi krimpleő használatával ezta műveletet 
könnyen, gyorsan és precízen lehet 
elvégezni . Ez a szerszám ideális a műhelyben 
és terepen való használatra .

A KÉSZLET TARTALMAZ:
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek
• Kábelfogó csipeszek
• 6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm (13/32 hüvelyk), 
  10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm (5/8 hüvelyk)
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez

SZELEP HIGH FLOW (5DB)

007950024440

Manuális prés

007950013860

Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló
eszköz a légkondicináló rendszerek tömlőinek 
krimpeléséhez . A tömlővégek manuális 
krimpelése lehetővé teszi a krimpelési erő 
megfelelő kiválasztását . A keményített acélból 
készült megfelelő alap lehetővé teszi a teljes 
fogantyú megfelelő előzetes felszerelését . 
Lehetővé teszi a normál manuális vagy 
hidraulikus fogó használatát .

A KÉSZLET TARTALMAZ:
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek 6 mm
  (5/16 hüvelyk), 8 mm (13/32 hüvelyk),
  10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm (5/8 hüvelyk)
• Kábelfogó csipeszek
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez

Hidraulikus csőtágító

007936210710

Pofa a vékony falú
vezetékekhez méret 6

430104017513

Pofa a vékony falú
vezetékekhez méret 10

430104017608

Pofa a vékony falú 
vezetékekhez méret 12

430104017095

Kábelvágó ollók áttétellel 

007950013870

KÁBELVÁGÓ OLLÓK

007950025210

Burgaclip/Smart splice

007935021050

Klímaberendezés vezeték #06 5/16’’

007935020960
Klímaberendezés vezeték #08 13/32’’

007935020970
Klímaberendezés vezeték #10 ½’’

007935020980
Dysza	dławiąca	biała	(Fiat)

007950026200
Klímaberendezés vezeték #12 5/8’’

007935020990
Klímaberendezés vékony falú vezeték #06 
5/16’’

007935021000
Klímaberendezés vékony falú vezeték #08 
13/32’’

007935021010
Klímaberendezés vékony falú vezeték #10 ½’’

007935021020
Klímaberendezés vékony falú vezeték #12 
5/8’’

007935021030
Klímaberendezés vékony falú vezeték #14 ¾’’

007935021040
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A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK LEHETSÉGES TÍPUSAI

Gyors javítási rendszerek sérült autóvezetékekhez légkondicionáló
rendszerek . Jóváhagyta az OE gyártók .

A SMART rendszer megoldja mind az időt, mind a kapcsolódó problémákat
valamint a hagyományos kábeljavítási módszerek megbízhatósága:
Távolítsa el a sérült részt és csatlakoztassa újra a vezetékek végeit:
• A kábelt nem kell eltávolítani
• Nincs hegesztés
• Nincs kémiai kötőanyag
• Nincsenek speciális eszközök

Innovativ tömitő dizájn:
• Speciális anyag HNBR (akrilnitril-kaucsuk)
   amelyből a tömítés készült
• Szabadalmaztatott rezgéscsillapító gyűrű
• Egyedülálló tömítőgyűrű és rezgéscsillapító gyűrű
• A tömítés területe 8-szor nagyobb, mint az O-gyűrűs tömítés

SMART gyors javitó rendszer  

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Önszabályozó 
rezgéscsillapító gyűrű

Slot fogantyú
szivárgás ellen

Kiterjesztett 
hüvelytömítő

Nyolcszor
nagyobbtömítési terület

Szerviz port/adapter 
HP 5/8”

007935020390

Dúgó 5/16’’ OD

007935020430
Csatlakozó 
végzáróval 90 
fokos anya nr .6 
alumínium

007936210290

Javító készlet 90 fok 
3/4’’ OD 

007935020590 Dúgó készlet/
10 db (5/16”, 3/8”,
1/2”, 5/8”,3/4” ,
8mm, 10mm,
12mm, 15mm
& 16mm)

007935020740

Csatlakozó 
végzáróval 90 
fokos apa nr .6 
alumínium

007936210480

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

007935020650

Több információért
látogasson el ide: 
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SZELEP STANDARD
10 MM (5DB)

007936210030
Elem G8 acél normál
zárótömlő fi 23 .5 X 12 .3

007936210040
Elem G10 méretű golyó
fém normál gátvezető
tömlő 26 X 14 .3

007936210110
Elem  méret G12 acél
normál záró tömlő
illeszkedés 29 X 18

007936210100
Elem mérete G6 acél csökkentettő
a 15,5 x 9,6 gátlótömlő cső

007936210060
Elem méret G8 acél csökkentette
a zárótömlő illeszkedését 18 x 12 .3

007936210070
Elem méret G10 acél csökkentett 20 x 15,6 
gátló tömlő tömlőjét

007936210080
Elem méret G12 acél csökkentett
24 .3x 19 .2-es zárótömlőt

007936210090

SZELEP VW
GM(5DB)

007950024460

SZELEP STANDARD
8 MM (5DB)

007950024470

SZELEP STANDARD
10 MM (5DB)

007950024480

SZELEP NAGY IBOLYA
SZÍNŰ (VW MB)

007950024830

Service valve 21,8 MM
X 8MM - HFO 1234YF

007950026690
Service valve 22,1 MM X 9 .8MM - 
HFO 1234YF

007950026700

SZELEP RENAULT

007950025400

SZELEP KIA
HYUNDAI

007950025410

Visszaváltható palack
többszöri használatra,
12 kg

007950014290
Refrigerant R134a
only gas

007950014280

Refrigerant R1234Yf
(007950014325)

007950014325
HŰTŐKŐZEG
R1234YF

007950014561
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Olaj vákuumszivattyúhoz 0,5 l 
alkalmas minden vákuumsziva-
ttyúhoz

007935090600
Olaj vákuumszivattyúhoz 1 l
alkalmas minden vákuumsz-
ivattyúhoz

007950024880

POLIÉSZTEROLAJ (POE) ISO
100 1l + UV KONTRASZTANYAG

007935090650
POLIÉSZTEROLAJ (POE)
ISO 100 1l

007935090740

PAO OLAJ 68 0,5 L 
KONTRASZTANYAGGAL

007950024860
PAO OLAJ 68 1 L 
KONTRASZTANYAGGAL

007950024850

PAO OLAJ 68 250 ml

007950024630
PAO OLAJ 68 1 L

007950024640
PAO OLAJ 68 5 L

007950024650

PAG OLAJ ISO46 1l

007935090660
PAG OLAJ ISO100 1l

007935090670
PAG OLAJ ISO150 l

007935090680

PAG OLAJ ISO46 250 ml

007935090710
PAG OLAJ ISO100 250 ml

007935090720
PAG OLAJ ISO150 250 ml

007935090730

Olaj a hibrid
kompresszorokhoz 250 ml

007950024680

Pag olaj 46 kontrasztanyaggal
Uv 250 ml

007950025570
Pag olaj 46 kontrasztanyaggal
Uv 1000 ml

007950025580
Pag olaj 100 kontrasztanyaggal
Uv 250 ml

007950025590

Pag olaj 100 kontrasztanyaggal
Uv 1000 ml

007950025600

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal
Uv 250 ml

007950025610

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal
Uv 1000 ml

007950025620
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PAG olaj 68 250 ml

007950026370
PAG olaj 68 1 l

007950026380
PAG olaj 68 5 l

007950026390
PAG olaj 68 UV 250 ml

007950026400
PAG olaj 68 UV 1 l

007950026410
PAG olaj 68 UV 5 l

007950026420

Kontrasztanyag Uv (250 ml)

007935090640
Kontrasztanyag Uv 1 l

007950025320
Kontrast		UV	5l

007950024610
Pag olaj R1234Yf
250 ml közeghez

007950024920
Kontrasztanyag 1234 Yf 250 ml

007950024915
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Kontrasztanyagot 
tartalmazó fecskendők 
készlete (Csomagolás
12 darab x 7

007950025910

POE olaj 170 250 ml

007950026540
POE olaj UV 170 250 ml

007950026550
POE olaj 220 250 ml

007950026560
POE olaj 220 UV 250 ml

007950026570

POE OLAJ 5 L

007950024490
PAG OLAJ 46 5L

007950024500
PAG OLAJ 100 5L

007950024510
PAG OLAJ 150 5L

007950024520

Uv színezék UV szivárgás
+ adapter cső 12 db

007950026340
UV-színezék UV szivattyúval 
a hybryd + adapter tömlőtől 
12 db

007950026350

Pag olaj 100 1234yf 250 ml

007950024925
Olaj a R1234YF hibrid 
rendszerekhez 

007950024685

Oldószer a klímaberendezés 
tisztításához 1000 ml

007950025770

Kontrasztanyag
1234 Yf 350 ml

007950024910

Kontrasztanyag lemosó 
spray 400 ml

007950025270

Hab a kiszivárgás 
észleléséhez 400 ml

007950024690

Ásványi olaj semlegesítő 
150ml

007950026590
Észter olaj semlegesítő 
150ml

007950026600

Klímaberendezés tömítője  
UV-val 30 ml 

007950025140
Klímaberendezés
tömítője 30 ml 

007950025330

Savasság semlegesítő oldat 
fecskendőben 50 ml

007950026490

Stimulációs és hatékonysági 
folyadék 30ml

007950026500

Savas vizsgáló olaj

007950026480

Klímaberendezés termékeinek bemutató 
készlete

007950026090

A bemutató készlet
a klímaberendezés
termékeinek választékát
tartalmazza.

2 x PAG OLAJ 46 250 ml
2 x PAG OLAJ 100 250 ml
1 x PAG OLAJ 150 250 ml
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI 
HASZNÁLATRA 200 ml Levendula
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI 
HASZNÁLATRA  200 ml Fenyő
1 x FERTŐTLENITŐ SPRAY EGYSZERI 
HASZNÁLATRA  200 ml Pézsma
1 x KONTRASZTANYAG UV ( 250ml )
1 x HAB A SZIVÁRGÁS KERESÉSÉHEZ 400ml
1 x KLÍMABERENDEZÉS TÖMITŐ 
1 x KÉT FERTŐTLENITŐ SPRAY KÉSZLETE
1 x FERTŐTLENITŐ HAB 400 ml 
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Injektor tesztelő állomás
Common Rail Magneti
Marelli Series DS1R
007935101450
007935101440
007935101430
007935101420

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935101420 DS1R-S/10

DS1R-S / 10 - 1000Bar tesztelés 1 CRDi / elektronikus statikus 
tömegmérés / fél automatikus / manuális nyomássza-
bályozás / GYORS PASS FAIL teszt CFL, R2LC TEST, engedély-
ezve RSP és aNOP Teszt / Tartalmaz: 1xiPSC .79 Optionals: 
RSP . 10, CRIN adapterek PS1, UB .XX, Oils, E

007935101430 DS1R-E/10

DS1R-E / 10 - 1000Bar tesztelés 1 CRDi / elektronikus statikus 
tömegmérés / fél automatikus / manuális nyomássza-
bályozás / GYORS PASS FAIL Teszt a CFL, R2LC TEST, En-
gedélyezett RSP és aNOP teszt / iVM tesztek (PM, EM, LL, PI, 
VE) Tartalmazza: 1xiPSC .79 / opcionális: RSP .10, CR

007935101440 DS1R-E/20

DS1R-E / 20 - 2000Bar tesztelés 1 CRDi / elektronikus statikus 
tömegmérés / fél automatikus / manuális nyomássza-
bályozás / GYORS PASS FAIL teszt CFL, R2LC TEST, RSP és 
aNOP teszt / iVM tesztek (VL, FL, PM, EM , LL, PI, VE) / LKT 
teszt / NLT teszt / Exkluzív tartozékok

007935101450 DS1R-D/20

DS1R-D / 20 - 2000Bar tesztelés 1 CRDi / elektronikus 
statikus tömegmérés / teljes automatikus / elektronikus 
nyomásszabályozás / GYORS PASS FAIL teszt CFL, R2LC TEST, 
RSP és aNOP teszt / iVM tesztek (VL, FL, PM, EM , LL, PI, VE) / 
LKT teszt / NLT teszt / Exkluzív hozzáférés

Kicsi de professzionális 
Piezzo tekercs regeneráció

A legfrissebb Common Rail injektorok vizsgála-
ti eszköz a piacon melyet egy nagyon kompakt 
kialakítás jellemez, mit fognak értékelni a korláto-
zott helyiségű műhely , . A legújabb technológia 
lehetővé teszi gyorsan és pontosan ellenőrizze 
az injektor műszaki állapotát . Az alapváltozat: 
DS1R-S / 10 és DS1R-E / 10, és a befecskendező 
szivárgásvizsgálat eredményét eredményezi PASS 
/ FAIL formában jelentés . DS1R-E / 20 és DS1R-D 
/ 20 verzió, nagy pontosságú intézkedések pa-
raméterek és ezen az alapon részletes jelentést 
készít, hivatkozással a a beágyazott adatbázis . Át-
fogó adatbázis minden típusú elektromágneses 
és piezo befecskendezőhöz Bosch, Delphi, Denso, 
Siemens / VDO / Continental . Ingyenes, automati-
kus szoftverfrissítések .

Az ideális eszköz azok számára, akik értékelik az 
egyszerű használatot és gyors visszatérést beru-
házás . Tökéletes a professzionális injektor rege-
nerálási szolgáltatásokhoz, és a szokásos automa-
tikus szolgáltatás, amely segít a gyors értékelését 
a az injektor működésének helyességét és annak 
további felhasználhatóságát .

DS1R-S/10
(MM:	007935101420)
DS1R-E/10 
(MM:	007935101430)

 Átfogó adatbázis minden típusú
 elektromágneses és piezo befecskendezőhöz
  Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO /
 Continental . Ingyenes, automatikus 
 szoftverfrissítések .

 MMax . Nyomás 1200 bar
 R2LC teszt - elektromos, az injektor állapotának 

 értékelése alapul CFL szivárgás teszt
 Injektor száállitási mennyiség mérés

     Hangerő mérés -iVM (maxterhelés
     - csak DS1R-E /10 esetén

 Opcionális RSP teszt (válaszidő teszt)és
     aNOP (fúvóka nyitónyomása) 
     további RSP érzékelő

 1 injektor szolgáltatás
 Félautomata (kézi

     nyomásszabályozó)
 Statikus elektronikus mérés
 Tesztelési idő ~ 5-10 perc
 8“ érintőképernyő, Android rendszer

DS1R-E/20
(MM:	007935101440)
DS1R-D/20 
(MM:	007935101450)

 Átfogó adatbázis minden típusú
 elektromágneses és piezo befecskendezőhöz 
 Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO /
 Continental . Ingyenes, automatikus 
 szoftverfrissítések

 Maximális nyomás 2000 bar
 a PASS / FAIL pontos diagnózisa a CFL tesztnél

     azonnali állítsa le és jelentse be
 Injektor Hangerő mérés

     - iVM - minden
    terhelés

 LKT - Statikus Vissza
     szivárgásvizsgálat és NLT - fúvóka
     szivárgásvizsgálat

 Választható RSP teszt (válaszidő teszt)
     és aNOP (fúvóka) nyitási nyomás) - további
     RSP érzékelő

 Obsługa 1 wtryskiwacza
 Félautomata (kézi nyomásszabályozó)

     - DS1RE / 20
 Teljes automatikus működés (elektronikus

     nyomásszabályozó) - DS1RD / 20
 Statikus elektronikus mérés
 Tesztelési idő ~ 12 perc
 8 “ érintőképernyő, Android rendszer
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DS2R-A/10 - Teszt és szerviz pad 
1 CRDI Manuális működtetés 
STD: 1000BAR, iPSC.79
007935100830
007935100840
007935100850
007935100860

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935100830 DS2R-A/10 DS2R-A / 10 - Teszt és szerviz pad 1 CRDI Manuális működ-
tetés STD: 1000BAR, iPSC .79,

007935100840 DS2R-A/10/F DS2R-A / 10 / F - Teszt és öblitő pad 1 CRDI Manuális működ-
tatés STD: 1000BAR, iPSC .79

007935100850 DS2R-A/20 DS2R-A / 20 - Teszt és szerviz pad 1 CRDI Manuális működ-
tetés STD: 2000BAR, iPSC .79

007935100860 DS2R-A/20/F Teszt es oblitő pad 1 CRDI Manualis műkodtates
STD: 2000BAR, iPSC .79

Lehetőség csatolni egy mellékletet a teszteléshez 
UIPR injektáló szivattyúk Injektor tesztelő Com-
mon Rail Magneti Marelli DS2R sorozat Legjobb 
injektor tesztelő eszköz Common Rail a piacon, jó 
ár-érték arány . Bizonyított, intuitív, felhasználóbarát  
tervezés, köszönhetően a a legkorszerűbb techno-
lógia lehetővé teszi a technikai állapot gyors és pon-
tos ellenőrzéséhez tesztelt injektor .

Átfogó adatbázis minden típusú elektromágne-
ses és piezoelektromos injektorok: Bosch, Delphi, 
Denso, Siemens / VDO / Kontinentális . Ingyenes, 
automatikus frissítések a szoftver . Tökéletes eszköz 
azok számára  értékelje a kényelmet és a gyors vis-
szatérést beruházás .

Jól működik egy professzionális stúdióban a 
befecskendező regenerálódását és rendszeres 
használatát ahol ez segít a gyors értékelésében az 
injektor helyes működését .

Hatalmas lehetőségek
- alacsony költségű
Legnagyobb adatbázis

 Ellenőrizze az elektromágneses minden
     típusát és a piezo injektorok: Bosch, Delphi, 
     Denso, Siemens / VDO / Continental
     hivatkozással kapott eredményeket
     a beépített adatbázisba

 Több mint 2000 hivatkozás a befecskendezőkre
 OÜzemeltetés 1 injektor
 Injektorok belső tisztítása

    (“MACC” az ” F ” verzió táblázatokban)
 Piezo stack regenerációs funkciója

     Siemens / VDO, Denso és Bosch
     befecskendezők .

 Gömbcsomó generátor a Bosch befecskend
     ezőkhöz a névleges gömbcsúcs hatótávolsággal

 Kézi működtetés (kézi vezérlés
     nyomás)

 Mérés a mensure segítségével
 A vizsgálati idő 12-19 perc
 Tablet 8 “” Androidval

 Automatikus, ingyenes, frissítések
    a szoftver

 Lehetőség csatolni egy mellékletet
    a teszteléshez UIPR injektáló szivattyúk
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Teszt pad Common Rail
Magneti Marelli Serie CRU*R
007935100770
007935100780
007935100790
007935100800
007935100810
007935100820

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935100770 CRU.4R/20
CRU .4R / 20 - TESZT PAD A 4 CRDi AUTOMATIKUS 
MŰKÖDÉS+ KÓDOLÁSI FUNKCIÓ STD: 2000BAR, PRCO, 1x 
PSC .79 ANDROID OP RENDSZER

007935100780 CRU.4R/30 CRU .4R / 30 – TESZT PAD 4 CRDi AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS + 
KÓDOLÁSI FUNKCIÓ STD: 2500BAR, PRCO, 1x PSC .79

007935100790 CRU.2R/20 CRU .2R / 20 – Teszt és szerviz pad 1 CRDi TELJES AUTOMATI-
KUS MŰKÖDÉSI KÓDOLÁSI FUNKCIÓ

007935100800 CRU.2R/20/F
CRU .2R / 20 / F – Teszt pad, öblítő és kódoló 1 . CRDi TELJES 
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS+ KÓDOLÁSI FUNKCIÓ STD: 2000 
BAR, UB-15, PRCO

007935100810 CRU.2R/30 CRU .2R / 30 – Teszt és szerviz pad 1 CRDi TELJES AUTOMATI-
KUS MŰKÖDÉSI KÓDOLÁSI FUNKCIÓ

007935100820 CRU.2R/30/F
CRU .2R / 30 / F – Teszt pad, öblítő és kódoló 1 . CRDi TELJES 
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS+ KÓDOLÁSI FUNKCIÓ STD: 3000 
BAR, UB-15, PRCO

A legfejlettebb eszköz a piacon a teszteléshez
Common Rail injektorok . Igazolt,
intuitív, felhasználóbarát kialakítás,
köszönhetően a legmodernebb hasz-
nálatának technológia lehetővé teszi, hogy 
ellenőrizze a vizsgált injektor műszaki állapo-

Az eszközök jellemzői

 Minden típusú elektromágneses
     és piezo injektor tesztelése: Bosch, Delphi,
     Denso, Siemens / VDO / Continental és
     Kétszintű az adatbázisra való hivatkozással

 Több mint 2000 hivatkozás a befecskendezőkre
 1 . művelet (CRU2R) vagy 4 injektor (CRU4R)
 Üzemi nyomás: 2000 bar vagy 2500 bar
 A befecskendező szelepének testzárlata

     vagy a csapok és a vezérlőlemez védelme
     között  károk ellen

 C2i és C3i kódok megjelölése
     a Delphi injektorokhoz és az IMA, ISA kódokhoz
     Bosch befecskendezőkhöz .
     (csak RSP érzékelő szükséges)

 Kódok létrehozása Denso injektorokhoz
     Piezo és tekercs - opcionális

 Golyós működtető szerkezet (Bosch)
 Egyedi PIEZO stack regeneráló funkció
 Injektorok belső tisztítása

     (Csak CRU2R esetén)
 Csatlakozás csatlakoztatásának lehetősége

      tüzelőanyag-befecskendező egységek teszteléséhez
 PA tesztcsomagok szerkesztésének lehetősége
 Ingyenes adatbázisfrissítés 
 Működés automata üzemmódban
 Beépített 12 “” Android tabletta
 Nyilvánvalóan bemutatott vizsgálati eredmények

     nyomtatással

ta gyorsan és pontosan . A készülék képessé-
geit különösen a szakemberek értékelik,
keres a fejlett technológia, és széles alkal-
mazási lehetőségek . Val vel CRU2R / CRU4R 
sorozatú eszközök, lehetséges generálni
Bosch befecskendezők új kódjai

Professzionális
felhasználásra

Kódolás Bosch,
Delphi és Denso
injektorok

Maximális üzemi nyomás
legfeljebb 2500 bar
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Elvégzett tesztek:

RLC
Az injektor elektromos vizsgálata
- piezo: µF
- tekercs: Ω/mH

CFL 
Az injektor tömítettségi vizsgálata

LKT
Statikus szivárgásvizsgálat visszatéréskor
fecskendő

NLT
A befecskendezőcsúcs szorosságvizsgálata

aNOP Automatikus nyitási nyomás teszt
injektor tippek

iVM
Injektor kiadási teszt
- Teljes terhelés (FL), részleges terhelés
(PL), emissziós sebesség (EM), lassú ciklus (LL),
Az injekció beadása / beadása után

DFi
A dózis-növekedés jellemzésének vizsgálata

RSP
Injektor reakcióidő teszt (opcionális)

RSP - Injector reaction test
Az RSP érzékelő csatlakozik a
injektor a mechanikus befecskendező
válasz elektromos vezérlés .
Diagnózis: vágó injektor, késleltetett üzeman-
yag-befecskendezés, alacsony motorteljesítmény,
A kipufogó alkatrészek nagyfokú toxicitása .

AZO szoftver
Forradalmi szoftver a legfrissebb
IT, például nyomtatás vagy protokollokat küld
a hálózaton keresztül WiFi, szinkronizálás a 
szerverrel, automatikus a szoftverek és adatbázisok 
frissítése, távoli hozzáférés az eszközhöz, on-line 
technikai támogatás és több .

BK-iVM - dinamikus tömegmérés
injektor kimenet
Pontos, megismételhető és gyors elektronikus
injekciós dózisok és túlfolyások mérése . Csak
világméretű mérőrendszer, amely nem tartal-
maz mozgatható alkatrészeket szűrés vagy 
hőmérséklet kalibrálás . Ez felkerül az injektált 
részadagok mérése a másik után, ahogyan
a motorban történik . ismételhetőség:
0,05%, pontosság: 0,2% .

iPSC - porlasztókamra
Illuminated spray test kamra hipertóniás 
körülmények között . Lehetővé teszi a megfigyelést
befecskendezési nyomás 2500 bar-ig . Kamra
lehetővé teszi a részleges dózisok vizuális meg-
különböztetését  ahogy a hengerben történik .

Diagnózis:  a befecskendezőnyílás befecskend-
ezési nyomása, szabálytalan permetezés, szivárgás 
vagy túlhevült és sikertelen befecskendezők .
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MTBR / P - Kompakt önálló dízel próbapad / minden 
típusú és CR-pumpa rendszerhez

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935101480 MTBR/P
MTBR / P - Kompakt önálló dízel próbapad / minden típusú és CR-pumpa rendszerhez / 2000Bar Capable / Smaller lendkerék 
(Cambox működés korlátozva *) / Egyszeri mérésérzékelő / elektronikus statikus tömegmérés / Bosch CP1 / CP3 alkalmazko-
dóképesség CRp beleértve

007935101680 MTBR/I

MTBR / I - Kompakt önálló dízel próbapad / minden típusú CRDi redszerhez (Cri, CRiN) / 2000Bar-ig kapható / Elektronikus 
dinamikus tömegmérés / befecskendező kódolás (4xRSP .04 szükséges) / Bosch kódolás IMA / ISA, Delp Kompakt önálló 
próbapad a CDRi injektorok minden típusának és modelljének teszteléséhez, 4 mérőnyílással, 2000 bar maximális nyomás 
Egyetlen mérőrendszer, elektronikus dinamikus tömegmérés Kézi védőburkolat . Injektor kódolási funkció (RSP érzékelő 
szükséges) . Felszerelt beépített CRP szivattyúval Opcionális: Injektor tesztsín (007935101530), RSP érzékelő (007935100670 - 
szükséges injektor kódolási funkciókhoz

007935101490 MTBR/E MTBR / E - Kompakt önálló dízel próbapad / CRDi, CR-Pump, EUI / EUP, HEUI Systems / 2800Bar Capable / Cambox működ-
tetés / kettős mérésérzékelő / Elektronikus dinamikus tömegmérés és statikus tömegmérés / injektor Codi 

Az egyetlen kompakt szakszerű dízel me-
goldás minden dízel számára Injekciós rend-
szerek az Automotive, Commercial, Industrial
és a tengeri piac ma . Meg tudja vizsgálni a 
CRDi, CRp, EUI / EUP és HEUI rendszerek .

 Maximális nyomás
    2500 bar-ig

 Elektronikus és biztonságos védőkupak
     nyitása

 Injektor kódolása
     C2i / C3i, IMA / ISA és
     mások *

 Dynamic Electronic Mass (BK) mérés
     (CRDi, HEUI, EUI / EUP)

 Pontosság: 0,2% FS, ismételhetőség: 0,05%
 Statikus elektronikus tömeg

     (DFAP) mérés (CRp)
 Felbontás: 1mm3, Pontosság: 0,6% FS
 Teljesen automatikus és gyors tesztelési fázis

007935101480
007935101680
007935101490

 Dízel diagnosztika speciális
     szintje

 Belső hűtőrendszer (Nincs szükség
     vízcsatlakozásra)

 Azonnali vészleállító funkció
 15 “érintőképernyős HMI

* future updates

A legmodernebb megoldás
a piacon

Tesztelés CRDi, CRp, EUI / EUP

Kódolás Bosch, Delphi
és Denso injektorok
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Műszaki adatok
Fázisok száma 3 P / PE

Imputációs frekvencia 50/60 Hz

Sebességtartomány 0 – 4000 obr/min

Erős motor 15HP termikus
védelemmel

Maximális működési környezeti 
hőmérséklet 50°C

Magas nyomású rendszer
Max . Nyomás 2500 bar

Ellenőrizze a 35 l olajos tartályt

Hulladékolaj tartály 10 l

Méretek 750 x 700 x 1610 mm

Súly 300 kg

Műszaki adatok:

 Minden teszi az OE, a CZ és
     a felhasználói adatbázis

 Piezo & Solenoid programozható
     működtetési profilok
     (HV: 0-300 V / 0-35A)

 Injektor és PCB védelmi áramkör
     (StG, StB, SC, OC, IC)

 Többszörös injekciós
     képesség

 Hidraulikus rendszer vezérlés és jelzés
     (30-300 bar)

 Az egység injektor / szivattyú gyors szerelése
     és leszerelése

 Felhasználóbarát, ergonómikus, dinamikus
     és robusztus kialakítás

 Alacsony tápellátású automatikus
     nyomásszabályozó (10bar) 

 Cseppfolyós tömlő
     gyorscsatlakozók

 A CRp / CRi adapterek ingyenes indító
     készlete, szerelvények és csatlakozók minden
     gyártmányhoz és típushoz

Végrehajtott tesztek:

R2LC – Elektromos működtető teszt
- piezo: µF
- cewkowe: Ω/µH

CFL – Ellenőrizze a szivárgás tesztet

LKT – Statikus Vissza Szivárgásvizsgálat

NLT – Fúvóka szivárgásvizsgálat

aNOP – Automatikus fúvóka
nyitónyomás teszt

iVM –  Injektor térfogatmérés
(teljes terhelés, részterhelés, kisugárzás,
kis terhelés, az injekció előtti / utáni
injekciót és még többet . . .)

iVM-DFi – Injektor térfogatmérés  

(több vizsgálati pont lejtés, nyomásonként)

RSP – Befecskendező fúvóka Válaszidő-teszt

BIP – befecskendezőszelep vezérlőszelep

reakcióidő teszt

SPR – dinamikus szórásvizsgálat minden vizsgálati 
körülmények között

Továbbá:
Magasnyomású vezérlőszelep működtetése (DRV, 
IMV, PCV, stb  . . .)
Nagynyomású érzékelő reakció
Magasnyomáscsökkentő biztonsági szelep 
működtetése
CR Szivattyú áramlási korlátozó szelep működ-
tetése (ZME, IMV, SCV, VCV, stb  . . .)
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TBC-R / p - Tesztpult
Elektronikus vezérlő és 
mérőegység 1 CR szivattyúhoz
007935101690
007935101700
007935101710

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935101690 TBCR/P
Elektronikus vezérlőmodul . Az összes CRp szivattyú tesztelése . Elektronikus tömegmérési rendszer . Teljes adatbázis . 
Minden hagyományos próbapadon használható . Opcionális: szivattyú adapterek: Bosch CP4 (007935101550), Denso 
(007935101580), Delphi (007935101570) és VDO (007935101560)

007935101700 TBCR/I

Elektronikus vezérlő és mérő modul . 4 db minden típusú CRDi injektor tesztelése . A HEUI, EUI / EUP befecskendezők 
tesztelésének lehetősége (ha van egy speciális készlet) . Elektronikus tömegmérési rendszer . Teljes adatbázis . Jeladó 
befecskendezése (RSP érzékelő beszerzése után) . Minden hagyományos próbapadon használható . Választható: sín az 
injektorok teszteléséhez (007935101530), RSP érzékelő (007935100670 - szükséges az injektor kódolási funkciókhoz),
iPSC szóráskamra, Denso injektor kódolás (007935101660), HEUI teszt

007935101710 TBCR/E TBC-R / e - Tesztpult Elektronikus vezérlés és mérés 4 CRDi injektorhoz, 1 CR szivattyú, 4 HEUI, 1 EUI / EUP (minden 
típushoz . Működési profilok - Adatmérés-kódolás / TestBench szimuláció / BK dinamikus elektronikus tömeg Mérés 

100% LEHETŐSÉG 
- 50% ÁR
 CRDi, CRp, EUI / EUP 
tesztelés
A legmodernebb elektronikus vezérlő és 
mérőmodul, amely lehetővé teszi a mai dízel-
motorok összes befecskendező rendszerének 
ellenőrzését és pontosságát . CRDi injektorok, 
CRp szivattyúk és EUI / EUP és HEUI injektorok, 
minden típusok és minden gyártó .

Bármelyik hagyományos kivitelre szerelhető
piacon kapható próbapad Modern kompakt 
kialakítás . Tiszta kezelőfelület (10 hüvelykes 
érintőképernyő), gyors és kényelmes telepítés .
A készülék funkciói és képességei azonosak 
azokkal elérhető a megfelelő MTBR változat-
ban .

Eszköz tulajdonságai:
 Maximális üzemi nyomás az injektorokhoz

     CRDi akár 2500 bar-ig
 Kompatibilis az egyes hagyományos

     megoldásokkal  a piacon kapható próbapad
 Kompakt, könnyű és hordozható kivitel
 Delphi injektorok kódolása (C2i / C3i)

     Bosch (IMA / ISA), Denso (QR-kód - opcionális)
     és egyéb*

Leírás:
 Adatbázis minden OE és CZ gyártók számára,

     és a felhasználói adatbázis
 Programozható aktiválási profilok

     az injektorokhoz: Piezoelektromos és tekercs
     (HV: 0-300 Volt / 0-35A)

 Fejlett biztonsági áramkörök
     Injektor és PCB (StG, StB, SC, OC, IC)

 Ergonómikus és robusztus kialakítás,
     felhasználóbarát .

Elvégzett tesztek:
R2LC - elektromos injektoros vizsgálat
- piezo: µF
- tekercs: Ω/µH
CFL - befecskendező szivárgásvizsgálat
LKT - statikus szivárgásvizsgálat
a fecskendő
NLT – injektor tip integritás teszt
aNOP - Automatikus nyitási nyomás teszt
a injektor tippek
iVM - Injektor bõvítõ teszt (Teljes terhelés
(FL), részleges terhelés (PL), dózis
Emisszió (EM), lassú ciklus (LL), elő-befecskendezés 
/ A beadás utáni (PI)
iVM-DFi -  injektor kimeneti teszt (változó
adagolási tartomány minden vizsgálathoz)
Dózismódosítás jellemzése
RSP - Injektor reakcióidő teszt (opcionális)
BIP [for UIS rendszerekhez] – a befecskendező 
szelep szabályozási ideje
SPR - Dinamikus porlasztásos vizsgálat

További vizsgálatok a CRp szivattyúknál:
A nagynyomású szabályozó szelep működtetése
 (DRV, IMV, PCV stb .) .
A nagynyomású érzékelő válaszideje .
A nagynyomású biztonsági biztonsági szelep 
működtetése .

 Dinamikus elektronikus tömegmérés (BK)
     a CRDi, HEUI, EUI / EUP esetében

 Pontosság: 0,2% FS, ismételhetőség: 0,05%
 Statikus elektronikus tömegmérés (DFAP)

     a CRp szivattyúkhoz
 Felbontás: 1mm3, Pontosság: 0,6% FS
 Teljesen automatikus és gyors vizsgálati ciklus
 A diagnózisok fejlett

     szintje
 Vészkikapcsolás

     funkció
 10 “” HMI érintőképernyő

* jövőbeli frissítések
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Önálló teszt és szerviz pa
Magneti Marelli
Series UIPR diesel injector
007935100940
007935100950
007935100960
007935100970

KOD MM MODEL LEIRÁS

007935100940 UIPR-S TESZT ÉS SZERVIZ ÁLLOMÁS 1 EU/EUP DIESEL INJEKTOR 
VIZSGÁLATÁHOZ

007935100950 UIPR-S/F TESZT, SZERVIZ ÉS ÖBLITŐ ÁLLOMÁS 1 EU/EUP DIESEL 
INJEKTOR VIZSGÁLATÁHOZ

007935100960 UIPR-A TESZT ÉS SZERVIZ KIEGÉSZITÉS 1 EU/EUP DIESEL INJEK-
TOR VIZSGÁLATÁHOZ

007935100970 UIPR-A/F TESZT, SZERVIZ ÉS ÖBLITŐ KIEGÉSZTITÉS 1 EU/EUP 
DIESEL INJEKTOR VIZSGÁLATÁHOZ

Jellemzői:

 UIPR-S eszközök - önálló egység
     (TCCMR vezérlő) teszteléshez és tisztításhoz
     (UIPr-S / F) az EUI / EUP szivattyú befecskendezőinek

 UIPR-A - egy melléklet a teszteléshez
     és tisztító (UIPr-A / F) szivattyú befecskendezőket
     EUI / EUP, ellenőrzés és mérés a
     Sorozat DS2R, CRU2 (4) R

 Félautomata üzemmód
 Statikus elektronikus mérés (DFAP)
 Elektronikus vizsgálati jelentés

     nyomtatható (opcionális nyomtató)
 8” érintőképernyős tabletta

     Android

Főbb jellemzők:

 Kiterjedt vizsgálati adatbázis tekercs
     és piezoelektromos szivattyú befecskendezők

 Saját teszttervek készítésének lehetősége
 Pneumatikus UIPR vezérlés vizsgálati táblázat

     használata nélkül
 Az injektor szivattyúk gyors beszerelése és szétszerelése
 Piezo vezérlése és tekercs

     befecskendezők (HV: 0-250V / 0-35A
 Lehetőség szimulálni 1200 ford / perc

     (600 ciklus / perc))

RSP / BIP - idő tanul-
mányozása a injektor reakció

RSP és BIP érzékelők csatlakoznak a terminálhoz
és a szivattyú befecskendező szelepe a
a mechanikai válasz pontos mérése az injektálószi-
vattyú szelep elektromos vezérléshez  valamint
a tényleges üzemanyag-befecskendezési idő .

Diagnózis: vágószivattyú befecskendező,
késleltetett üzemanyag-befecskendezés,
alacsony motorteljesítmény, az égéskomponensek 
nagyfokú toxicitása . CR (ZME, IMV, SCV, VCV stb .)

Cambox
A Cambox eszköz könnyen és gyorsan elérhető
hozzáadva bármilyen használt próbapadhoz
tesztelésére valamennyi injektor (EUI) és
szivattyúegységek (EUP) .

A készülékünk univerzális, mire számít
felszerelhető bármely típusra tesztelőpad (Bosch, 
Hartridge, Rabotti, Magas, Kínából készült ter-
mékek és mások) . Magassága Cambox aljától
az áttengely tengelyéhez képest ugyanaz,
mint a BOSCH eszköz  - 125 mm .

A Cambox teszter szimulálja a 
munkakörülményeket mint a motorban .
A tesztberendezést összekötő csatlakozó lehetővé 
teszi a helymeghatározást mindegyik EUI / EUP 
dolgozni, és egy szimulátor hozzáadásával
(DGiC-1 / CB, vagy TCCMR / CB) lehetővé teszi a 
stimulációt a tekercs működését, ahogyan a mo-
torban történik . Standard konfigurációban (gyári 
felszedés) az eszköz lehetővé teszi a végrehajtást
A Volvo mechanikai tesztjei és egy változata
Iveco . Más EUI / EUP típusokhoz rendelkezésre 
állnak speciálisan elkötelezett adapterek, fogan-
tyúk és tengelyek .
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KOD MM LEIRÁS
007950011600 3 lépcsős javitó készlet Bosch-hoz

007941000204 3 lépcsős javitó készlet Denso-hoz 

007941000205 3 lépcsős javitó készlet VDO-hoz

007941000206
3 lépcsős javító készlet (kivéve 
Denso)

007941000207
3 lépcsős javításó készlet (kivéve 
a VDO) 

A „harmadik szakasz  javítása” injektorok

A Magneti Marelli kifejlesztett egy javítási techno-
lógiát Bosch injektorok, úgynevezett „harmadik fázis” 
„(MM 007950011600) . Ez lényeges eleme Injektor-
-regeneráló műhelyfelszerelés, Ennek köszönhetően 
kiválaszthatja az összeset állítható méretek, példáu:

 labdázni
 légrés
 a szabályozó kamra térfogata
 tavaszi feszültség

A berendezésünk érintőképernyős számítógépen 
alapul és lehetővé teszi a mikrométer szabályozást 
Kalibrálva 0,001 mm-re . Minden mérés érzékelővel 
történt A javítási eljárás során azok automatikusan 
átkerül a számítógépre, amely elemzéssel elvégezte 
a méréseket, korrigálja a beállítók (alátétek) . Egy ily-
en eljárás garantálja ezt az injektor megfelelően fog 
működni . A rendszer  mérési adatbázissal rendelkezik
Bosch elektromágneses befecskendezőkhöz,  mind 
a személygépjárműveket (ún „” 110 „”) és teherau-
tók (úgynevezett „120” „) . Jelenleg a Siemens / VDO 
injektorok mérésére és szabályozására is kínálunk . 
Esetében Siemens / VDO injektorok (piezoelektro-
mos), lehetséges az összes vezérlőelem mérése, 
amelyek befolyásolják az injektor működését, mind 
a felső, mind az alsó részében . Vannak még contreol 
készletek és teljes befejezése injektorok rendel-
kezésre állnak .
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Injektor teszter kiegészitők

Nyomás álló kamra

Nyomásálló kamra méret 7-9 MM
Megvilágított szórócső a befecskendező spray 
minőségének megfigyelése - iPSC .79D . Maximális
üzemi nyomás 2500 Bár . Ennek köszönhetően
lehetőség van a NOP diagnosztizálására, helytelen 
permetezés, szivárgás vagy viselés az injektor tűjét . 
A csőben van könnyű és gyorsan használható 
szerelőrendszer injektorok permetező átmérője
7-9 mm	

007935100650

RSP SENSOR - FÚVÓKA RESPONSE SENSOR (7-9mm) - kódolási 
funkció

RSP érzékelő   tű 7-9 MM
RSP érzékelő, lehetővé teszi a pontosságot
a tû válaszidejének (késleltetésének) mérése
az elektromos jel továbbításának pillanatától
az injektor tekercsre . Az adapterrel lassan
észlelhető injektor működtetése,
késleltetés a az injekció, gyenge teljesítmény .
Szükséges új injektor kódok létrehozásakor .

007935100670

Piezoelektromos egységek áramlás szabályozója Conti/VDO 
Backleak szabályozó a SIEMENS / VDO piezoelektromos
elemek Nyomáscsökkentő tüzelőanyag hátoldalán
teszteléshez piezoelektromos Conti / VDO
injektorok

00793509546

Fúvókaérzékelő Pumpinjectr-hoz
RSP BIP fúvókaérzékelő
(3 db VW, EUI Bosch, Delphi adapterrel)
Érzékelő három adapterrel
BIP mérés injekciós szivattyúkban

007935100410

Teszt folyadék CRU sorozat . 20 l-es dízel 
(egyenértékű a Bosch VS 15665-OL-CV, 
ISO 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen, MTU, 
Lucas CAV, MB DBL 6513)

007936200000

MOBIL MUNKAÁLLOMÁS 

007935095390

Tisztító folyadék DIESEL 2l

007935095100

DNC .04 - DENSO CODING (Solenoid & Piezo) 
CRU*R és MTBR gépekhez

007935101660

           Akcesoria do testerów wtryskiwaczy

007935100670
CZUJNIK OPÓŹNIENIA WZNIOSU IGLICY RSP 7-9 MM

Czujnik RSP, pozwala na precyzyjny pomiar czasu reakcji (opóźnienia) iglicy wtryskiwacza, od momentu podania sygnału elektrycznego na 

cewkę wtryskiwacza. Dzięki adapterowi możliwe jest wykrycie wolnej pracy wtryskiwacza, zbytniego opóźnienia faktycznego wtrysku, słabej 

wydajności. Niezbędny przy generowaniu nowych kodów wtryskiwacza.

007935101660
FUNKCJA KODOWANIA WTRYSKIWACZY DENSO (OPROGRAMOWANIE)

Aktywacja możliwości nadawania nowych kodów QR dla wtryskiwaczy Denso (piezo i cewkowe). Dla testerów wtryskiwaczy serii CRU*R, 

TBCR i MTBR

007935095460
REGULATOR DO PRZELEWU PIEZOELEKTRYKÓW SIEMENS/VDO

Dławik ciśnienia dla paliwa przelewowego, do stosowania przy testowaniu wtryskiwaczy piezoelektrycznych Conti/VDO

Piezoelektromos egységek áramlás
szabályozója BOSCH
Backleak szabályozó a BOSCH piezoelektromos
Nyomáscsökkentő tüzelőanyag hátoldalán
teszteléshez piezoelektromos BOSCH injektorok

007935095470

Tesztelő folyadék DIESEL 4l

007935095110

Tisztító folyadék ultrahangos
mosóhoz DIESEL 4l

007935095120

Folyadék belső tisztításhoz Macc 
Diesel 25L (Dla Ds / Es / Gd sorozat)

007935100270
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KOD MM OPIS
007935095020 Adapter DS2 és CRU2-hez Crin - Iveco / Cummins 1

007935095030 Adapter DS2 és CRU2-hez Crin - Iveco / Cummins 2

007935095980 Adapter  Khd/Deutz(Bosch)(Bosch 120-067)  Injektorokhoz

007935095050 Adapter DS2 és CRU2-hez Crin - Renault

007935095400 Adapter Crin -Cummins (Bosch 120 – 003) Injektorokhoz

007935095410 Adapter CRIN – DURAMAX (DENSO 5730)

007935095420 Adapter CRIN -JOHN DEERE (DENSO 0540)

007935095520 Injektor adapter CRIN ford 6 .4 Powerstroke (Siemens 8C3Z-9E527-A)

007935095045 Adapter DS2-hez és CRU2 Crin - MAN 2 Injektor sz . 445120030, 0445120218, 0445120100)

007935095035 Injektor adapter CRIN KHD/ DEUTZ9 (BOSH 120-065)

007935095430 Adapter CRIN -BOSCH MTU

007935095530 Injektor adapter CRIN DENSO (0800 05C0064)

007935095540 Injektor adapter CRIN-L ORANGE (L ORANZ 934759 VTO-G266W48B)

007935095550 Injektor adapter CRIN IVECO (BOSH 120-054)

007935095040 Adapter DS2 és CRU2-hez Crin - MAN 1 Injektor sz . (0445120044, 0445120053, 0445120045)

007935095560 Injektor adapter CRIN IVECO (BOSH 120-157)

007935100100 Adapter Crin Uip .01/02/03 injektorokhoz

Injektor javitó kéziszerszámok

CRIN injektor adapterek

Antimágneses csipeszek

007950010150

4 db hatlapfejű
feltét készlet a végrész 
kicsavarozásához 14mm, 15mm, 17mm, 
19mm méretű injektorok

007950010770

Univerzális tartó
beállítható átmérővel

007950010750

Tartály injektorok tárolására

007950010240

Hatlapfejű feltét a végrész
kicsavarozásához IVECO DAILY 17, 5mm 
injektorokban

007950010730

0 .986 .613 .650 - Teljes szerszámkészlet 
javításhoz Bosch fúvóka tartó CRI + 
CRIN

007950010210

0 .986 .613 .699 - Szerszámkészlet javítása 
a Common Rail fúvókák számára Bosch 
„CRIN”

007950010220

Szerszámkészlet javítása a Common Rail 
fúvókák számára Bosch „CRI”

007950010230
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Összehasonlító csapágy Common Rail
Injektorokhoz - Digitális Milliméteres Kom-
parátor-Komparátorcsapágy 2 rögzítőelem-
hez Common Rail fúvókákhoz (17 és 19Mm)
Digitális Millesimal Comparator

007950010310

Hasonlóan a 0 .986 .610 .130-hoz - Speciális 
vice a közös sínes befecskendezők 
leengedéséhez - univerzális
(0986 .613 .400)

007950010630 

Különleges vise for leszerelés, ahogy
azt a injektor, anyák, permetező gyártók . 
Teljes szöglemezek   és a hüvelyek 
beszereléséhez szükséges injektor és 
elektronikus komparátor mérésre
használt injektorelemek . 

Ultrahangos mosó

007935095210

6 db hatlapfejű kulcskészlt 1/2”
15, 17, 19, 27,
29 és 30mm .

007950010320

Szolenoid kulcs átmérő: 29 mm

007950010710

Feltét a belső anya – O-gyűrű 
leszereléséhez Bosch, hatlapfejű 10mm 
nyílás 7,5 mm

007950010800

Diesel pab kiegészitő szerszám

007950011450

Teflon tömítés leszerelésére
szolgáló berendezés CRIN (0986613646)

007950010670

Teflon tömítés leszerelésére
szolgáló berende

007950010680

Szolenoid kulcs átmérő: 30 mm

007950010720

Feltét vezetőcsappal
SIEMENS injektorokhoz

007950010820

3 pin feltét belső
O-gyűrű leszereléséhez DENSO

007950010840

Diesel pab kiegészitő szerszám

007950030005

3 pin feltét a belső
anya – O-gyűrű leszereléséhez
DELPHI

007950010790

Diesel pab kiegészitő szerszám

007950030025

Teszt aljzat a golyóaljzatok felületének
teszteléséhez (alnyomásos)

007950010340

Injektor golyóaljaztok
bejáratására szolgáló készlet

007950010100

Paszta a golyóaljzatok polírozásához

007950010380
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0 .986 .612 .400 - Szerszám 
eltávolításához és rögzítéséhez a 
közös sín fúvóka-tartók és egység-
befecskendezők .

007950010250

0,986,613,427 - Power Spring 
X VW Common Rail (Használat 
007950010250-en)

007950011595

Force Pick Up Digitális
Erőkijelzővel

007950010260

Tartó az egységszivattyú injektorokhoz

007950010270

Tesztelő adapter

007950011560

Tesztelő adapter

007950011570

Tesztelő adapter

007950011580

Speciális szerszám a befecskendező 
újraélezéshez

007935063350

Szerszámkészlet Denso Injector Seat 
Resurfacing D .17-19 Mm

007935063360

Tesztelő adapter

007950011550

Állítsa be a dízel nagynyomású 2500-as 
kézi diagnosztikához

007935095600

Pneumatikus öblitő DPF rendszer tisztító . 
Tisztitó adalék: (007935019070)
Öblítőfolyadék: (007935019080)

007935019090

DPF tisztitó Adalék 5 l

007935019070

DPF Öblitő Adalék 5 l

007935019080
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Injektor pótalkatszészek

F 00R J02 760 - Fázis 3 fűrészlapok 
Szerszámkészlet: - A) Hex 22 - Furat 18 
Vastagság: 0,90 - 1,13 (24 Méret) Vágás: 
0,01 -240 Darab B) Hex 22 - Furat 19 
Vastagság : 1,00-1,11 (12 mérés) Vágás: 
0,01 -120 darab C) Di

007950011610

F .00R .J02 .760 - 3 . fázisú alátétek A 
szerszámkészlet: - A) Hex 22 - Furat 18 
Vastagság: 0,954 - 1,046 (24 mérés) 
Vágás: 0,0004 -240 Darab B) Hex 22 - 
Furat 19 Vastagság: 1,24 - 1,35 (12 mérés) 
Vágás: 0,01 -120 darab C) Diam . 22,8 - 
Lyuk 19,50 Vastagság: 1,516-1

007950011605

F .00Z .C99 .016 - 3 . fázisú alátétek 
szerszámkészlete: - A) Diam . 15,70 - Hole 
10,50 Vastagság: 1,194 - 1,286 (24 méret) 
Vágás: 0,004-240 darab B) Diam .5,30 
- Hole 3,50 Vastagság: 1,10-1,80 (36 
méret) Kivágás: 0,02-3

007950011615

F 00Z C99 016 - Fázis 3 fűrészlapok 
szerszámkészlete: - A) Diam . 15,70 - Hole 
10,50 Vastagság: 1,10 - 1,33 (24 Méret) 
Vágás: 0,01-240 darab B) Diam .5,30 - Hole 
3,50 Vastagság: 1,10-1,80 (36 mérés) 
Vágás

007950011620

Vastagság kalibráló készlet: Átm .9,00 - Furat 
3,50 Vastagság: 0,78 - 1,25 - Cut 0,01 - 48 Méret 
- 480 db

007950011625

Vastagság kalibráló készlet: Átm .7,70
- Furat 4,40 Vastagság: 0,985 - 1,385
- Cut 0,01 -41 Méret - 410 db

007950011630
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Kalibráló készlet: Átmérő 5,10 - Furat 3,00 
Vastagság: 1,00 - 1,70 - Cut 0,02 -36 méret - 360 
db-os készlet

007950011710

Szolenoid alátét készlet:Átm . 22,80 - Furat 19,50 
Vastagság: 1,512 - 1,684 - Cut 0,004 -44
Méret - 440 db

007950011775

Kalibráló készlet: Átmérő 4,50 - Furat 2,50 
Vastagság: 1,20 - 1,90 - Cut 0,02 -36 méret - 360 
db-os készlet

007950011715

Szolenoid alátét készlet: Átm . 22,00 - Furat 19,00 
Vastagság:0,90 - 1,40 - Cut 0,01 -51 Méret - 510 db

007950011780

Kalibráló készlet: Átmérő 4,20 - Furat 2,30 
Vastagság: 0,05 - 1,70 - Cut 0,05 -24 méret - 240 
db-os készlet

007950011720

Kalibráló készlet: Átmérő 4,20 - Furat 2,30 
Vastagság: 0,80 - 1,64 - Cut 0,02 -43 méret - 430 
db-os készlet

007950011725

Kalibráló készlet: Átmérő 4,00 - Furat 2,30 
Vastagság: 1,15 - 2,30 - Cut 0,05 -24 méret - 240 
db-os készlet

007950011730

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 4,00 - Furat 
2,30Vastagság: 1,20 - 1,90 - Cut 0,02 -24
Méret - 240 db

007950011735

Szolenoid alátét készlet:Átm . 23,70 - Furat 19,00 
Vastagság: 0,86 - 1,24 - Cut 0,004 -96 Méret - 960 db

007950011765

Szolenoid alátét készlet: Átm . 22,80 - Furat 19,50 
Vastagság: 1,30 - 1,80 - Cut 0,01 -51 Méret - 510 db

007950011770

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,30 - Furat 
3,50 Vastagság: 1,20 - 2,30 - Cut 0,10 -12 
Méret - 120 db

007950011680

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 6,40 - Furat 
2,50 Vastagság: 1,20 - 1,30 - Cut 0,01 -11 Méret 
- 110 db

007950011635

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 6,40 - Furat 
2,50 Vastagság: 1,00 - 1,40 - Cut 0,01 -41 Méret 
- 410 db

007950011640

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 6,40 - Furat 
2,50 Vastagság: 1,089 - 1,368 - Cut 0,009 
-32Méret - 320 db

007950011645

Vastagság kalibráló készlet:Átm . 5,30 - Furat 
3,50 Vastagság: 0,90 - 1,90 - Cut 0,05 -21 Méret 
- 210 db

007950011675

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,30 - Furat 
3,50Vastagság: 1,20 - 2,30 - Cut 0,05 -23 Méret 
- 230 db

007950011685

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,30 - Furat 
3,50 Vastagság: 1,0 - 2,00 - Cut 0,02 -51 Méret 
- 510 db

007950011690

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,10 - Furat 
3,00Vastagság: 1,20 - 1,60 - Cut 0,02 -21 Méret 
- 210 db

007950011695

Vastagság kalibráló készlet:Átm . 5,10 - Furat 
3,00Vastagság: 1,15 - 2,30 - Cut 0,05 -24 Méret 
- 240 db

007950011700

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,10 - Furat 
3,00Vastagság: 1,00 - 2,00 - Cut 0,02 -51 Méret 
- 510 db

007950011705
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Szolenoid alátét készlet: Átm . 22,00 - Furat 
19,00Vastagság: 1,21 - 1,38 - Cut 0,01 -18
Méret -180 db

007950011785

Szolenoid alátét készlet BOSCH Átmérő: 23,70 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 0,90 – 1,00 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011110

Szolenoid alátét készlet BOSCH Átmérő: 23,70 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 1,10 – 1,20 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011120

Szolenoid alátét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 0,90 – 1,00 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011170

Szolenoid alátét készlet:Átm . 22,00 - Furat 19,00 
Vastagság: 0,90 - 1,12 - Cut 0,01 -23 Méret -230 db

007950011790

Szolenoid alátét készlet: Átm . 22,00 - Furat 18,00 
Vastagság: 0,950 - 1,054 - Cut 0,004 -27
Méret -270 db

007950011795

Szolenoid alátét készlet BOSCH Átmérő: 23,70 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1,10 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950010550

Szolenoid alátét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1,10 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950010540

Szolenoid alátét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, 
Nyílás: 19,00 mm, Vastagság: 1,30 – 1,40 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011180

Szolenoid alátét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, 
Nyílás: 18,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1,10 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011190

Szolenoid alátét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, 
Nyílás: 18,00 mm, Vastagság: 0,90 – 1,00 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011200

Szolenoid alátét készlet BOSCH Átmérő: 22,80 
mm, Nyílás: 19,50 mm, Vastagság: 1,34 – 1,76 mm . 
(22 méret) Tűrés: co 0 .02 mm, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 220 darab

007950011130

Kalibráló Klt pointer Átm .: 5,80 Vastagság8,277 - 
8,571 - Cut 0,012 -26 Méret -260 db

007950011815

Szolenoid alátét készlet: Átm . 15,70 - Furat 
10,50Vastagság: 1,19 - 1,33 - Cut 0,004 -36
Méret - 360 db

007950011740

Kalibráló Klt pointer Átm .: 5,90
Vastagság8,40 - 8,70 - Cut 0,01 -31
Méret -310 db

007950011805

Kalibráló Klt pointer Átm .: 5,90 Vastagság8,277 - 
8,571 - Cut 0,012 -26 Méret -260 db

007950011810

Szolenoid alátét készlet BOSCH Átmérő: 15,70 mm, 
Nyílás:10,50 mm, Vastagság : 1,10 – 1,20 mm . (11 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950011100

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH Átmérő: 5,90 mm, 
Vastagság: 8,40 – 8,50 mm . (11 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
110 darab

007950010510
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Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH Átmérő: 5,80 mm, 
Vastagság: 8,40 – 8,50 mm . (11 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
110 darab

007950011230

Kompenzációs alátét készlet 5 méret (1,5-11-10-9-
7,5 mm) i 3 távtartó (0,05-0,1-0,2 mm)

007950010440

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 9,8 mm 
Vastagság 1 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010450

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 11,4 mm 
Vastagság 0,8 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010460

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 7,35 mm 
Vastagság 0,8 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010470

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 9,4 mm 
Vastagság 0,8 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010480

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 8,5 mm 
Vastagság 0,8 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010490

Kompenzációs alátét készlet Átmérő 6,85 mm 
Vastagság 1 mm-től 1,95mm-ig 0,05mm-ként

007950010500

BOSCH alátét készlet Átmérő: 5,30 mm, Nyílás: 
2,40 mm, Vastagság: 1,72 – 1,90 mm . (10 méret) , 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 100 darab

007950010920

Kalibráló Klt pointer Átm .: 2,30 Vastagság: 1,00 - 
1,36 - Cut 0,01 -37 Méret -370 db

007950011830

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH, Átmérő: 2,30 mm, 
Vastagság: 0,90 – 1,01 mm . (12 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
120 darab

007950011290

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH, Átmérő: 2,30 mm, 
Vastagság: 1,02 – 1,13 mm . (12 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab, Összesen: 120 darab

 007950011300

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH Átmérő: 5,90 mm, 
Vastagság: 8,50 – 8,70 mm . (21 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
210 darab

007950010570

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH Átmérő: 5,80 mm, 
Vastagság: 8,50 – 8,70 mm . (21 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság,
Összesen: 210 darab

007950011240

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH, Átmérő: 2,25 mm, 
Vastagság: 1,14 – 1,25 mm . (12 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
120 darab

007950010600

Távtartó készlet a golyóaljzat és a szelep közötti 
távolság módosítására BOSCH, Átmérő: 2,25 mm, 
Vastagság: 0,95 – 1,13 mm . (19 méret) Tűrés: 0 .01 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
190 darab

007950011280
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BOSCH alátét készlet Átmérő: 5,10 mm,
Nyílás: 3,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1, 20 mm . 
(11 méret) Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság, Összesen: 110 darab

007950010590

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm,
Nyílás: 2,50 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . 
(11 méret), Tűrés: 0 .05 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság, Összesen: 110 darab

007950010950

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm,
Nyílás: 2,50 mm, Vastagság: 1,64 – 1,86 mm .
(12 méret), Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság, Összesen: 120 darab

007950010960

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm,
Nyílás: 2,50 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm (24 
méret), Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x
Vastagság, Összesen: 240 darab

007950010520

BOSCH alátét készlet Átmérő: 5,10 mm,
Nyílás: 3,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1, 20 mm . (11 
méret), Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 110 darab

007950010940

BOSCH alátét készlet Átmérő: 5,10 mm, 
Nyílás: 3,00 mm, Vastagság: 1,60 – 1, 86 mm . 
(14 méret), Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság, Összesen: 140 darab

007950010930

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,20 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (11 méret), 
Tűrés: 0 .05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 110 darab

007950010970

BOSCH alátét készlet Átmérő: 5,10 mm, Nyílás: 
3,00 mm, Vastagság: 1,00 – 1, 20 mm . (11 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 110 darab

007950010990

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm, Nyílás: 
2,50 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (24 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 240 darab

007950010560

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm, Nyílás: 
2,50 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (11 méret), 
Tűrés: 0 .05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 110 darab

007950011010

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,50 mm, Nyílás: 
2,50 mm, Vastagság: 1,64 – 1,86 mm . (12 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 120 darab

007950011020

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,20 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (24 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 240 darab

007950010580

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,20 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (11 méret), 
Tűrés: 0 .05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 110 darab

007950011030

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,20 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,70 – 1,96 mm . (14 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 140 darab

007950011040

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,20 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,70 – 1,96 mm . (14 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 140 darab

007950010980
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BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,00 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,20 – 1,70 mm . (24 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 240 darab

007950011050

Kalibráló Klt pointer Átm .: 5,40 Vastagság: 1,155 - 
1,265 - Cut 0,01 -12 Méret -120 db

007950011840

BOSCH alátét készlet Átmérő: 4,00 mm, Nyílás: 
2,30 mm, Vastagság: 1,72 – 1,90 mm . (10 méret), 
Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 100 darab

007950011060

BOSCH szelep rúgóját fenntartó sasszeg

007950011310

Sasszeg a Bosch visszaáramláshoz

007950011320

50 golyó készlet, méret: 1,34mm

007950010350

50 golyó eredeti Bosch készlet

007950010360

19 különböző rézalátét készlet (50 db-ként) + 2 
visszaáramlás csatlakozó

007950010370

20 tömítés és 50 golyó készlet az injektorokhoz

007950010610

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 9,20 Vastagság: 
1,00+1,01 - 1,45 - Cut 0,02 -24 Méret -240 db

007950011845

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 7,30 Vastagság: 
1,00+1,01 - 1,45 - Cut 0,02 -24 Méret -240 db

007950011850

Kalibráló Klt pointer Átm .: 10,00 Vastagság: 2,00 - 
2,50 - Cut 0,05 -11 Méret -110 db

007950011835

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 5,50 Vastagság: 
1,00+1,01 - 1,45 - Cut 0,02 -24 Méret -240 db

007950011860

Kit Of Caps X Injector Pump Vastagság: 14,66 - 
14,88 - Cut 0,02 - 12 Méret -60 db

007950011880

Kit Of Caps X Injector Pump Vastagság: 14,56 - 
14,78 - Cut 0,02 - 12 Méret -60 db

007950011885

Kit Of Caps X Injector Pump Vastagság: 14,80 - 
15,10 - Cut 0,02 - 16 Méret -80 db

007950011890

Kit Of Caps X Injector Pump Vastagság: 9,40 - 9,60 - 
Cut 0,02 - 11 Méret -55 db

007950011895
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Szolenoid alátét készlet DENSO Oktogonális Oct: 
23,20 mm, Nyílás: 20,00 mm, Vastagság: 2,99 – 3,10 
mm . (12 méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 
darab x Vastagság, Összesen: 120 darab

007950011220

Injektor pótalkatszészek Siemens 
injektor javitáshoz

DENSO Átmérő: 6,75 mm, Nyílás: 3,50 mm, 
Vastagság: 1,75 – 2,30 mm . (12 méret), Tűrés: 0 .05 
mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, Összesen: 
120 darab

007950011090

Szolenoid alátét készlet DENSO Átmérő: 24,30 
mm, Nyílás: 21,50 mm, Vastagság: 1,50 – 1,72 mm . 
(12 méret) Tűrés: co 0 .02 mm, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 120 darab

007950011150

Szolenoid alátét készlet DENSO Átmérő: 24,30 mm, 
Nyílás: 21,50 mm, Vastagság: 1,50 – 1,72 mm . (23 
méret) Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz: 10 darab x 
Vastagság, Összesen: 230 darab

007950011160

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,80 - Furat 3,00 
Vastagság: 1,10 - 1,65 - Cut 0,05 -12 Méret - 120 db

007950011650

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,80 - Furat 3,00 
Vastagság: 1,10 - 1,60 - Cut 0,02 -26 Méret - 260 db

007950011655

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,80 - Furat 3,00 
Vastagság: 1,75 - 2,30 - Cut 0,05 -12 Méret - 120 db

007950011660

Vastagság kalibráló készlet: Átm . 5,80 - Furat 3,00 
Vastagság: 1,60 - 2,30 - Cut 0,02 -36 Méret - 360 db

007950011665

Szolenoid alátét készlet: Átm . 24,30 - Furat 21,50 
Vastagság: 1,20 - 1,74 - Cut 0,02 -28 Méret - 280 db

007950011745

Szolenoid alátét készlet: Átm . 24,30 - Furat 21,50 
Vastagság: 1,20 - 1,73 - Cut 0,01 -56 Méret - 560 db

007950011750

Szolenoid alátét készlet: Átm . 24,30 - Furat 21,50 
Vastagság: 1,435 - 1,70 - Cut 0,05 -54 Méret - 540 db

007950011755

Szolenoid alátét készlet: Oct  . 23,20 - Furat 20,00 
Vastagság: 2,99 - 3,15 - Cut 0,01 -17 Méret -170 db

007950011800

Denso tömités klt 10 db

007950030070

Denso tömités klt 10 db felső solenoid

007950030075

Denso tömités klt 10 db also solenoid

007950030080

Denso tömités

007950030085
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Denso tömítés  Átm . 15X2,3Mm

007950030090
Denso Nut : 095000-0530

007950030490

Denso Nut : 095000-7890 - 095000-5031 
- 095000-5780

007950030495

Denso Nut: 095000-5080 - 095000-6130

007950030500

Denso Nut X Injector Piezo

007950030505

Denso Pin Plunger For:095000-580°

007950030350

Denso Pin Plunger : 095000-576#

007950030360

Denso Pin Plunger : 095000-503# - 
095000-785#

007950030365

Denso Pin Plunger For: 095000-764# - 
095000-728# - 095000-691# - 095000-604# 
- 095000-623# - 095000-770# - 095000-771# 
- 095000-673# - 095000-753# - 095000-769# 
- 095000-733# - 095000-668# - 095000-697# 
- 095000-761# - 095000-725# - 095000-690# 
- 095000-5

007950030355

Denso Kit tömítés  (Bk0052-
02+Bk0052-04)

007950030095

Denso Kit tömítés  (Bk0052-
02+Bk0052-03)

007950030100

Denso tömítés  (10 db ) alsó szolenoid

007950030125

Denso tömítés  Up Injector (10 db)

007950030130

Denso Nut : 095000-5600 - 095000-5760 
- 095000-5130 - 095000-6020 - 095000-
580# - 095000-602#

007950030475

Denso Nut : 095000-5610 - 095000-6760 
- 095000-6680 - 095000-7761 - 095000-
7781

007950030480

Denso Nut: 095000-0570

007950030485
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Denso Pin Plunger: 095000-547# - 
095000-890# - 095000-636#

007950030375

Denso Pin Plunger: 095000-613#

007950030380

Denso Pin Plunger: 095000-602#

007950030385

Denso Pin Plunger : 095000-789#

007950030390

Denso Pin Plunger: 095000-508#

007950030395

Denso Pin Plunger : 095000-560#

007950030400

Denso Pin Plunger : 095000-578#

007950030405

Denso Pin Plunger: 095000-551# - 
095000-665#

007950030410

Denso Pin Plunger : 095000-801#

007950030415

Denso Pin Plunger : 095000-652#

007950030420

Denso Pin Plunger : 095000-583#

007950030425

Denso Pin Plunger : 295050-001#

007950030430

Denso Pin Plunger : 095000-622#

007950030435

Denso Pin Plunger : 095000-810#

007950030440

Denso Pin Plunger : 095000-622#

007950030445

Denso Pin Plunger : 095000-778# - 095000-
741# - 095000-676# - 095000-703# - 
095000-776# - 095000-739# - 095000-552# 
- 095000-593# - 095000-829# - 095000-
592# -

007950030370
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Denso  szelep: 095000-580#

007950030250

Denso  szelep: 095000-764# 
- 095000-728# - 095000-691# - 
095000-604# - 095000-623#

007950030255

Denso  szelep: 095000-576#

007950030260

Denso  szelep: 095000-503# 
- 095000-785# - 095000-789# 
- 095000-679# - 095000-522# - 
095000-635# - 095000-659#

007950030265

Denso  szelep: 095000-778# - 095000-741# 
- 095000-676# - 095000-703# - 095000-776# 
- 095000-739# - 095000-552# - 095000-593# - 
095000-829# - 095000-592#

007950030270

Denso Pin Plunger : 095000-625# - 
095000-565#

007950030450

Denso Pin Plunger : 095000-522#

007950030460
Denso  szelep: 095000-547# - 095000-
551# - 095000-890# - 095000-665#

007950030275

Denso  szelep: 295050-001#

007950030280

Denso  szelep: 095000-602# - 095000-
652# - 095000-583# - 095000-513# 
- 095000-518#

007950030285

Denso  szelep: 095000-767# - 095000-
731# - 095000-641# - 095000-696#

007950030290

Denso  szelep: 095000-625# - 095000-
565#

007950030295

Denso  szelep: 095000-636#

007950030300

Denso Pin Plunger : 095000-635# - 
095000-659#

007950030465

Denso Pin Plunger : 095000-513# - 
095000-518#

007950030470

Denso Pin Plunger : 095000-679#

007950030455
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Denso  szelep: 095000-521#

007950030305

Denso  szelep : 095000-801# - 095000-810#

007950030310

Denso  szelep: 095000-622#

007950030315

Denso  szelep: 095000-578#

007950030320

Denso  szelep: 095000-613#

007950030325

Denso  szelep: 095000-759# - 095000-
733# - 095000-668# - 095000-697#

007950030330

Denso  szelep 095000-560#

007950030335

Denso  szelep 095000-761# - 095000-
725# -095000-690# -095000-561# - 
095000-611#

007950030340

Denso  szelep: 095000-508#

007950030345

Denso Pin Átm . 2,5 Mm-  hossz: 8,70 Mm

007950030105

Denso Pin Átm . 1,80 Mm  hossz: 6 Mm

007950030110

Denso Pin Átm . 2 Mm-  hossz:
6,8 Mm

007950030115

Denso Pin Átm . 1,80 Mm-  hossz: 
14 Mm

007950030120

Denso rugo Átm . 3,7 Mm -  
hossz:18,80 Mm

007950030135

Denso rugo Átm . 5,50 Mm -  hossz:13 
Mm

007950030140

Denso rugo Átm . 6,50 Mm -  
hossz:15,30 Mm

007950030145
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Denso - Lezáró félgömb

007950030155

Denso Félgömb

007950030150

Denso gyűrű

007950030160

Denso vezető alátét

007950030165

Denso műanyag alátét 23256-27010

007950030170

Denso műanyag alátét 23256-27020

007950030175

Denso műanyag alátét 23256-30010

007950030180

Denso réz hővédő 11176-30011

007950030185

Denso réz hővédő 11176-30010

007950030190

Denso réz hővédő 11176-26030

007950030195

Denso réz hővédő 11176-26020

007950030200

Denso alátét

007950030205

Denso szelep

007950030210

Denso csatlakozó 2 irányú

007950030225

Denso szelep

007950030215

Denso dupla szelep

007950030220



Garázsipari berendezések 

DIESEL

97

Injektor pótalkatszészek Siemens 
injektor javitáshoz

Kalibráló hézagoló alátét klt .  Siemens: Átm .
eter 5 .70 - 3 .00 Furat Vastagság: 1 .20 - 1 .90 - 
0 .02 Tolerance -36 Sizes - 360 db

007950011670

Denso csatlakozó 3 irányú

007950030230

Denso csatlakozó

007950030235

Denso kompresszor klt Bk0052-
33+27+31+01+12

007950030245

SIEMENS Átmérő: 5,70 mm, Nyílás: 3,00 mm, 
Vastagság: 1,25 – 1,80 mm . (12 méret), Tűrés: 
0 .05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 120 darab

007950011070

SIEMENS Átmérő: 5,70 mm, Nyílás: 3,00 mm, 
Vastagság: 1,26 – 1,72 mm . (24 méret), Tűrés: 
0 .02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 240 darab

007950011080

Szolenoid alátét készlet SIEMENS Átmérő: 20,00 
mm, Nyílás: 13,70 mm, Vastagság: 0,80 – 1,20 
mm . (21 méret) Tűrés: co 0 .02 mm, Doboz: 10 
darab x Vastagság, Összesen: 210 darab

007950011140

Távtartó készlet a golyóaljzat és
a szelep közötti távolság módosítására
SIEMENS, Vastagság: 7,760 – 8,18 mm
 (22 méret) Tűrés: 0 .02 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság, Összesen: 220 darab

007950011270

Szolenoid alátét készlet
SIEMENS Hex: 18,00 mm,
Nyílás: 14,00 mm, Vastagság:
0,90 – 1,13 mm . (24 méret)
Tűrés: 0 .01 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság,
Összesen: 240 darab

007950011210

Kalibráló hézagoló alátét klt .  Siemens HeX 
18 , Furat14,5 Vastagság from 9 to 1,132 
gradation 0,004

007950030880
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Injektor pótalkatszészek Delphi 
injektor javitáshoz

Denso réz hővédő 11176-30011

007950030185

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 7,50 
- Furat 3,00 Vastagság: 0,30+0,42-0,58 - 
Cut 0,02 -10 Méret -100 db

007950011870

Kalibráló Klt pointer Vastagság: 3,80 - 4,90 - 
Cut 0,10 -12 Méret -120 db

007950011820

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 5,00 - 
Furat 2,50 Vastagság: 0,502 - 0,995 - Cut 
0,017 -30 Méret -300 db

007950011875

Denso műanyag alátét 23256-27010

007950030170

Denso műanyag alátét 23256-27020

007950030175

Denso műanyag alátét 23256-30010

007950030180

Kalibráló Klt pointer Vastagság: 3,75 - 4,90 - Cut 
0,05 - 24 Méret -240 db

007950011825

Távtartó készlet a golyóaljzat és
a szelep közötti távolság módosítására DELPHI 
, Vastagság: 3,75 – 4,90 mm . (24 méret) Tűrés: 
0 .05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagság, 
Összesen: 240 darab

007950011250

Injektor pumpa kalibráló Kit Átm .: 5,80 
Vastagság: 2,24 - 2,94 - Cut 0,02 -36 
Méret -360 db

007950011855

Távtartó készlet a golyóaljzat és
a szelep közötti távolság módosítására
DELPHI 3,80-4,90 mm (12 méret )
Tűrés: 0 .10 mm-ként, Doboz:
10 darab x Vastagság,
Összesen: 120 darab

007950011260

Denso - gömb záró

007950030155
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100

C 880 3D 
futóműállitó
magában foglalja:
007960009905		

 
 C 880
futómű állitó:

  2 digitális kamera (rögzített hely, lehetőség
    a függőleges helyzet megváltoztatásárapozíció)

   oszlop
   asztal egy billentyűzethez és egy nyomtatóhoz
   PC-szekrény
 2 első tárcsa + tartó 11 “” - 21 “”

     (+ adapter-kiterjesztés 25 “-ig, kettős
     profilú karmokkal)

 2 első tárcsa + tartó 11 “” - 21 “”
     (+ adapter-kiterjesztés 25 “-ig, kettős
     profilú karmokkal)

 1 db fali tartóelem a tárcsák és tartók rögzítésére
 2 falra szerelhető készlet a fali konzolhoz
 fékzár 
 kormányzár
 2 gépesített lemezjátszó műanyag zárral

    az áttekercseléshez funkció
 CD az adatbázis és a szoftver segítségével 
 használati útmutató
 pótalkatrész-lista

Futómű állitó C880 (normál verzió)
007941000212
Futómű állitó C880 (emelő verzió)
007941000211

Kameramozgató mechanika C880-as
géphez (opcionális)

007960009910

Oldalkocsi (egy darab)
a C880-hoz (opcionális)

007960009920

Számítógép C800-as
és C880-as futóműállítóhoz
(007960009765)

007960001230

Nyomtató készlet,
futómű állitóhoz

007960001250

Színes Lcd monitor 18,5”

007960001240

Drive-on rendszer (SW + 2 kamera)
(opcionális) C880

007960009915

KIEGÉSZITŐK
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101

C 880 3D Tech
(TILT verzió,
elektronikusan
dönthető kamera)

007960010020
  Oszlop
   PC (Windows rendszerrel), nyomtatóva
   billentyűzettel és egérrel
 PC védő szekrény
 Első passzív cél + befogó karmok 11 “” -21 “”

     (+ bővítő adapter akár 25 “”, kettős
     profilozott karmok .)

 Hátsó passzív cél + fogantyúk 11 “” -21 “”
     (adapter-kiterjesztés 25 “-ig, kétoldalas
     profilozott karmok .)

 Fali konzolok szettekhez
     lemezek és fogantyúk

 Fékzár
 Kormánykerék zár
 Mechanikus forgórész műanyag zárral

     a “kompenzáció” működéséhez
 Adatbázis és szoftver CD
 Utasítás
 Alkatrészek listája

C 880 tridimensional
Fali
verzió

007960010010
  Falra rögzihető Oszlop
   PC (Windows rendszerrel), nyomtatóval , billentyűzettel és egérrel
   PC védő szekrény
 Első passzív cél + befogó karmok 11 “” -21 “”

     (+ bővítő adapter akár 25 “”, kettős
     profilozott karmok .)

 Hátsó passzív cél + fogantyúk 11 “” -21 “”
     (adapter-kiterjesztés 25 “-ig, kétoldalas
     profilozott karmok .)

 Fali konzolok szettekhez
     lemezek és fogantyúk

 Fékzár
 Kormánykerék zár
 Mechanikus forgórész műanyag zárral

     a “”kompenzáció ” működéséhez
 Adatbázis és szoftver CD
 Utasítás
 Alkatrészek listája
 PC, nyomtató és LCD monitor nélküli cikkszám
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Felszerelés:
  8 CMOS érzékelő
   4 mérőfej + 4 tápkábel 
   Szekrény PC-hez, nyomtatóhoz, monitorhoz

     és mérőfejek
   PC + Windows 
 Fékzár 
 Kormánykerék zár
 Adatbázis és szoftver CD-n
 Használati utasítás

Leírás:  
   8 érzékelő, vezeték nélküli kommunikáció
   Teljesen vezeték nélküli kommunikáció a fejek között 2,4 GHz   
   Mindegyik fejét 4 belső akkumulátor biztosítja

     2600 mAh
   Az akkumulátorok töltése után a fejeket egy mobil állomásra

     helyezik és csatlakoztassa a töltőkábelt
 Széles több márkájú jármű adatbázis (több mint 20 000

     járművek, beleértve az európai és ázsiai márkák legújabb modelljeit)
 Könnyű és robusztus mérőfejek 
 Elektronikus szinten felszerelt mérőfejek  
 PC számítógép, színes nyomtató, LCD monitor, mobil szekrény

     a rendszerösszetevők számára
 Professzionális szoftver,

     amely tartalmazza az összes
     szükséges

 Függő paraméterek egyidejű megjelenítése egy képernyőn
 A szükséges kiigazítások animálása (opcionális)
 A kompenzáció két módon történhet:

     a) a tengely / kerekek emelésével
     b) 90

C 400
C 400 - Futómű állitó , PC, Windows 
Xp, Billentyűzet, Vészkábelek.
Négy 8 cm-es rádiós érzékelővel
ellátva (lemezjátszók, szorítók,
nyomtató, LCD nem tartozék)

007960009690

C 200
Futómű állitó rendszer,
4 db mérőfejjel
és járműadatbázissal

007960001150

102

Spoiler adapter (párban) 
teherautóhoz

007960009730

Frissités C200

007960009760

Roc Pusch módositó klt (2 db)

007960001360

Konzol Futómű állitohoz

007960009740
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Terjedő lemezek
(ha van akna) - 2 db .

007960001210

103

Mechanikai forgató
magasság 50 mm

007960001200

Kameramozgató mechanika C880-as 
géphez (opcionális)

007960009910

Drive-on rendszer (SW + 2 kamera)
(opcionális) C880

007960009915

Oldalkocsi (egy darab) a C880-hoz 
(opcionális)

007960009920

2 standard fogantyú
10” - 21” - 2 db .

007960001190

2 FOGANTYÚ 10” - 26”

007960001180

Rögzitő pofák 17,5” - 25”

007960009710

12 db kampó készlet
az Iveco Daily acél
Keréktárcsákhoz .

007960009600

Alu felni készlet

007960001390

 Nyomtató készlet, futómű állitóhoz

007960001250

Kormánykerék
vízszintmérő

007960001385

Kábelcsatlakozás a főegységről 
érzékelőkre, L = 16M

007960009750

Drive-on rendszer (SW + 2 kamerák)
a C800-hoz (opcionális)

007960009785

Hárompontos kézi gyorscsatlakozó
váltó 9 “-ról 21” -re .

007960009610

Mozgató kocsi C880

007936341000

Négy dupla profil karmantyú szett

007960001395

Adatbázis TTP

007960009700

Passziv cél mobil állvány C800 (1 db)

007960009775

Forgózsámoly,
450X450X24Mm,
max . 3 .000Kg

007960009720
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Kerékszerelő gépek:
Marelli Magneti kínálatában rendkivul széles választékban találhatók a gumiabroncs 
javitáshoz szükséges gépek . Ebben a kategóriában bemutatjuk a gumiabroncsok össze
-és szétszerelésére alkalmazható gépeket .

Bravo Line M 42 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 1-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz)
007960001030

Leírás:
 11” - 24” automatikus belsó befogáse
 Max külső befogás 22”-ig
 végcsap mechanikai rögzítése
 Standard pneumatikus munkahengeres

    működtetés
 munkapad két üzemi sebessége
 Pneumatikus bontófej 

   cserelhető védő burkolat
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Segedkar (opcionális)

Műszaki adatok:
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 400 mm
 Abroncs maximalis atmerője:

   1140 mm (44 .5”)
 Abroncs maximalis szelessege:

   350 mm (14”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Munkapad sebessege: 6 rpm
 Önsuly: 223 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB

Bravo Line M 42 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 1-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz) puffer tartállyal
007960009875

Leírás:
 11” - 24” automatikus belsó befogáse
 Max külső befogás 22”-ig
 1 sebességes asztal forgató motor 
 Standard pneumatikus munkahengeres

   működtetés
 Egy munkamélység a padon
 Pneumatikus

   bontófej 
 Cserelhető védő burkolat
 Puffer tartállyal (felvuvótömlővel

   és mérőórával)
 Segedkar (opcionális)

Műszaki adatok:
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 400 mm
 Abroncs maximalis atmerője:

   1140 mm (44 .5”)
 Abroncs maximalis szelessege:

   350 mm (14”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Munkapad sebessege: 6 rpm
 Önsuly: 223 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB

Bravo Line M 42 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz)
007960009885

Leírás:
 11” - 24” automatikus belsó befogáse 
 Max külső befogás 22”-ig
 2 sebességes asztal forgató motor 
 Standard pneumatikus munkahengeres

   működtetés
 Pneumatikus bontófej 
 Cserelhető védő

   burkolat
 Puffer tartállyal (felvuvótömlővel és mérőórával)
 Segedkar (opcionális)

Műszaki adatok:
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 400 mm
 Abroncs maximalis atmerője:

   1140 mm (44 .5”)
 Abroncs maximalis szelessege:

   350 mm (14”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Munkapad sebessege: 6 rpm
 Önsuly: 223 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB
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Bravo Line M 42 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz) felvutóval
007960009895

Leírás:
 11” - 24” automatikus belsó befogáse
 Max külső befogás 22”-ig
 2 sebességes asztal forgató motor 
 Standard pneumatikus munkahengeres

   működtetésr
 Egy munkamélység a padon
 Pneumatikus

   bontófej 
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Manométerrel való felfújás (opcionális az FS modellben) 
 Segedkar (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK:  
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 400 mm
 Abroncs maximalis atmerője:

   1140 mm (44 .5”)
 Abroncs maximalis szelessege:

   350 mm (14”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Munkapad sebessege: 6 rpm 
 Önsuly: 223 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB

M 420 2V 380/3/50 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz)
007960001320

Leírás:
 11” - 20” automatikus belsó

   befogáse 
 2-sebességű munkapad (3Ph-400V-50Hz)
 Automatikus felni a 13 "és 23"
 Külső táv 20”-ig
 Végcsap mechanikai rögzítése
 Standard pneumatikus munkahengeres

   működtetés
 Pneumatikus bontófej 
 Cserelhető védő

    burkolat
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Segedkar

   (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK: 
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 1000 mm
 Abroncs maximalis szelessege:

   320 mm (12,5”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Önsuly: 205 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB

M 420 2V FS 380/3/50 - Automata
abroncs cseréló gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz)
007960001330

Leírás:
 11” - 20” automatikus belsó

    befogáse
 2-sebességű munkapad (3Ph-400V-50Hz)
 13” - 23” méretű felnik automatikus kezelése 
 Max külső befogás 22”-ig
 Végcsap mechanikai rögzítése
 Standard pneumatikus munkahengeres

   működtetés
 Munkapad két üzemi sebessége 
 Cserelhető védő

   burkolat
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Puffer tartállyal 
 Segedkar

   (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK: 
 Bontófej teljesitménye 12 .000 N (10 bar mellett)
 Munkapad sebessege: 6 rpm 
 Abroncs maximalis szelessege:

   350 mm (14”) 
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75 kW
 Önsuly: 215 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB
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M 522 - Automata
abroncs cserélő gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor
(3Ph-400V-50Hz) felvutóval)
007960001000

Leiras:
	13” - 24” automatikus belső befogása
  Max külső befogás 22”-ig
  2 sebességes asztal forgató

    motor
  Ideális alacsony profilú abronycsok

    szereléséhez
  Standard pneumatikus munkahengeres működtetés
  Cserelhető védő burkolat
  Asztal fordulat (6-12 rpm/pers) 
  Pneumatikus bontófej 
  Alu felvi névő bontó fej szettben
  Inflátor nyomásmérővel (opció FS modellben) 
  Segedkar

     (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK
  Bontófej teljesitménye 15 .000 N (10 bar mellett) 
  Befogópofák nyitasa: 320 mm 
  Abroncs maximalis atmerője:1060  
  Abroncs maximalis szelessege:

    305 mm (12”)
  Üzeminyomas: 8-10 bar
  Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
  Motorteljesitmeny:

    2V:0,9/1,2 kW - 3PH 
  Munkapad forgatónyomaték:1 .200 Nm
  Önsuly: 225 kg
  Üzemi zajszint: < 70 dB

Gumiszerelőgép MM-TC1223
007935017235

Leiras:
 13” - 24” automatikus belső

    befogása
 Max külső befogás

   22”-ig
 2 sebességes asztal forgató motor  
 Asztal fordulat (6-12 rpm/pers)
 Ideális alacsony profilú abronycsok szereléséhez
 Standard pneumatikus munkahengeres működtetés
 Pneumatikus bontófej 
 Cserelhető védő

   burkolat
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Segedkar (opcionális)

Műszaki adatok:
 Külső megfogással 12-23"-ig
 Belső megfogással 14-26"-ig
 Abroncs maximalis atmerője:1143 (45")
 Abroncs maximalis szelessege: 406 mm (16”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 220V (1ph) 380V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny: 0,75/0,55/1,1 kW 
 Munkapad forgatónyomaték: 1 .078 Nm
 Méretei: 1130x900x1050mm
 Üzemi zajszint: < 75 dB

M 522 - Automata
abroncs cserélő gép 11” tól 22”-ig
(külső), 2-sebességes Motor (3Ph-400V-
-50Hz) puffer robbantó tartállyal
007960010100

Műszaki paraméterek:
 13” - 24” automatikus belső befogása
 Max külső befogás 22”-ig
 2 sebességes asztal forgató

   motor 
 Asztal fordulat

   (6-12 rpm/pers)
 Ideális alacsony profilú abronycsok szereléséhez
 Standard pneumatikus munkahengeres működtetés
 Pneumatikus bontófej 
 Cserelhető védő burkolat
 Alu felvi névő bontó fej szettben
 Segedkar

   (opcionális)

Műszaki adatok:
 Bontófej teljesitménye 15 .000 N (10 bar mellett)
 Befogópofák nyitasa: 320 mm
 Abroncs maximalis atmerője:1060
 Abroncs maximalis szelessege:

   305 mm (12”)
 Üzeminyomas: 8-10 bar
 Tapfeszultseg: 400V - 3Ph - 50Hz
 Motorteljesitmeny:

    2V:0,9/1,2 kW - 3PH
 Munkapad forgatónyomaték:1 .200 Nm
 Önsuly: 225 kg
 Üzemi zajszint: < 70 dB
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Gumiszerelőgep MM-TC1223 2V
(2 fokozató asztal)
007935017240

Műszaki adatok:
 A külső blokkoló abroncs

   méretei 12-23 „
 A belső blokkoló abroncs

   méretei 14-26 „
 Kerék maximális átmérője 1143 mm (45” )
 Kerék maximális szélessége 406 mm(16” )
 Munkanyomás 8-10bar
 Táplálás 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Motor választható ereje 0,75/0,55/1,1 kw
 Maximális forgatónyomaték

   (forgató asztalé) 1078 Nm
 Teljes méretek 1130×900×1050mm
 Zajszint <75dB

Gumiszerelőgep
MM-TC1223 2VIT
(2 fokozató asztal+inflátor)
007935017250

Műszaki adatok:
 A külső blokkoló abroncs

   méretei 12-23 „
 A belső blokkoló abroncs

   méretei 14-26 „
 Kerék maximális átmérője 1143 mm (45” )
 Kerék maximális szélessége 406 mm(16” )
 Munkanyomás 8-10bar
 Táplálás 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Motor választható ereje 0,75/0,55/1,1 kw
 Maximális forgatónyomaték

   (forgató asztalé) 1078 Nm
 Teljes méretek 1130×900×1050mm
 Zajszint <75dB

Gumiszerelőgép MM-TC1223 IT
(inflátor)
007935017245

Műszaki adatok:
 A külső blokkoló abroncs

   méretei 12-23 „
 A belső blokkoló abroncs

   méretei 14-26 „
 Kerék maximális átmérője 1143 mm (45” ) 
 Kerék maximális szélessége 406 mm(16” )
 Munkanyomás 8-10bar
 Táplálás 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Motor választható ereje 0,75/0,55/1,1 kw
 Maximális forgatónyomaték

   (forgató asztalé) 1078 Nm
 Teljes méretek 1130×900×1050mm
 Zajszint <75dB
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B 225 A - Mikroprocesszoros LCD
kerékkiegyensúlyozó, Automatikus 
indítás, Automatikus mérések,
Görgősor. 40 mm Ø
007960001370

Specifikáció:
 Mikroprocesszoros kerékkiegyensúlyozó

   gép öndiagnosztikával
 automatikus indítás

   miután elhagyta a fedelet 
 automatikus start

    a kereskedés végén
 automatikus mérő a belépéshez

   a kerék távolsága és átmérője 
 Alacsony kiegyensúlyozási sebesség
 7 program alumínium kerekekhez
 mozgó sík - pontos meghatározása

   a hely a ragasztáshoz
 rejtett súly - súlyosztás két részre,

    és elhelyezve a küllők mögé
    alumínium felnik

 mobil elülső támasz bázis
    kerekek 50 kg-ig (opcionális)

Műszaki adatok:
 Tápellátás: 115/2230 V -

   1Ph - 50/60 Hz
  Tengely átmérő: 40 mm
 A gumiabroncs maximális átmérője: 1117 mm  
 a gumiabroncs maximális szélessége: 600 mm
 Forgási sebesség: 90 - 130 fordulat / perc
 maximális számított érték

    kiegyensúlyozatlanság: 999 gr
 kiegyensúlyozási idő: 7 mp .
 tömege: 75 kg
 Zajszint a működés közben: 70 dB (A)

Specifikáció:
 professzionális, számítógép-

    kiegyensúlyozó kerekekhez, autókhoz,
    szállítókocsikhoz és motorkerékpárok
    LCD monitorral .

 automatikus indítás
   miután lehajtja a fedelet

 automatikus öndiagnosztika után
   kezdő munka

 automatikus
   kerékfékezés

 automatikus szélességmérés
   felni (opcionális)

 változó kiegyensúlyozási sebesség
 Lezáró tengelyzár (szabályozva

   gomb)
 mozgó síkok - pontos meghatározás

   a tömeg ragasztásának helye
 RPA - automatikus kerék beállítása

   helyzetben a súly hozzáadásához
 rejtett súly - a súlyt két egyenlőre

   osztja és az alumínium kerék külsejének
   mögé helyezi

 tömegeloszlás - tömege
   két egyenlő részből és elhelyezve
   a küllők mindkét oldalán
   motorkerékpár)

 „OPT flash” eltávolítási program
   fennmaradó egyensúlyhiány

 kerekek 50 kg-ig (opcionális)

Kerékegyenirányítók

B 325 A - Mikroprocesszoros LCD kijelzős
kerékkiegyensúlyozó, Automatikus indítás,
Automatikus pozíciókeresés, Gumiköpeny. 40 mm Ø
007960001020

Műszaki adatok:
  Tápellátás: 115/2230 V -

    1Ph - 50/60 Hz
  Tengely átmérő: 40 mm
  A gumiabroncs maximális átmérője: 1117 mm 
  a gumiabroncs maximális szélessége: 600 mm
  Forgási sebesség: 90 - 130 fordulat / perc 
  maximális számított érték

    kiegyensúlyozatlanság: 999 gr
  kiegyensúlyozási idő: 7 mp .
  tömege: 75 kg 
  Zajszint a működés közben: 70 dB (A)
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Bravo Line B 45 AD - Mikroprocesszo-
ros Led kijelzős kerékkiegyensúlyozó 
gép, Automatikus indítás, Paraméte-
rek kézi bevitel 40Mm Ø (Biztonsági 
burkolat nélkül szállatott (Opcionális: 
‚007960001120’)
007960009860

Specifikáció:
 mikroprocesszoros kiegyensúlyozó gép

   önkalibrálással és öndiagnosztikával
 Kézi adatbevitel
 7 speciális program az alumínium

    kerékpántokhoz
 Kiegyenlítő sebesség (150-200 ford / perc) 
 manual tests for measuring the

   distance and diameter of the wheel
 automatic wheel braking at the

    end of rotation
 automatic start after

    lowering the cover 
 Illuminated LED display
 a great selection of programs to help

    you working with a machine
 visualization of unbalance values

    in grams or ounces

Műszaki adatok:
  Tápellátás: 115/230 V - 1Ph -

    50/60 Hz 
  Tengely átmérő: 40 mm 
  maximális gumiabroncs átmérő:

    1110 mm (43,7 „”)
  maximális gumiabroncs szélessége:

    580 mm (22,8 „”)
  nyomás: 8-10 bar
  2V motor teljesítmény: 0,9 / 1,2 kW -

    3Ph - 400V - 50Hz
  kiegyensúlyozási idő: 7 mp .
  Súly: 70 kg
  Zajszint a működés közben: 70 dB (A)

Bravo Line B 45 AD - Mikroprocesszo-
ros Led kijelzős kerékkiegyensúlyozó 
gép, Automatikus indítás, Paraméterek 
automatikus mérése 40mm Ø (BIZTON-
SÁGI burkolat nélkül szállítjuk) opció 
007960001120
007960009850

Specifikáció:
 mikroprocesszoros kerékkiegyensúlyozó

   önkalibrálással és öndiagnosztikával
 Kézi adatbevitel
 7 speciális program az alumínium

    kerékpántokhoz
 Kiegyenlítő sebesség (150-200 ford / perc) 
 automatikus mérések a

    a kerék távolsága és átmérője
 automatikus kerékfékezés a

   forgás vége
 automatikus indítás után

   a fedelet leengedve
 Megvilágított LED kijelző
 A programok nagyszerű választéka, hogy

   segítsen neked dolgozik egy gépen
 az egyenlőtlenségi értékek megjelenítése

    grammban vagy unciában

Műszaki adatok:
 Tápellátás: 115/230 V - 1Ph -

   50/60 Hz
 Tengely átmérő: 40 mm 
 maximális gumiabroncs átmérő:

   1110 mm (43,7 „”)
 maximális gumiabroncs szélessége:

   580 mm (22,8 „”)
 nyomás: 8-10 bar
 2V motor teljesítmény: 0,9 / 1,2 kW - 3Ph

   - 400V - 50Hz
 kiegyensúlyozási idő: 7 mp .
 Súly: 70 kg
 Zajszint a működés közben: 70 dB (A)

Kiegyensúlyozó gép MM-WB1024
007935017275

Jellemzők:
 Kerék maximális súlya: 65kg
 Motor ereje: 200W
 Táplálás: 220v/50Hz
 A kiegyensúlyozás pontossága: ±1g
 Fordulatszám: 200 fordulat/perc
 A szakasz időtartama: 8s
 Abroncs átmérője: 10”-24”(256mm m)
 Abroncs szélessége: 1,5”-20”(40mm )
 Zajszint: <70db
 Nettó súly:102Kg
 Méretek: 960mm×760mm×1160mm

Általános felszerelés:
 Védő burkolat
 Kúpok 
 Csíptető
 Körző
 Rúd
 Blokk 
 Kalibráló súly

Jellemzések:
 LCD kijelző, intuitív és rugalmas

   felhasználói felület
 Különböző kiegyensúlyozó programok

   statikus, dinamikus
 5 program ALU, optimalizálás .
 Kerék jellemzőinek automatikus felmérése
 Automatikus kalibrálás és vizsgálat

   intelligens funkciója
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Kerékkiegyensúlyozó gép MM-WB1024AW
007935017280

Jellemzők:
 Kerék maximális súlya: 65kg
 Motor ereje: 200W
 Táplálás: 220v/50Hz
 A kiegyensúlyozás pontossága:  ±1g
 Fordulatszám: 200 fordulat/perc
 A szakasz időtartama: 8s
 Abroncs átmérője: 10”-24”(256mm m)
 Abroncs szélessége: 1,5”-20”(40mm )
 Zajszint: <70db
 Nettó súly: 102Kg
 Méretek: 960mm×760mm×1160mm

Általános felszerelés:
 Védő burkolat
 Kúpok
 Csíptető
 Körző
 Rúd
 Blokk
 Kalibráló súly

Jellemzések:
 LCD kijelző, intuitív és rugalmas

   felhasználói felület
 Különböző kiegyensúlyozó programok:

   statikus, dinamikus
 5 program ALU, optimalizálás .
 Kerék jellemzőinek automatikus felmérése
 Automatikus kalibrálás és vizsgálat

    intelligens funkciója
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Motorkerékpároka
adapterje MM-WB1024-hez

007935017290

Ally 80- segédkar alacsony profilú és 
defekttűrő abroncsok szereléséhez, 
M522-es modellhez

007960010110

Nagy centrírozó kúp
MM-WB1024-hez

007935017285

Perem általános MM-WB1024

007935017295

FSP25 Keréktartó tengely
- pedálfék készlet a B225-hez

007960009830

D . 18 Tengelytekercs csapokkal, 
hüvelyekkel és reteszelőgyűrűvel . 
Nagyon nehéz motoros kerekekhez

007960001310

Oldalsó gumi perem M42-es géphez

007960009790

Oldalsó gumi perem M522-es géphez

007960009795
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HELPER 4FD – segédkar nem tipikus 
és alacsonyprofilú felnikhez, sport 
gumikhoz

007960001050

HELPER 4FD Kit M42 –
adapter készlet M42
modellel való használathoz

007960001060

HELPER 4FD Kit M420- 
adapter készlet M420való
használathoz

007960001070

HELPER 4FD Kit M522 - adapter 
készlet M522modellel való 
használathoz

007960001380

KP25 Elülső támasz a B225 / B325 
számára

007960009840

Műanyag kerékgörgő a B40 / 
B45 típushoz

007960001120

Leverő elem burkolatja
MM-TC1223-hez 1 dB

007935017265

Műanyag burkolat 6 db M420 
és az M522 számára

007960009640

Műanyag sapka 5 db

007960009630

Műanyag sapka 10 db

007960009620

Műanyag burkolatok hosszú 
pofára gumiszerelőgéphez MM-
TC1223 (4

007935017260

Műanyag burkolatok rövid pofára 
gumiszerelőgéphez MM-TC1223 
(4 dB)

007935017255

PCM távtartó kúp B 40-hez

007960001100
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Segítő kar MM-TC1223

007935017270

Önközpontositó
motorkerékpér adapter  
007960001300

Súlyfelütő fogó

007960001350

TP25 STD ALU súlytartó kapocs a 
B225 / B325 típushoz 
007960009835

Adapter motorkerékpár
15-23” 
007960009940

Univerzális karima minden 
kerékhez, központi lyukakkal
vagy anélkül, csavarkulcsokkal
és féknyereggel (kerekek Ø 90
és 210 mm között) . 
007960009650

ATV adapter szett 
007960009935

Adapter motorkerékpár
kerékhey 15-23” 
007960009930

Center kerék
kisteherautók és OFF ROAD 
felhasználásre Ø 117-től
173 mm-ig

007960001290

OFF ROAD adapter
Közép furattal Ø 101-
től 119 Mm-ig

007960001280

TE40 Külső nyomtáv a B225 / 
B325 automatikus szélességének 
megszerzéséhez

007960009845

12 darab integrált műanyag pofa

007960009660

6 db műanyag burkolat 
gumiabroncs karhoz

007960009670

6 db műanyag burkolat bontó 
felyhez

007960009680

SMD sonar

007960010090
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Fékolaj cserélő
	007935016730

Magneti Marelli univerzális pneumatikus fékfolyadék
cserélő készülék.
A készülék rozsdamentes acél tartályból készült, amelynek belsejében egy 
gumi membrán mozog ezáltal a vákuumhatás miatt a fékfolyadékot a járműből 
leszívja . Miután a tartályt a maximális üzemi nyomásra feltöltötték, a készülék 
megkezdi működését . Működtetéséhez csak egy szakember szükséges a folyadék 
teljes cseréje ezáltal gyorsabb és hatékonyabb . A készlet tartalmazza a szerviz 
adaptereket, tömlőket és két 1 literes tartályt .

	007935016720 	007935016710 	007935016700

MMOD-02
007935016720

MMOD-01
007935016710

MMOD-03
007935016700

Nyomásesés (Mpa): 0~-0 .1 0~-0 .1 0~-0 .1

Hypertension (bar/psi): 8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

A tartály térfogata 80 liters 80 liters 80 liters

Teljesitmény (liters/m): 1 .5~2 1 .5~2 1 .5~2

Szívási teljesítmény (bar/psi): 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Az olaj hőmérsékletének határértékei 40~80 40~80 40~80

Mérőtartály
10L - -

Gyűjtő edény 20 15 -

Standard szett Mérőtartály, olyajgyűjtő 
tartály, szondák 

Olyajgyűjtő tartály,
szondák

Olajleszivó szondák

Olajtartály méretei: 470 x 385 x 1600mm 470 x 385 x 1600mm 470 x 385 x 900mm

Súly: 29 / 32 Kg 25 / 27 Kg 22 / 24 Kg

Technical data

Munkanyomás 0 .7 - 3 bar

Méretek 25x25x7 .5 - 6-L-es tank

Cső 5M

Biztonsági szelep a 3 Bar



MM OD-04 Olaj begyűjtő 80 l
007935017090

Mobil fáradt olaj leeresztő tank,80 literes
kapacitású lakkozott acélból készül . A készlet
tartalmazza a bemeneti csöveket, a szondákat
megfelelően csoportosítva,6 darab és kimeneti
cső . A készülék alkalmazása univerzális mivel
a motorolaj kicserélése a dekompresszió után
lehetséges automatikusan egy megfelelően
kiválasztott a 6 szonda egyikével .
A készülék 60-80 C-os hőmérsékleti
tartományban lehetséges . 

Műszaki jellemző:
 Üzemi nyomás: 0,7 - 3 Bar
 Tartaly terfogata: 80L 
 Csőhossz 5M
 Biztonsági szelep: 3 Bar
 Vacuum: 0 ~ -0 .1MPa
 Levegő nyomása a bemenetnél: 8-10Bar
 Tartály kapacitás: 80L
 Performance (liters / meter): 1 .5-2
 Tank emptying pressure: 12Bar
 Ajánlott olaj hömérséklet: 60 ~ 80°C
 Szerszám tálca
 Leeresztő tölcsér
 A berendezés méretei:: 500x420x890mm
 Olajtartály méretei: 470x470x230mm 
 Súly: 24kg  

MM OD-05 olaj begyűjtő
007935017095

Az olajleeresztő rendelkezik: 
 Mobil, fékezhető lakozott tartály 

   Kapacitása 80 liter . 
 Bemeneti cső
 Kimeneti cső

Termékünk automatikusan 
dekompresszióval működik . Az olaj cseréjének
gyors és praktikus módja . A készlet tartalma
a 6 darabos szonda készletet .

Eszközparaméterek:
 A gép olyan olajhőmérsékleten működik, amely nem haladja meg a 80 ° C-ot
 A szívóteljesítmény akár a tartály kapacitásának 2/3-a

FIGYELEM:
Termékeink használata szigorúan tilos
a fékfolyadékok, a benzin, a dízel kemikáliák
valamint tűzveszélyes folyadékok leeresztése .

Működése: 
 Az eszköz a fáradt olaj leeresztésére és

    a fáradt olaj biztonságos átmeneti tárolásáre szolgál .
    A kemikál rezisztens anyagokból készült
    szondák segitségével univerzális

 felhasználási területre .  

A készlet tartalma: 
 kézikönyv  
 folyadéktartály
 olajteknő-tálca
 szűrő 
 ráccsal

   ellátott 
   tölcsér  .

Technikai paraméterek: 
 76 l-es tartály
 Működési hőmérséklet: 40-60 ° C
 Súly: 25 kg 
 A levegő bemenetének csatlakozója ¼” 
 Méretek: 470x470x230 
 A berendezés méretei: 500x420x890 
 Levegőnyomás: 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116PSI 
 Légtelenítő nyomás: 0,6-0,8 bar / 8,7 ~ 10,6PSI
 Olajtartály térfogata: 15L
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MM-OD-06
Kézi olajozó 130-140
007935017125

A kézi zsír adagoló eszköz kenéshez
és adagoláshoz, ciklikus karbantartást
igénylő területek hatékony zsirzásához .
Az eszköz elsősorban műhelyi 
alkalmazásokhoz ajánlott . 
Állitható szállitási mennyiség
és adagolási sebességgel .

 

Műszaki adatok: 
 Tartály térfogata: 13 kg / 22 .66 lbs
 Csőátmérő: ¼ inch,

   2,5 m hosszú
 Üzemi légnyomás:

   80-115 psi (6-8 kG / cm2)
 Szállítási sebesség: Kézi
 Olaj kimeneti nyomás:

   185-200 psi (13-14 kG / cm2)
 Frekvenciafüggő kimenetkar

   működtetés

Univerzális pneumatikus eszköz
a lengéscsillapító szerelvényhez
(beleértve a 007935060310
blokkoló aljzatot)
007935060300

A Magneti Marelli az első olyan vállalat,
amely a lengyel piacon bemutatja az 
egyedülálló és univerzális pneumatikus 
eszközt, amely a lengéscsillapítók szétsze-
relésére és összeszerelésére tervezték
a MacPherson támasztó tornyot . Az eszköz a 
sűrített levegőt a kompresszorból használja .

Blokk Lengéscsillapitó szétszereléshez 
007935060310

Állítható támasz a lengéscsillapító 
támasztásához   
007935060320

MM-OD-07 Pneumatikus
olajozó tartállyal
007935017130

Pneumatikus szivattyúval elátott
Automatikus zsírzó egység .
Ciklikus karbantartást igénylő területek 
hatékony zsirzásához . Az eszköz elsősorban 
műhelyi alkalmazásokhoz ajánlott .
Állitható szállitási mennyiség
és adagolási sebességgel .

Műszaki adatok: 
 Tartály térfogata: 13 kg / 22 .66 lbs
 Vezeték átmérője:

   1/4" x 4 m 
 Üzemi nyomás: 80-115 psi

   (6-8 kG / cm2)
 Szivattyú teljesítménye: 50: 1 
 Olaj kimeneti nyomás: 4285-5715 psi

   (350-400 kG / cm2) 
 Az olaj kiadása gyorsaság:

   400-600 g/perc
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Blkk Honda, Toyota   
007935060650

Blkk Mercedes
(Models S Class)
007935060660



Hordható olajozó készlet.
Hordó 180-200 kg, szivattyú 50:1,
lándzsa hosszúsága 940 mm,
pisztoly Z adapterrel, vezeték 2 m
007935017135

Hordható olajozó készlet.
Hordó 20-60 kg, szivattyú 50:1
lándzsa hosszúsága 480 mm,
pisztoly Z adapterrel, vezeték 2 m
007935017140

A vezetékes henger rögzítője
007935016790

Olajtöltő pisztoly
007935016830

Olajtöltő pisztoly. Az elektronikus
mérés nélkül, kézi szelep
007935016820

Olajtöltő pisztoly.
Az elektronikus méréssel,
memória automatikus szelep
007935017080

Olajtöltő pisztoly.
Az elektronikus méréssel, memória
előválasztás, automatikus szelep
007935017085

Olajszivattyú 5:1, 270 mm
007935017100
Olajszivattyú 5:1, 740 mm
007935017105
Olajszivattyú 5:1, 940 mm
007935017110

A hengerre feltekert
vezeték
007935016800

Mozgatható készlet az olaj
szétosztásához
007935016760

Mozgatható készlet az
olaj szétosztásához
180-200 l hordóra
007935016770

A hengerre feltekert
vezeték
007935016810

Kézi olajszivattyú
007935016780

Olajcső szivattyúhoz 4m
007935017155

Hordó targonca
007935017120

Hordó targonca 20-60 kg
007935017115
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Szerszámos kocsi
Magneti Marelli 206 
szerszám készlet 
007935350000
Mobil szerszámos szekrény Magneti Marelli
márkájú szerszámokkal . 5 könnyen járó fiókkal rendelkezik, 3 fiókban 
króm-vanádium acélból (CrV) készült szerszámkészletek találhatók, 
a többi 2 fiók üres, tetszőlegesen felhasználható . A profilok a kettős 
acéllemezből készültek .

Központi zár és több mint egy fiók egyszeri kinyitásának 
megakadályozása . A fedele felülete csúszásmentes . Kocsi az 5” 
átmérőjű tartós kerek készletével ellátott, kettő belőlük a forgó-fékes 
kerék . Használható az autó műhelyekben és gépjármű vizsgáztatási 
állomásokon .

A SET ELEMEI

Fiók1

007935350400
  Dugófejek: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19,20,21,22,23,24,27,  
30, 32 mm

  Csukló fogantyú - 15”

  Kilincs-kulcs

  Adapter: 1 /2 “Fx 3/8”M

  Dugófej gyújtógyertyákhoz:

    16 mm, 21 mm

  Hosszabbító 2x :5”, 10”

  Hosszabbító

007935350500

  Csőkulcs készlet HEX típusú:  
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

  Csőkulcs készlet    
TORKS típusú:  
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

  Csavarhúzók:  
PH2x110mm, SLS .5-125mm

007935350600

  Hosszúság 30mm 0T20, T25, T30, 
T40, T45, TSO, T55,0M5, M6, M10, 
M12mm,OHS, H6, H7, H8, H10, 
H12mm

 Hosszúság 75mm  T20, T25, T30, 
T40, T45, TSO, T55,  

 H5, H6, H7, H8, H10, H12mm,  
MS, M6, M10, M12mm

  Hosszúság 50mm  PH 1, 2, 3 
 R O, 1, 2  T6, T7, T8, T9, T10, 

T15, T20, T25, T27, T30  
 H2, H2 .5, H3, H4, H5  4 . 6, 8  

1, 2, 3   6, 8, 10

  Csavarhúzó mágneses végződéssel 
1 db

  Bit Adapter x2 darab: 1/2”, 3/8” x 
H10
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A SET ELEMEI

Fiók3

Fiók2

007935351300
 Csípőfogó 8”
 Csipesz hosszú 8”
 Cső csipesz 10”

 Csípőfogó vágáshoz 8”

 Csipesz 8”

007935350900
 Lapos-gyűrűs                                     

kulcs hajlított: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 32mm

 Elemlámpa

007935351200
 Dugóf 4, 4 .5, 5, 5 .5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14,

 Hosszabbító 1 x rövid 1 x hosszú

 Csukló csatlakozó

007935351500

 Hosszú dugófejek:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23mm

007935351800
 Csőkulcs készlet TORKS típusú 

T15x55, T20x55, T25x55, 
T27x55, T30x55, T40x55,  
T45x55, T50x55, T55x55,  
T60x55, T70x55mm

 Csőkulcs készlet Hex típusú: 
H4x55, H5x55, H6x55, H7x55, 
H8x55, H10x55, H12x55, 14x55, 
H17x55mm

  Kilincs-kulcs

  Csukló fogantyú

  Gomb átváltó T
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Magneti Marelli légkulcs
Nagy teljesítményű 1/2"-os légkulcs kétirányú kalapács 
mechanizmussal és kenési rendszerrel . A kulcsok a következő 
változatokban érhetők el: 680, 860 és 1360 Nm . A sima elforgatás 
és a maximális teljesítmény érdekében a sűrített levegős motorok 
kiváló minőségűek csapágyakat . A jobb / bal forgáskapcsoló 
szabályozhatja a forgási sebességet is .

Légkulcs  1/2”
MM-068 680 Nm
007936331000

 Négycsúcsos  
meghajtó 1/2

 Maximális  
nyomaték 860 Nm

 Levegőfogyasztás
    0,13 m 3/ min

 Üzemi nyomás 6 bar
 Levegőellátás  

1/4”
 Súly 2,0 kg

Légkulcs  1/2”
MM-086 860 Nm
007936331010

 Négycsúcsos  
meghajtó 1/2 “

 Maximális
     nyomaték 860 Nm

 Levegőfogyasztás
    0,13m 3/ min

 Üzemi nyomás 6 bar
 Levegőellátás

    1/4 “
 Súly 2,0 kg

Légkulcs 1/2”
MM-136 1360 Nm
007936331020

 Négycsúcsos
    meghajtó 1/2 “

 Maximális
      nyomaték 1360 Nm

 Levegőfogyasztás
     0,13m 3/ min

 Üzemi nyomás 6 bar
 Levegőellátás

    1/4“
 Súly 2,0 kg

Dugófej klt
(alu felnihez)
21.19,17 (3db)
007936331030

Kompozit házas lékkulcs
MM-150 1500 Nm
007936331050

Aluminium hézas
légkulcs 1/2” MM-052 
520 Nm 007936331040

 Hajtás négyzet alakú véggel: 1/2 “
 Csavar méret: 3/4 “(19mm)
 Fordulatszám percenként: 8800 fordulat / perc
 Légtelenítés: 1/4 “
 Levegőfogyasztás: 8 köbméter percenként
 Üzemi nyomás: 90psi
 Maximális nyomaték: 1492Nm / 110 lbs
 Súly: 2,70 kg

 Hajtás négyzetvéggel: 1/2” 
 Csavar méret: 1/2 “” (13mm)
 Fordulatszám percenként: 8500 fordulat / perc
 Levegőbevitel: 1/4 “
 Levegőfogyasztás: 4 köbméter percenként
 Üzemi nyomás: 90psi
 Maximális nyomaték: 520Nm / 385 lbs
 Súly: 1,60kg
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 Kémiai termékek

20 db-os kináló állvány
FAP250 MARELLI 250 ml
007950026116 
A dízelmotorokhoz készült DPF tisztítószer kereskedelemben kapható
olyan termékként, amely keveredik a dízel, csökkenti az üledéket és a
szén-dioxid részecskéket; Megnöveli az FAP / DPF szűrő élettartamát azáltal,
hogy az idővel tiszta és hatékony . 

12 db-os kináló állvány LPG 250 ML MARELLI 250 ml
007950026111	

Az LPG üzemanyag-adalékot egy speciális nyomástartó edény szállítja 
egy csatlakozócsővel, amely a folyadék használatát biztosítja tisztasága, 
meghosszabbítja a tömítések élettartamát, megtartja a szelepülékeket ésaz 
injektorokat . Fontos előnyök: Gyorsulás, kibocsátáscsökkentés, üzemanyag-
fogyasztás és a motor tartóssága . Csak a GPL telepítéséhez .

20 db-os kináló állvány Diesel MARELLI 250 ml
007950026106

A többfunkciós benzinadalék egy új generációs professzionális termék a 
dízelüzemű járművek meghajtási rendszereinek tisztítására és védelmére . 
Jelentős előnyök: csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, csökkenti a 
károsanyag-kibocsátást, javítja a motor teljesítményét, megkönnyíti és 
javítja a hideg vágást, megkönnyíti az üzemanyag elégetését, komprimálja a 
kompresszorokat, javítja a teljesítményt és csökkenti a zajszintet .

DPF flush pisztoly a DPF / FAP tisztító
007950026130

DPF flush pisztoly a DPF / FAP tisztító rendszerhez 3 komponensből áll:
FAP adagoló, öblítőfolyadék és konténer . Ezek együttes hatása
Két anyag tisztítja a sűrű részecskeszűrőt és lehetővé teszi a tisztítást
szétszerelés nélkül . Az FAP / DPF szűrő tisztítása
minden olyan rendszerhez ajánlott, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek
olyan járművek, amelyek általában rövid futást végeznek . Így a szűrő
jó állapotban van, mivel megakadályozza az eltömődést,
meghosszabbítva az életét .

DPF tisztitó
Adalék 5 l 
007935019070

DPF Öblitő
Adalék 5 l  
007935019080
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   Professzionális műhely lámpák

Fejlámpa 130 lum.
SMD Led akkumulátorral
007935030180

Fejlámpa és zseblámpa -
Újratölthető akkumulátor
100/50 Lumens SMD Led
007935030210

Auto adapter
007935030120

Fejlámpa 250 lum. Újratölthető
COB Led akkumulatorral
007935030190

Fejlámpa és zseblámpa - 
Újratölthető akkumulátor
130/65 Lumens SMD Led
007935030200

 Az SMD LED 65 vagy 130 lument biztosít
 Két fényerő beállítása 
 Érintés nélkül kapcsolja be és ki a lámpát
 Állítható és eltávolítható fejpánt
 Teljesítmény: 3 x AAA elem
 Por és vízálló (IP54) 

Fejlámpa
 A COB LED 80 vagy 250 lument biztosít
 Két fényerő beállítása
 Érintés nélkül kapcsolja be és ki a lámpát
 Állítható és eltávolítható fejpánt
 Tápellátás: 3 .8V 1600mAh Li-Pol akkumulátor
 Munkaidő 2,5 óra / 6 óra
 Por és vízálló (IP54)

A zseblámpa
 A LED 60 vagy 120 lument biztosít
 Két fényerő beállítása
 A fénysugár tartománya> 90 M
 Tápellátás: 3 .7V 1000mAh Li-ion akkumulátor
 2,5H / 5H munkaidő
 Por és vízálló (IP54)

Fejlámpa
 Az SMD LED 65 vagy 130 lument biztosít
 Két fényerő beállítása
 Érintés nélkül kapcsolja be és be a lámpát
 Állítható és eltávolítható fejpánt
 Teljesítmény: 3 x AAA elem .
 Por és vízálló (IP54)

A zseblámpa
 A LED 50 vagy 100 lument biztosít
 Két fényerő beállítása
 A fénysugár tartománya> 75 M
 Teljesítmény: 3 x AAA elem .
 Por és vízálló (IP54)

 A COB LED 80 vagy 250 lument biztosít
 Két fényerő beállítása
 Érintés nélkül kapcsolja be és ki a lámpát
 Állítható és eltávolítható fejpánt
 Tápellátás: 3 .8V 1600mAh Li-Pol akkumulátor
 Munkaidő 2,5 óra / 6 óra
 Por és vízálló (IP54)

Töltés: 12V sav, ólom, AGM, gél elemek (Nem megfelelő
az akkumulátorok számára többszörös töltéshez) • Bemenet:
SC5E AC 220-240 V / 1A / 50Hz • Töltési kimenet: SC5E 5A
Kimeneti karbantartási mód: impulzus töltés Kábelek 183 cm
Méretek: 16,0 (L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) cm, Súly: 0,85 kg
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Töltés: 12V sav, ólom, AGM, gél elemek (Nem megfelelő
az akkumulátorok számára többszörös töltéshez) • Bemenet:
SC5E AC 220-240 V / 1A / 50Hz • Töltési kimenet: SC5E 5A
Kimeneti karbantartási mód: impulzus töltés Kábelek 183 cm
Méretek: 16,0 (L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) cm, Súly: 0,85 kg

3W+UV
Forgatható lámpa
007935030020

Műhelyi lámpa
300 lumen
007935030150

Motorházfedél alatti akkumulátoros lámpa
007935030170

 Elő 3W COBLED
   >240 lument 
   biztosítják

 Felső dióda LED
   z UV, 395~410um 

 120 fokkal való forgathatóság
 Mágnes a fogantyú

   alsó részén

 „Nest” típusú horgok
   a fogantyú
   alsó/felső részén

 Töltőcsatlakozó a
    szint mutatójával

 2–3 óra munka
 3–4 óra töltés
 5V 1A CE adapter

    mini-USB kábellel

 Elő 3W COBLED
   50 lument biztosítják

 Felső 3W SMD LED
    >300 lument biztosítják

 150 vagy 300
    lumen fényáram
    választható

 Two rotary
    integrated hooks
    with magnets

 A leszerelhető
   horgok

 Töltés időtartama: 3–4 óra
 Munkaidő: 3–6 óra
 Töltőcsatlakozó

 Elő 3W COBLED >240
   lument biztosítják

 Felső 3W SMD LED lument
   >160 biztosítják

 120 fokkal való
    forgathatóság

 Mágnes a fogantyú
   alsó részén

  Professzionális műhely lámpák

15W SMD motorházfedél 
alatti vezetékes lámpa 
007935030070

 15W SMD LED világítást biztosítják
    az adott területen, 450–550 lm fél 

erőnél, 900–1150 lm teljes erőnél
 A világítást szabályzó gomb lehetővé 

tesz a fél vagy teljes erő választása
 Befecskendezéssel formázott ABSsel 

felszerelt és ütés ellen védett  
fogantyú

 Ergonomikus szerkezet kényelmes
     alkalmazást biztosítja 

 Alumíniumötvözetből kivitelezett
     horog PCV burkolattal

 Az horgok puha burkolata megelőzi
     a jármű karosszéria karcolását

 47”–75”-ig szabályozható  
fogantyú

 Könnyen rögzíthető a teherautók és  
SUV autók többségénél

 Reteszelő horgok (360°) a biztos  
és szoros rögzítést biztosítják

3W+3W
Forgatható lámpa
007935030030

 „Nest” típusú 
   horgok a fogantyú
   alsó/felső részén

 Töltőcsatlakozó a szint
    mutatójával

 2–3 óra munka
 3–4 óra töltés
 5V 1A CE adapter

    mini-USB kábellel

  18W SMD LED >2000  
lument biztosítja

  1000 vagy    
2000 lumen fényáram  
választható

  Befecskendezéssel  
formázott ABSsel felszerelt  
és ütés ellen védett fogantyú

  Alumíniumötvözetből kivitelezett 
horog PCV burkolattal, az horgok 
burkolata megelőzi a jármű 
karosszéria karcolását

  47”–75”-ig szabályozható  
fogantyú; könnyen rögzíthető  
a teherautók és SUV autók 
többségénél

 Reteszelő horgok (360°)  
a biztos és szoros  
rögzítést biztosítják

 Töltés időtartama: 3,5–4 óra
 Munkaidő: 1,5–3 óra
 Töltőcsatlakozó
 Alumíniumötvözetből 

kivitelezett horog PCV
 Burkolattal, az horgok puha  

burkolata megelőzi
    a jármű

 Rögzíthető a teherautók és 
SUV autók többségénél

 Reteszelő horgok (360°)
     a biztos és szoros rögzítést 

biztosítják
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   Professzionális műhely lámpák

Műhelyi lámpa
MINI
007935030140

2.5W összecsukható lámpa
007935030040

Műhelyi lámpa
MINI UV-val
007935030130

Műhelyi
elemlámpa  
007935030160

  2,5 W COB LED 
lument biztosítják

  Összecsukható 
fogantyú 360°, 

    mágnessel

  Rejthető és forgatható 
szorító/horog, fokkal

      forgatható

  3-4 óra szünet 
nélküli munka

  2,5-3 óra  
töltés

  5V 1A CE adapter
    mini-USB kábellel

 Elő 0,9 W COBLED 
90–110 lument  
biztosítják

 Felső 0,9 W SMD 
LED 50–60 lument 
biztosítják

 120 fokkal való  
forgathatóság

 Mágnes a fogantyú 
alsó részén

 „Nest” típusú 
horgok a fogantyú 
alsó/felső részén

 Töltőcsatlakozó  
a szint  
mutatójával

 2,5–3 óra munka

 3-4  óra töltés

 Mini-USB

     kábellel

 Nagy erejű
    3W LED dióda 

 Szilárd fém 
burkolat

 Por- és vízálló  
(IP54)

 140 vagy 250 lumen 
fényáram

     választható

 Változtatható a fény 
gyújtópontja

 Mini USB  
töltőcsatlakozó

 Töltés időtartama 
3-4 óra 

 Munka idő 2,5-5 óra

 Elő 0,9 W  
COBLED 90–110 
lument 
biztosítják

 Felső LED 
UV-val, 
395~410 lumen

 120 fokkal való
     forgathatóság

 Magnet at the bottom 
parts of the handle

 ” Nest” típusú horgok 
a fogantyúof the 
alsó/felső részén

 Töltőcsatlakozó 
a szint 
mutatójával

 2,5–3 óra munka

  3-4  óra töltés

  Mini-USB
     vezetékkel

3W+UV Forgatható lámpa
007935030020
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Nitril kesztyű

  099700120060 - Size M

  099700120070 - Size L

  099700120080 - Size XL

Egyszer használatos nitril kesztyű .
Allergiamentes, kiemelten puha 
és ellenálló, kifordítható, púder 
nélküli kiszerelésben . Hatékonyan 
véd többféle olajjal, kenő- és 
kémiai anyagokkalszemben . 
Jelentősmechanikai állóképességgel 
rendelkezik .

Folyékonyszappan
adagolóval

		099996001010 - 1 L

Szappan kézi professzionális 
mosáshoz 1 .

  Higiéniai és biztonsági anyagok

Folyékonyszappan
		099996001000 - 1 L
		099996001005 - 4 L

Glicerint tartalmaz a bőr 
lágyítására . Tisztítja a kezét
finom illatot hagyva . Ne zárja
el a leeresztő tömlőket .
Nem tartalmaz homokot .

Kézmosó krémadagolóval
4,5 literes kiszerelésben

		099996001204	- 4,5 L

A 4,4 l-es mosópohárban lévő 
folyékony paszta szivattyúval glicerint 
tartalmaz, amely lágyítja a bőrt, 
tisztítja a kezét  finom illatot hagyva 
maga után .
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Overál  
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160001 Overál S
099720160002 Overál M
099720160003 Overál L
099720160004 Overál XL
099720160005 Overál XXL
F099720160006 Overál XXXL

Vállpántos
nadrág
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160013 Vállpántos nadrág S
099720160014 Vállpántos nadrág M
099720160015 Vállpántos nadrág L
099720160016 Vállpántos nadrág XL
099720160017 Vállpántos nadrág XXL
099720160018 Vállpántos nadrág XXXL
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Nadrág   
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160025 Nadrág S
099720160026 Nadrág M
099720160027 Nadrág L
099720160028 Nadrág XL
099720160029 Nadrág XXL
099720160030 Nadrág XXXL

Munka kötény  
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160031 Munka kötény S
099720160032 Munka kötény M
099720160033 Munka kötény L
099720160034 Munka kötény XL
099720160035 Munka kötény XXL
099720160036 Munka kötény XXXL
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Mellény   
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160037 Mellény S
099720160038 Mellény M
099720160039 Mellény L
099720160040 Mellény XL
099720160041 Mellény XXL
099720160042 Mellény XXXL

 Extra puha béléssel
 Vizlepergető külső
 Lélegző membránok
 Gyapjú belső

Dzseki   
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160043 Dzseki S
099720160044 Dzseki M
099720160045 Dzseki L
099720160046 Dzseki XL
099720160047 Dzseki XXL
099720160048 Dzseki XXXL

 Extra puha béléssel
 Vizlepergető külső
 Lélegző membránok
 Gyapjú belső
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Ing  
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160049 Ing S
099720160050 Ing M
099720160051 Ing L
099720160052 Ing XL
099720160053 Ing XXL
099720160054 Ing XXXL

 100% pamut
 Hímzett logó

Póló
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160055 Póló S
099720160056 Póló M
099720160057 Póló L
099720160058 Póló XL
099720160059 Póló XXL
099720160060 Póló XXXL

 100% pamut
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Póló
KOD MM LEÍRÁS MÉRET

099720160061 Póló S
099720160062 Póló M
099720160063 Póló L
099720160064 Póló XL
099720160065 Póló XXL
099720160066 Póló XXXL

 100% pamut

Hátizsák
KOD MM

099720160000
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Műhely cipő
KOD MM MÉRET

099300003710 37
099300003810 38
099300003910 39
099300003910 40
099300004110 41
099300004210 42

 Fém betét nélkül kialakított védelem!
     S1P SRC védelem (EN ISO 20345: 2011)

 Súly: kevesebb, mint 580 g-n . 42
 Erősített lábujjak és talp - 

     Összetett lábujjrész, ütésálló
     200 J és nyomás 15 kN-ig
     (kb . 1,5 t)

 Perforált ballisztikus
     szövetbetét

 Slip rendszer - biztonságos járás 
     nedves környezetben, olaj vagy
     csúszós anyagok jelenlétében is

 Antisztatikus

Magasszárú munkavédeli bakkancs
KOD MM MÉRET

099310003710 37
099310003810 38
099310003910 39
099310004010 40
099310004110 41
099310004210 42

 Nincs fém elem
     S1P SRC védelem (EN ISO 20345: 2011)

 Erősített lábujjak és talp
     - kompozit hátlap, ütésálló
     200 J és a nyomás akár
    15 kN (kb . 1,5 t)

 Perforált ballisztikus
     szövetbetét

 Perforált ballisztikus
     szövetbetét

 Mozgás nedves
     környezetben, olaj vagy
     csúszós anyagok
     jelenlétében

 Antisztatikus



http://mmwe.pl
http://magnetimarelli-checkstar.pl
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