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Półautomatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji z wyświetlaczem 
A30 

index: 003406

Stacja A30 to półautomatyczne urządzenie do kompleksowej obsługi układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych. 
A30 to idealne narzędzie dla serwisu chcącego poszerzyć swoją ofertę lub profesjonalnie zajmuje się serwisem autoklimatyzacji. 
Urządzenie to pozwala na odzyskiwanie i czyszczenie czynnika oraz zużytego oleju, dozowanie oleju, sprawdzanie ciśnień 
roboczych, napełnianie układów czynnikiem oraz kontroli poprawności jego działania.

Solidna metalowa obudowa powoduje, że urządzenie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Stacja wyposażona jest  
w glicerynowe manometry o zwiększonej dokładności, odporne na drgania.

Dane techniczne:
    * Rodzaj czynnika:    R-134a
    * Zasilanie:                   AC 220V/50HZ
    * Cyfrowa precyzja skali odważania: 0,2(FS)%
    * Prędkość wykonania próżni:  60 l/min
    * Max. próżnia:    5x10-¹ Pa
    * Pojemność butli:    14kg 
    * Max pojemność czynnika w butli:             10kg
    * Prędkość odzysku:     250g/min
    * Prędkość napełnienia:                  800g/min
    * Wymiary:                                1150x452x466mm
    * Waga netto:                   73kg
    * Długość węży:   200cm 

Wykaz funkcji urządzenia A30: 
* Automatyczne odpowietrzenie butli 
* Odzysk zużytego czynnika chłodniczego 
* Uzdatnienie czynnika chłodniczego do ponownego użycia 
* Odzysk i odseparowanie zużytego oleju 
* Podstawowy test szczelności na próżni 
* Wytworzenie próżni 
* Dozowanie oleju / dozowanie oleju z barwnikiem (kontrastem 
* Napełnienie czynnikiem chłodniczym

STACJE DO OBSŁUGI AUTOKLIMATYZACJI

Zestaw zawiera:

Solidna, metalowa obudowa

POLSKIE, rosyjskie, angielskie menu

Glicerynowe manometry
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Półautomatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji z wyświetlaczem 
AC-500 

index: 005723

Półatomatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach 
budowlanych i rolniczych. Niewielkie rozmiary urządzenia oraz gumowe koła ułatwiają jego mobilność. Doskonale nadaje się do 
pracy w terenie. Stacja wyposażona jest w elektroniczny wyświetlacz LCD oraz menu w języku polskim.

Podobnie jak inne urządzenia do obsługi klimatyzacji jest także urządzeniem diagnostycznym, dzięki któremu możemy 
odczytać parametry pracy układu oraz prawidłowość ich przebiegu. Urządzenie posiada możliwość wykonania próby szczelności 
na podciśnieniu. Stacja jest tak zaprogramowana, aby cały cykl obsługi był prowadzony w optymalnej kolejności w minimalnym  
stopniu angażując mechanika. Chłodnica czynnika chłodniczego (gazu) powoduje przyspieszenie odzysku gazu. Wydajna  
pompa próżniowa oraz agregat pozwala na obsługę klimatyzacji również w samochodach ciężarowych, maszynach budow-
lanych, rolniczych i busach.
Nowoczesne filtry osuszająco - odkwaszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację czynnika chłodniczego 
oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowanym zużytym olejem. Urządzenie posiada funkcję szybkiego 
napełniania wewnętrznego zbiornika czynnikiem chłodniczym w postaci ciekłej.

Dane techniczne:
    * Rodzaj czynnika:           R-134a
    * Zasilanie:            AC 220V/50HZ
    * Cyfrowa precyzja skali odważania:    0,2(FS)%
    * Prędkość wykonania próżni:         60 l/min
    * Max. próżnia:           5x10-¹ Pa
    * Pojemność butli:          14kg
    * Max pojemność czynnika w butli:             10kg
    * Prędkość odzysku:          250g/min
    * Prędkość napełnienia:          800g/min
    * Wymiary:           590x460x1100mm
    * Waga netto:           74kg
    * Długość węży:                      200cm        

Wykaz funkcji urządzenia AC-500 : 
* Odzyskiwanie czynnika chłodniczego 
* Odzysk zużytego oleju 
* Wykonanie próżni 
* Uzupełnianie układu olejem / olejem z barwnikiem  
   (kontrastem) 
* Napełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym 
* Możliwość sprawdzenia szczelności 
 
 
Zestaw zawiera:

Nowoczesny design

POLSKIE, angielskie, rosyjskie menu

Wydajna pompa próżniowa
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Automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji z wyświetlaczem i drukarką 
RCC-8A

index: 005931

Automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach 
budowlanych i rolniczych.

Stacja wyposażona jest w elektroniczny wyświetlacz LCD oraz menu w języku polskim.
Urządzenie posiada bazę danych dla poszczególnych marek i modeli samochodów, którą można aktualizować przez port USB. 
Stacja wykonuje wszystkie czynności w sposób automatyczny. Intuicyjna konstrukcja panelu obsługi oraz prosty układ menu 
sprawiają, że urządzenie jest przyjazne nawet dla osób niemających doświadczenia z obsługą układów klimatyzacji. Stacja 
posiada funkcję testu szczelności układu, który automatycznie sprawdza szczelność przed każdym cyklem napełnienia. Bardzo 
przydatną funkcją jest również podgrzewanie butl z czynnikiem chłodniczym co znacznie przyspiesza proces napełnienia układu 
szczególnie w niskiej temperaturze otoczenia. Wydajna pompa próżniowa pozwala obsługiwać większe układy np. busy, samo-
chody ciężarowe, maszyny budowlanei i rolnicze. 
Podobnie jak inne urządzenia do obsługi klimatyzacji, RCC-8A jest także urządzeniem diagnostycznym, dzięki któremu 
możemy odczytać parametry pracy układu oraz prawidłowość ich przebiegu.

Dane techniczne:
  *Rodzaj czynnika chłodniczego:                       R134a
 * Zasilanie:                                                         AC 220V~50/60Hz  
                                                                     lub AC 110V~60Hz
 * Dokładność wagi butli:                                     ±10g
 * Prędkość wykonania próżni:                           60l/min
 * Maksymalne ciśnienie:                                    20bar
 * Pojemność butli:                                              10kg
 * Podgrzewanie butli:                                         TAK
 * Średnia prędkość odzysku:                             250g/min
 * Prędkość napełniania:                                     2 kg/min
 * Pojemność zbiornika na olej zużyty / nowy:    300ml
 * Waga netto:                                                     80kg
 * Wymiary:                                                         635x585x1075mm
 * Wyświetlacz LCD:                                           105.5x67.2mm
 * Drukarka termiczna:                                        TAK
 * Mobilność - gumowe koła:                               TAK
 * Długość węży:                                                  290cm

Wykaz funkcji urządzenia RCC-8A: 
* Odzysk czynnika chłodniczego 
* Odzysk zużytego oleju 
* Uzdatnienie odzyskanego czynnika do ponownego użycia 
* Próżnia i osuszenie układu klimatyzacji 
* Test szczelności układu 
* Napełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym 
* Automatyczne uzupełnianie układu olejem / olejem  
   z barwnikiem (kontrastem)  
* Wydruk czynności 

Intuicyjne menu w języku polskim

Blokada wagi

Zestaw zawiera:



6

Zestawy do napełniania lub odzysku i napełniania układu klimatyzacji znakomicie sprawują się przy warsztatach 
mobilnych jaki i stacjonarnych. Zaletą jest możliwość przewożenia urządzeń bez obawy o uszkodzenia związane  

z transportem, takich jak rozkalibrowanie wagi, które mogą występować w przypadku stacji klimatyzacji. Urządzenia 
można w dowolny sposób zestawiać w zależności od własnych potrzeb, a także z czasem powiększać.

MOBILNY ZESTAW DO OBSŁUGI AUTOKLIMATYZACJI

DOBIERZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW MOBILNY
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ZESTAW DO NAPEŁNIANIA UKŁADU KLIMATYZACJI 

index: zestaw 1

Zestaw służący do napeniania układu klimatyzacji,  
w skład którego wchodzą:

003212 Manometry w szarej obudowie (str. 17)
003829 Waga czynnika chłodniczego (str.16)
003527 Pompra próżniowa, model VP115 (str. 18)
003217 Dozownik oleju (str. 13)
004129 Zawór kulowy odcinający (str. 14)

ZESTAW DO NAPEŁNIANIA UKŁADU KLIMATYZACJI ORAZ SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI

index: zestaw 2

Zestaw służący do napeniania układu klimatyzacji 
oraz sprawdzania szczelności za pomocą azotu.  
W skład zestawu wchodzą:

004775 Zestaw azotowy w szarej obudowie (str. 9)
003829 Waga czynnika chłodniczego (str. 16)
003527 Pompra próżniowa, model VP115 (str. 18)
003217 Dozownik oleju (str. 13)
004129 Zawór kulowy odcinający (str. 14)

 

Polecane!
Butla na czynnik 

chłodniczy  
o pojemności 12kg 

index: 003181
str. 13

 

Polecane!
Butla na czynnik 

chłodniczy  
o pojemności  

12kg 
index: 003181

str. 13
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ZESTAW DO ODZYSKU ORAZ NAPEŁNIANIA UKŁADU KLIMATYZACJI 

index: zestaw 3

Zestaw służący do odzysku czynnika oraz napeniania układu 
klimatyzacji, w skład którego wchodzą:

004654 Urządzenie do odzysku czynnika (str. 16)
004775 Zestaw azotowy w szarej obudowie (str. 9)
005266 Waga czynnika chłodn. z przepływomierzem (str. 16)
004094 Pompra próżniowa, model VP115SG (str. 18) 
003217 Dozownik oleju (str. 13)
003181 Butl na czynnik chłodniczy 12kg (str. 13)
005740 Pas grzewczy do butli (str. 16) 
004121 Wąż serwisowy 1,90 m (str. 14)
005741 Redukcja na butlę (str. 13)
004129 Zawór kulowy odcinający - 2 szt. (str. 14)

ZESTAW DO ODZYSKU, NAPEŁNIANIA UKŁADU KLIMATYZACJI ORAZ SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI

index: zestaw 4

Zestaw służący do odzysku, napeniania układu klimatyzacji, oraz sprawdza-
nia szczelności azotem. W skład zestawu wchodzą:

005168 Urządzenie do odzysku czynnika z separatorem oleju (str. 16)
006131 Zestaw azotowy z manometrami elektronicznymi (str. 9) 
005266 Waga czynnika chłodniczego z przepływomierzem (str. 16)
004680 Pompra próżniowa, model VP290SG (str. 18) 
005740 Pas grzewczy (str. 16) 
004121 Wąż serwisowy 1,90 m (str. 14) 
003217 Dozownik oleju (str. 13) 
005741 Redukcja na butlę  (str. 14)
003181 Butl na czynnik chłodniczy 12 kg (str. 13)
004129 Zawór kulowy odcinający - 2 szt. (str. 14)
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Zestaw do wykrywania nieszczelności Lampa UV z okularami 

Zestaw do wykrywania nieszczelności

Zestaw do wykrywania nieszczelności

Zestaw do wykrywania nieszczelności

Zestaw do wykrywania nieszczelności 

index: 005736

index: 005645

index: 004704

index: 004705

Zestaw składający się z lampy UV z przewodem do 
podpięcia pod akumulator 12V oraz okularów ułatwiających 
wykrycie nieszczelności.

W komplecie lampka UV, okulary ochronne wzmacniające 
kontrast.

W zestawie barwnik UV 250ml, latarka UV 9-diodowa, oku-
lary ochronne wzmacniające kontrast, strzykawka dozująca, 
przewód z szybkozłączem do wprowadzania kontrastu UV.

W komplecie Lampka UV z wymiennymi diodami, element 
świecący umieszczony na przewodzie ułatwiającym dotarcie  
w trudno dostępne miejsca. Uchwyt zawiera magnes do 
przymocowania go np. do elementów karoserii.

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI

index: 004845

index: 004122

W skład zestawu wchodzi latarka UV (na baterie), okulary 
oraz strzykawka z barwnikiem.

W zestawie lampa UV z bateriami i okulary ułatwiające 
wykrywanie nieszczelności.

Zestaw do wykrywania nieszczelności

index: 005213
Zestaw do wykrywania nieszczelności, zasilany poprzez 
podłączenie np. do akumulatora. W skład zestawu wchodzi 
lampa UV, okulary, barwnik UV

index: 004775
Zestaw azotowy: manometry z zaworami kulowymi WC/NC, 
adaptery WC/NC, reduktor azotowy z wężem, węże serwisowe 
o dł. 180cm. Zestaw jest również wygodnym narzędziem do 
kontroli poprawności działania układu w trakcie jego pracy.

Zestaw azotowy

index: 004034
Zestaw służący do sprawdzania szczelności układów 
klimatyzacji przy pomocy azotu. Składa się z reduktora 
butlowego, manometru, adaptera wysokiego ciśnienia, 
zaworu oraz węży.

Zestaw azotowy z elektronicznymi 
manometrami

index: 006131
Zestaw służący do sprawdzania szczelności w układach klimatyz-
acji oraz chłodniczych. Elektroniczny i podświetlany wyświetlacz 
pozwala na bardzo precyzyjny odczyt zmiany lub utrzymania 
ciśnienia. Manometry obsługują czynniki R-12, R-22, R134A, 
R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-32A, HFO-1234YF.
Zestaw jest również wygodnym narzędziem do kontroli 
poprawności działania układu w trakcie jego pracy.

Zestaw azotowy w obudowie

Lupa z UV

index: 003820
Lupa z podświetleniem UV oraz LED. Ultrafioletowe diody 
wyostrzają doskonale barwnik kontrastujący, powiększając 
wielokrotnie obraz nieszczelności. 

Polecane 
akcesoria!

str. 11
005639

004159
005587

005961

005639
Wykrywacz nieszczelności 

index: 004628
Wykrywacz nieszczelności do czynnika R-134a. Sygnalizacja 
diodami oraz dźwiękiem. W komplecie z wymiennymi son-
dami. Możliwość ustawienia czułości.

Wykrywacz nieszczelności 

index: 004627
Wykrywacz nieszczelności do czynnika R-134a.  
Sygnalizacja diodami oraz dźwiękiem.  
W komplecie z wymiennymi sondami. 
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POE100 HYBRID

index: w opisie

Olej A/C POE 100 HYBRID 500 ml 
(index: 005141) do układów klima-
tyzacji w samochodach o napędzie 
hybrydowy. Dostępny również  
z barwnikiem UV  (index: 005142).

PAG 46 z barwnikiem UV

index: w opisie
Syntetyczny olej PAG 46 z bar-
wnikiem UV, zawierający inhibitory 
korozji i odżywki do o-ringów.

poj. 946 ml index: 004169
poj. 3,78 l index: 004515

Olej ESTROWY z UV

index: w opisie
Syntetyczny olej estrowy z barwni-
kiem UV. Kompatybilny z olejami 
PAG oraz olejami mineralnymi. 

poj. 946 ml  index: 003944

PAG 100 z barwnikiem UV

index: w opisie
Syntetyczny olej PAG 100 z 
bawnkiem UV, zawierający inhibitory 
korozji i odżywki do o-ringów.

poj. 946 ml    index: 004170

Ester 100 UV HD

index: 004676
Olej estrowy 100 z UV Heavy Duty 
946 ml, zastosowanie - samochody 
oraz maszyny pracujące w ciężkich 
warunkach. 

Olej PAG 46 

index: w opisie
Syntetyczny olej PAG 46 bez bawnika 
UV, zawierający inhibitory korozji i 
 odżywki do o-ringów. 
946 ml index: 004160

Olej PAG 100 

index: w opisie
Syntetyczny olej PAG 100 bez 
bawnika, zawierający inhibitory  
korozji i odżywki do o-ringów.
 

poj. 946 ml index: 004163
poj. 3,78 l index: 004164

Olej ESTROWY 

index: w opisie
Syntetyczny olej estrowybez barwni-
ka, kompatybilny z olejami PAG oraz 
olejami mineralnymi. Zawierający in-
hibitory korozji i odżywki do o-ringów.  
946 ml index: 004154

PAG 46 UV HD 

index: 004677
PAG 46 z UV Heavy Duty - 946 ml,  
zastosowanie do pojazdów oraz 
maszyn pracujących w bardzo 
ciężkich warunkach.

Olej PAG 46 z UV lub PAG 100 z UV

index: na zdjęciu
Pakiet olejów PAG 46 z UV lub PAG 100 z UV  
(12 x 946 ml)

index: 004170x12
index: 004169x12

Olej ESTROWY z UV lub olej ESTROWY

Pakiet olejów estrowych z barwnikiem lub bez 
 (12 x 946 ml)

index: 003944x12
index: 004154x12

Olej PAG 46 lub PAG 100 w kompletach

index: na zdjęciu
Pakiet olejów PAG 46 lub PAG 100 (12 x 946ml)

index: 004163x12
index: 004160x12

Olej do HYBRYD

index: 005207
Olej do układów klimatyza-do układów klimatyza-
cji w samochodach  
o napędzie hybrydowym.
Pojemność 270 ml

PAG 150

index: 004165
Syntetyczny olej PAG150 
bez barwnika zawiera 
inhibitory korozji, odżywkę 
i środki przeciwścierne 
dla lepszego smarowania 
kompr. (946 ml)

PAG 150 z UV 

index: 005206
PAG150 z barwnikiem UV 
zawiera inhibitory korozji, 
odżywkę i środki przeciw-
ścierne dla lepszego sma-
rowania kompr. (946 ml)

PAG 100 UV HD 

index: 004678
PAG 100 z UV Heavy Duty - 1 litr, 
zastosowanie do pojazdów oraz 
maszyn pracujących w bardzo 
ciężkich warunkach.

index: na zdjęciu

Olej do pomp próżniowych

index: 003956
Syntetyczny olej (946 ml) 
przedłużający żywotność pompy 
próżniowej. Zapewnia niską lotność 
i wysoką odporność na utlenianie 
i jest kompatybilny ze wszystkimi 
pompami próżniowymi.

Olej ESTROWY - UNIWERSALNY  
jest mieszalny z wszystkimi olejami typu PAG. Zalecany do 

obsługi układów klimatyzacji.

Oleje typu PAG służą do bazowego zalania kompresorów 
autoklimatyzacji. Różnią się gęstością. Informacja,  

którego oleju użyć powinna być umieszczona na sprężarce.

Polecane!

str. 13str. 12

str. 10



11BARWNIKI  / USZCZELNIACZE / WZMACZNIACZE

Uszczelniacz ze 
wzmacniaczem

index: 005963
Uszczelniacz do klimatyza-
cji samochodowych ze 
środkiem wzmacniającym 
wydajność. Obniża 
głośność pracy kompresora. 
Podnosi smarowanie 
układu i redukuje tarcie.

Pojemność: 60 ml

Uszczelniacz ze 
wzmacniaczem

index: 005962
Uszczelniacz do klimatyza-
cji samochodowych  ze 
środkiem wzmacniającym 
wydajność. Obniża 
głośność pracy kompresora. 
Podnosi smarowanie układu 
i redukuje tarcie.  
W zestawie z adapterem.

Pojemność: 60 ml

Uszczelniacz STOP UP

index: w opisie
Uniwersalny uszczelniacz z odżywką. Nowatorski  
i rewolucyjny produkt, specjalnie przygotowany by 
zatrzymać każdy ubytek płynów w systemie. Łatwy w użyciu,  
a zarazem bardzo efektywny. Nie niszczy uszczelek przy 
długim stosowaniu.

1 litr index: 004758
250 ml index: 004711

Zmywacz barwnika

index: 005990
Zmywacz barwnika w aerozolu. 
Pojemość 120 ml 

Odżywka do układu klim.

Środek zwiększający wydajność 
układu klimatyzacji.Wydłuża żywotność 
kompresora, oczyszcza i zwiększa 
wydajność układu klimatyzacji, redukuje 
głośność kompresora, podnosi 
smarowanie układu i redukuje tarcie 
oraz zużycie paliwa, przyspiesza poziom 
schładzania.  
W zestawie z adapterem.

Pojemność: 30 ml

index: 004689

ENHANCER -  
wzmacniacz

index: 005995
ENHANCER - środek 
wzmacniający wydajność 
układu klimatyzacji.  
Podnosi smarowanie 
układu i redukuje tarcie. 

Pojemność: 60 ml

ENHANCER -  
wzmacniacz

index: 005994
ENHANCER - środek 
wzmacniający wydajność 
układu klimatyzacji.  
Podnosi smarowanie 
układu i redukuje tarcie. 
W zestawie z adapterem.

Pojemność: 60 ml

Uszczelniacz z 
barwnikiem UV

index: 005963
Uszczelniacz do klimatyza-
cji samochodowych  
z brwnikiem UV. 
Obniża głośność pracy 
kompresora. Podnosi 
smarowanie układu  
i redukuje tarcie. 

Pojemność: 60 ml

Uszczelniacz z 
barwnikiem UV

index: 005962
Uszczelniacz do klimatyza-
cji samochodowych  
z brwnikiem UV. 
Obniża głośność pracy 
kompresora. Podnosi 
smarowanie układu  
i redukuje tarcie. 
W zestawie z adapterem.

Pojemność: 60 ml

Barwnik UV zielony

index: w opisie
250 ml index: 004159
1 litr index: 005639

Pojemnik 250 ml zawiera dozownik 
ułatwiający odmierzenie pożądanej 
ilości płynu.

Uszczelniacz - 
koncentrat

index: w opisie

Nie zawiera polimerów. Specjalna 
formuła zapobiegająca nieszelno- 
ściom w wężach, uszczelkach,  
o-ringach. Dozowanie: 7,09 g/auto.

118 ml   index: 004506
236 ml   index: 004507

Barwnik UV  
w strzykawce

index: 005961
Barwnik – kontrast do 
układów autoklimatyzacji 
i chłodnictwa. Umożliwia 
wykrycie nieszczelności 
przy pomocy światła UV. 

Pojemność: 60 ml

Lampy UV - str. 9.

Barwnik UV 
w strzykawce

index: 005960
Barwnik – kontrast do 
układów autoklimatyzacji 
i chłodnictwa. Umożliwia 
wykrycie nieszczelności 
przy pomocy światła UV. 
W zestawie z adapterem.

Pojemność: 60 ml

Lampy UV - str. 9.

Barwnik UV żółty

index: w opisie
250 ml index: 005587
1 litr index: 005588

Pojemnik 250 ml zawiera dozownik 
ułatwiający odmierzenie pożądanej ilości 
płynu.

Barwnik UV zielony

index: w opisie
350 ml index: 004701
1 litr index: 004702

Każdy rodzaj pojemnika zawiera dozo-
wnik ułatwiający odmierzenie pożądanej 
ilości płynu.

Barwnik UV żółty

index: w opisie
350 ml index: 004698

Każdy rodzaj pojemnika zawiera dozo-
wnik ułatwiający odmierzenie pożądanej 
ilości płynu.

Plomba gwarancyjna

Plomba gwarancyjna do kompresorów / sprężarek klimatyzacji 
samochodowej. Dostępne w czterech kolorch.

005643 Czerwona  005956 Żółta
005958 Niebieska   
 

Pojemość 53 ml 

index: w opisie 

COOL SHOT - wzmacniacz z adapterem

Cool-Shot to syntetyczny katalizator, który w efektywny 
sposób jest w stanie wzmocnić wydajność urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych. Redukuje zużycie ener-
gii. W zestawie z adapterem.

Pojemność 30 ml

index: na zdjęciu 
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Komplet o-ringów

Komplet o-ringów

Komplet o-ringów

Komplet o-ringów (zielony) 320szt.

Komplet o-ringów (zielony) 360szt.

Komplet o-ringów (czarny) 320szt. 

index: 005176

index: 005177

index: 005173

Komplet o-ringów

Komplet o-ringów

Zestaw o-ringów i uszczeln.

Zestaw składający się z 8 rozmiarów o-ringów, łącznie: 145 elementów. Dostępne w trzech 
kolorach: fioletowe (004405), zielone (004407).

Komplet o-ringów (zielony) 265szt.

Komplet o-ringów (zielony) 400szt.

Zestaw składający się z 10 różnych 
o-ringów i uszczelniaczy, łącznie 110 
elementów.

index: 004405

index: 005174

index: 005175

index: 003226

Komplet o-ringów w różnych kolorch Zestaw zaworków i osłon

Zestaw zaworków z kluczem

Komplet zaworków serwisowych oraz osłon zaworów, w skład którego wchodzi 90 elementów.

W skład zestawu wchodzi klucz do 
wykręcania i wkręcania zaworków oraz 6 
różnych typów zaworków (40 szt.).

index: 004422

index: 003221

Ściągacz do o-ringów

Ściągacz do o-ringów wykonany z nylonu. 
Nie powoduje uszkodzeń metalu oraz 
nieszczelności w trakcie demontażu 
o-ringów.

index: 003954

Zestaw zaworków i uszczelniaczy

Zestaw zaworków i uszczelniaczy do węży 
serwisowych zawiera zaworki, popychacze, 
uszczelninia zaworów serwisowych oraz 
klucz do wymiany zaworków. Składa się z 71 
elementów.

index: 003223

Klucz do zaworków

Stalowy klucz z aluminiową rączką, 
umożliwiający wykręcenie oraz wkręcenie
wszystkich typów zaworków.

index: 003363

Podwójny o-ring 

Podwójny o-ring HNBR      

index: na zdjęciu

Pierścień gumowy

Pierścienie uszczelniające gumowo-metalowe pakowane po 5 szt. 
Dostępne w różnych rozmiarach:
004538: 1,3 x 23,6 x 15,5mm       004544: 1,2 x 27,9 x 15,5mm
004542: 1,3 x 19,0 x 11,1mm       004545: 1,3 x 25,1 x 17,2mm
004543: 1,3 x 23,6 x 15,5mm 

index: na zdjęciu

Zaworek serwisowy 10szt.

Zaworki serwisowe pakowane po 10 sztuk.

index: na zdjęciu

Płyn do o-ringów

Natłuszcza o-ringi w celu łatwiejszej instalacji. 
Chroni przed nieszczelnością. Łatwy w ap-
likacji. Pojemość: 118 ml.

index: 004508

AKCESORIA WARSZTATOWE
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Adapter z wężem do preparatów  
w strzykawkach. Służy do wygodnej aplikacji 
oleju, barwnika lub uszczelniacza do układu 
klimatyzacji.

index: 005991

Adapter z wężem Dozownik oleju

Dozownik oleju oraz barwnika UV do układów 
klimatyzacji pracujących 
na czynniku R134a.

index: 003217

Przyłącza serwisowa WC i NCPrzyłącza serwisowa WC i NC

Komplet przyłączy WC i NC

Szybkozłączka długa

Przyłącza serwisowe wysokiego i niskiego 
ciśnienia z gwintem wew. na klucz 14mm.

Niskie ciśnienie
index: 002491
Wysokie ciśnienie
index: 002498

Przyłącza serwisowe wysokiego i niskiego 
ciśnienia z gwintem 1/4’’ M. SAE.

Niskie ciśnienie
index: 002476
Wysokie ciśnienie
index: 002477

Zestaw przyłączy serwisowych, zatrzas-
kowych. Komplet składa się z przyłączy 
wysokiego oraz niskiego ciśnienia  
z gwintem zewnętrznym 1/4”.

Szybkozłączka długa na wysokie ciśnienie, 
stosowana głównie przy samochodach 
marki FORD. Usprawnia prace przy 
trudnodostępnych miejscach.

index: w opisieindex: w opisie

index: 004735

index: 005885

Zestaw dysz dławiących

Zestaw dysz dławiących. W skład zestawu 
wchodzi 20 dysz o różnych kolorach 
i konstrukcjach.

index: 004421

Klucz nasadowy 1/4"

Zestaw ośmiokątnych kluczy nasadowych 
1/4‘‘ do odkręcania zaworów wysokiego  
i niskiego ciśnienia w układach  
klimatyzacji pracujących na czynniku 
chłodniczym R-134a.

index: 003955

Zawór serwisowy NC

Zawór serwisowy niskiego ciśnienia.  
Zestaw zawiera 2szt.

index: 005686

Zawór serwisowy

Zawory 1/4-adapter R-12 / R-134a.  
W zestawie 2szt.

index: 005733

Zawór serwisowy WC

Zawór serwisowy wysokiego ciśnienia. 
Zestaw zawiera 2szt.

index: 005676

Klucz nasadowy 1/4"

Klucz do demontażu zaworków - wentylków 
bez konieczności spuszczania gazu.

index: 004929

Klucz nasadowy 1/4"

Klucz do demontażu zaworków - wentylków 
bez konieczności spuszczania gazu.

index: 004928

PRZYŁĄCZA SERWISOWE / AKCESORIA WARSZTATOWE

Narzędzia do demont. dysz

Zestaw do demontażu dysz dławiących.

index: 004844

Zawór serwisowy WC

Zawór serwisowy wysokiego ciśnienia. 
Zestaw zawiera 2szt.

index: 006245

Zawór serwisowy WC

Zawór serwisowy wysokiego ciśnienia. 
Zestaw zawiera 2szt.

index: 006246

Zawór serwisowy NC

Zawór serwisowy niskiego ciśnienia.  
Zestaw zawiera 2szt.

index: 006247

Komplet przyłączy WC i NC

Zestaw przyłączy serwisowych, zatrzas-
kowych. Komplet składa się z przyłączy 
wysokiego oraz niskiego ciśnienia  
z gwintem zewnętrznym 1/4”.

index: 006220

Zaworek serwisowy 5szt.

Zaworki serwisowe pakowane po 5 sztuk.

index: 006244
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Grzebień do chłodnic

Grzebień pozwalający łatwo wyprostować 
lamelki chłodnicy o gęstości: 8, 9, 10,12, 14 
lub 15 na cal.

index: 004017

Zestaw adapterów z wężami

Zestaw węży do klimatyzacji

Zestaw zawiera trzy redukcje 
kątowe 90 stopni:
   * 1/4” M. x 1/4” F.
   * 1/4” M. x 3/16” F.
   * 1/4” M. x 1/8” F.
oraz 2 wężyki 
redukcyjne:
   * 1/4” M. x 3/16” F.
   * 1/4” M. x 1/8” F.

Zestaw trzech węży serwisowych 
z gwintami 1/4’’F. SAE.
Węże - 180 cm - index: 004120
Węże - 240 cm - index: 004268

index: 004267

index: w opisie

Redukcja łącząca do węży

Redukcja 1/4″. Pozwala na przedłużenie 
(połączenie) węży serwisowych.

index: 004931

Adapter Audi

Adapter do klimatyzacji - marka AUDI. 
Gwint wewnętrzny 1/2” ACME 
Gwint zewnętrzny 1/4” SAE 
z zaworkiem (1/2”F ACME x 1/4”M SAE).

index: 003034

Zawór kulowy

Odcinający zawór kulowy, dostępny w trzech 
kolorach: niebieski, czerwony i żółty.
Gwint wewnętrzny i zewnętrzny 
1/4” (1/4”F x 1/4”M).

index: 004129

Zawór kulowy

Odcinający zawór kulowy, dostępny w trzech 
kolorach: niebieski, czerwony i żółty.
Gwint zewnętrzny  1/4” (1/4”F x 1/4”M).

index: 005260

Zestaw redukcji serwisowych

Zestaw składa się z dwóch redukcji prostych  
i pięciu redukcji 45°:

* 1/2’’ M. ACME x 4’’F. SAE 45°
* 5/16’’ M. SAE x 1/4’’F. SAE 45°
* 3/8’’ M. SAE x 1/4’’F. SAE 45°
* 5/16’’ F. SAE x 1/4’’ M. SAE
* 1/4’’ F. SAE x 5/16’’ M. SAE
* Zawór NC x 1/4’’F. SAE 45°
* Zawór NC x 1/4’’F. SAE 45°

index: 003220

Wąż do klimatyzacji

Wąż do klimatyzacji samochodowej 190cm.

index: 004121

Zestaw węży do klimatyzacji

Zestaw trzech węży serwisowych 36” (90cm) 
R410. Zakończone zaworami kulowymi.

index: 005267

Redukcja do butli

 Redukcja do butli 1/4″.

index: 005741

 
  
 
 
 

      Polecane!
Pas grzewczy do butli  

index: 005740
str. 16

Czynnik R-134a w butli 12 kg

W skład zestawu wchodzi czynnik 
R134a oraz bezzwrotna butla.

index: 004924

Butla

Butla na czynnik chłodniczy.
Index: 003181 Pojemność 12kg
Index: 003182 Pojemność 25kg

index: w opisie

Zestaw naprawczy do smaochodów europejskich

Zestaw naprawczy do smaochodów azajtyckich

Zestaw naprawczy do samo-
chodów azjatyckich.
Praktyczna walizka zawiera pięć 
poręcznych pudełek.
Cały zestaw składa się z 500 
części, m.in.:
- dysze
- spring-locki
- o-ringi
- złączki
- zawory serwisowe
- zaworki
- zaślepki do zaworków
- uszczelki
- sprężyny pierścieniowe. 

index: 003953

Zestaw naprawczy do samo-
chodów azjatyckich.
Praktyczna walizka zawiera pięć 
poręcznych pudełek.
Cały zestaw składa się z 500 
części, m.in.:
- dysze
- spring-locki
- o-ringi
- złączki
- zawory serwisowe
- zaworki
- zaślepki do zaworków
- uszczelki
- sprężyny pierścieniowe. 

index: 003953
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Zestaw Springlocków do rozpinania przewodów klimatyzacji oraz 
paliwowych.

Zestaw Springlocków do rozpinania przewodów klimatyzacji oraz 
paliwowych.

index: 004842

index: 004843

Narzędzie do dem. sprzęgła

Uniwersalny klucz służący do przytrzymania 
sprzęgła w celu jego demontażu.

index: 003192

Zestaw ściągaczy Spring Lock

Zestaw ściągaczy Spring Lock

Ściągacz sprzęgła

Uniwersalny zestaw do demontażu sprzęgieł kompresorów 
klimatyzacji składający się z 14 elementów. Narzędzia 
skompletowane są w poręcznej walizce.

index: 006158

Ściągacz sprzęgłaŚciągacz sprzęgłaŚciągacz sprzęgła

index: 006159

Ściągacz sprzęgłaŚciągacz sprzęgła Ściągacz sprzęgła

Zestaw w wygodnej walizce, składający się z 12 elementów 
do ściągania sprzęgieł kompresorów: GM R4 & A6, HR- 6, 
DA-6 & V5 oraz Sanden SD505, 507, 508, 210, 575, 708, 
709.

index: 002436

Ściągacz sprzęgłaŚciągacz sprzęgła

Ściągacz sprzęgła

index: 002437

Ściągacz sprzęgłaZestaw do demontażu sprzęgła

Zestaw służy do demontażu i montażu sprzęgieł  
kompresorów: SD, GM, Ford i Chrysler.
Znajduje się on w wygodnej walizce i składa się z 13 elem.

Zestaw tulei do montażu uszczelnień czołowych sprężarek. 
Kształt stożkowy tulei pozwala na łatwe wsunięcie uszc-
zelniacza na wał sprężarki nie uszkadzając go. Zestaw 
zawiera 7 metalowych, elementów o różnych rozmiarach.

index: 005688

Tuleje montażowe w zestawie

Narzędzie do demontażu sprzęgła. Ściągacz do 
kompresorów sterowanych elektrozaworem (bez 
cewki - elektromagnesu).  
Najpraktyczniejsze użycie z kluczem pneu-
matycznym.
 

Dozstępne również:
Index: 005423 - Rozstaw klucza 24 mm
Index: 005424 - Rozstaw klucza 48 mm

index: 006132

 Zestaw narzędzi do dem. sprzęgła

Zestaw ściągaczy do sprzęgieł, składający się z 18 el-
ementów. przeznaczony do sprężarek klimatyzacji typu GM, 
Harrison, Sanden. Narzędzia skompletowane są  
w poręcznej walizce.

Ściągacz sprzęgła

index: 004834

Ściągacz sprzęgłaZestaw do demontażu sprzęgła

Uniwersalny zestaw do demontażu sprzęgieł kompresorów 
klimatyzacji składający się z 11 elementów. Narzędzia 
skompletowane są w poręcznej walizce.

Klucz do demontażu 

index: na zdjęciu
Index: 003322 - FORD FS6
Index: 003323 - GM R4, A6
Index: 003324 - GM HR6, V5
Index: 003356 - GM V5
Index: 003357 - DENSO
Index: 003359 - BMW, DIESEL  
      KIKI, UD520
Index: 003352 - SANDEN SD507  
      SD508;  
                          DENSO 10P15C
Index: 003325



16 NARZĘDZIA ELEKRONICZNE

Urzązenie ozonujące bez timera.

Dane techniczne:
  * Model: FM-300S
  * Wydajność:- pompa: 2~3l/min
  - ozon: 200~350mg/h* 
  * Napięcie: 240V
  * Moc: 12W

index: 003876

Waga elektroniczna z wyświetlaczem LCD

Zasilanie:  bateria 9V
Max. obciążenie: 100 kg
Dokładność:  +/- 0,5%
Temp. pracy:  0~45°C
Jednostki:  kg / lb / oz
Wymiary:  223x223mm

index: 003829

Termometr cyfrowy / Pirometr

Termometr cyfrowy jest przeznaczony do 
mierzenia temperatury powierzchni obiek-
tów gorących, które są trudno dostępne 
lub kontakt z którymi stwarza zagrożenie.
Zakres temperatu:  -50~3800C (-58 ~ 7160F)
Rozdzielczość:       0,10C lub 0,10F
Zasilanie:                Bateria 9V

index: 005465

Miernik temperatury z bagnetem

Mikroprocesorowy cyfrowy miernik tem-
peratury z bagnetem

Rozdzielczość: 0,10C lub 0,10F  
Dokładność:  ±0,1 lub ±0,40F
Zmienna skala:  0C / 0F / 0K
Zakres tem pracy urządzenia: 
00C ~ 400C (320F ~ 1040F)

index: 005466

Ozonator

Termometr chłodniczy

Termometr chłodniczy do pomiaru tem-
peratury w chłodniach oraz przy wylocie 
powietrza z nawiewów samochodowych.
Doskonale sprawdza się przy kontroli  
i serwisowaniu poprawności działania  
i wydajności klimatyzacji samochodowych.

index: 005835

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/250”S”

Urządzenie do odzysku czynnika posiadające funkcję przetłaczania z jednoczesnym 
czyszczeniem gazu. W urządzeniu o indeksie 005168 dodatkowo zamontowany jest 
pojemnik na odseparowany olej. 
Parametry:
Zasilanie: 110-127V/60Hz, 220-240 50/60Hz, 100V 50/60Hz
Rozłączenie wys. ciśń. 38bar/550psi
Wymiary: 485mm x 220mm x 365mm
Waga:      15kg
Wydajność tłoczenia:
   kat. III kat. IV kat. V
Gaz  0,23kg/min 0,25kg/min 0,26kg/min
Ciecz  1,57kg/min 1,81kg/min 1,85kg/min
Odzysk / tłoczenie 4,64kg/min 5,57kg/min 6,22kg/min

index: 004654

index: 004654

index: 005168

Stetoskop

Stetoskop służący do zlokalizowania 
zakłóceń w pracy podzespołów samo-
chodu (np. silnika, komresora klimatyzacji 
samochodowej i in.) 
Urządzenie jest wyposażone w:
* regulację natężenia dźwięku
* wskaźnik napięcia baterii

index: 005735

Pas grzewczy do butli czynnika 
chłodniczego pasuje na na butle 
12kg i 25kg. Powierzchnie grzewczą 
stanowi cały pas.
Długość pasa: 73,5 cm.
Szerokość pasa: 11,6 cm.
Długość przewodu zasilającego: 136cm.

index: 005740

Pas grzewczy

Uniwersalne urządzenie ozonujące  
z timetem o wysokiej wydajności ozonu.
Więcej na str. 21

index: 006145

Ozonator mobilny

Waga czynnika chłodniczego z przepływo-mierzem. Waga posiada możliwość zaprogramow-
ania ilości napełnianego czynnika chłodniczego. Po napełnieniu zadanej ilości elektrozawór 
odcina przepływ czynnika. 
Zasilanie:  bateria 9V
Max. obciążenie: 70 kg
Dokładność:  +/- 0,5%
Temp. pracy:  0~45°C
Jednostki:  kg / lb / oz
Wymiary:  223x223mm

index: 005266

Waga z przepływomierzem
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Manometr HP

Wakuometr

Manometr wysokiego ciśnienia HP  
z zaworem kulowym.

Wakuometr - manometr próżniowy  
o zakresie 1000-0 mbar. Przyłącze dolne na 
gwint zewnętrzny 1/8”. Średnica manometru 
wynosi 80mm.

index: 002442

index: 004124

Manometry w obudowie

W skład zestawu wchodzą:
   * manometry z zaworami kulowymi,
   * 3 węże - 180 cm,
   * przyłącza serwisowe,
Manometry te obsługują czynniki chłodnicze: R-12, R-134a 
i R-22.

index: 003212

MANOMETRY / WAKUOMETRY

Manometry w obudowie R410

Zestaw składający się z
   * manometrów (wysokiego i niskiego ciśn.)
   * 3 węży - po 180 cm (końcówki 1/4” SAE)

Obsługują czynnik chłodniczy R-410.

index: 004022

Manometry z zaworami R134a/ R404 / R407

W skład zestawu wchodzą:
   * manometry z zaworami kulowymi,
   * 3 węże z zaworami kulowymi - 180 cm,
   * wężę zakończone zaworami kulowymi.

Manometry te obsługują czynniki chłodnicze: R134a, R404 
oraz R407.

index: 004930

Manometry elektroniczne

Manometry z elektroniczynym, podświetlanym 
wyświetlaczem do profesjonalnej diagnostyki w technice 
chłodniczej i klimatyzacji samochodowej. Obsługują czynniki 
chłodnicze: R-12, R-22, R134A, R-404A, R-407C, R-410A, 
R-507, R-32A, HFO-1234YF.

index: 005886

Manometr glicerynowy
wysokiego ciśnienia 

index: 003238 index: 003237

Manometr glicerynowy
niskiego ciśnienia 

Manometry glicerynowe wysok-
iego ciśnienia (od 0 do 500 psi) 
o średnicy 2-1/2” z przyłączem 
dolnym 1/8” M.

Manometry glicerynowe niskiego 
ciśnienia (od -30 do 250 psi)  
o średnicy 2-1/2” z przyłączem 
dolnym 1/8” M.

index: 003228 index: 003232
Manometr wysokiego ciśnienia 0~55 
bar (0~800 psi) o średnicy 2-3/4”  
z przyłączem dolnym 1/8” M.

Manometr niskiego ciśnienia  
1~30 bar (-30~500 psi) o średnicy 
2-3/4” z przyłączem dolnym 1/8” M.

Manometry WC Manometr NC

index: 004400 index: 004398
Manometr wysokiego ciśnienia 0~55 
bar (0~800 psi) o średnicy 2-3/4”  
z przyłączem dolnym 1/8” M.

Manometr niskiego ciśnienia  
1~30 bar (-30~500 psi) o średnicy 
2-3/4” z przyłączem dolnym 1/8” M.

Manometr WC Manometr NC

Manometry tablicowe glicerynowe

Manometry glicerynowe stosowane w stacach do obsługi 
klimatyzacji. Dostępne na wysokie i niskie cisnienie. 

index: w opisie

Zestawy azotowe  
str. 9

004034

004775

006131

R134a
R404
R407

R410
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akcesoria!

index: 003527

Pompa próżniowe 1TW-1AV /  VP115SG

index: 004094
Łopatkowa pompa próżniowa jednostopniowa z manome-
trem oraz zaworem zabezpiecząjacym. Dane techniczne:
   * Wydajność:                   51 l/min (1,8 cfm)
   * Próżnia końcowa:         3 Pa
   * Zasilane:                       220/240V ~ 50/60Hz
   * Prędkość obrotowa:     1440 r/min 
   * Moc:                       186W (1/4 HP)
   * Ilość oleju:                     200 ml
   * Rozmiar:   260 x 13 x 205 mm
   * Waga:   4,75 kg

Łopatkowa pompa próżniowa jednostopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:   51 l/min (1,8 cfm)
   * Próżnia końcowa:   3 Pa
   * Zasilanie:   220/240V ~ 50/60Hz
   * Prędkość obrotowa:  1440 r/min
   * Moc:   186W (1/4 HP)
   * Ilość oleju:  200 ml
   * Rozmiar:   260 x 95 x 205 mm
   * Waga:   3,75 kg

Pompa próżniowe 2TW-1C / VP 230

index: 003524
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  85 l/min (3 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220/240V ~ 50/60Hz 
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   250W (1/3 HP)
   * Ilość oleju:  300 ml
   * Rozmiar:   280 x 115 x 230 mm
   * Waga:   7,8 kg

index: 004095

Pompa próżniowa 2TW-3C / VP 270

index: 003525
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  198 l/min (7 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220/240V ~ 50/60Hz 
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   560W (3/4 HP)
   * Ilość oleju:  450 ml
   * Rozmiar:   340 x 132 x 245 mm
   * Waga:   12,5 kg

Pompa próżniowa 2TW-2C / VP250

index: 001994
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  142 l/min (5 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220/240V ~ 50/60Hz
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   373W (1/2 HP)
   * Ilość oleju:  350 ml
   * Rozmiar:   320 x 125 x 232 mm
   * Waga:   8,6 kg

Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  85 l/min (3 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220V - 50Hz
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   250W  (1/3 HP)
   * Ilość oleju:  300 ml
   * Rozmiar:   280 x 115 x 230 mm
   * Waga:   7,8 kg

Pompa próżniowa 2TW-4C / VP 290

index: 003526
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  255 l/min (9 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220V - 50/60Hz
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   745W (1 HP)
   * Ilość oleju:  600 ml
   * Rozmiar:   380 x 140 x 260 mm
   * Waga:   15,5 kg

Pompa próżniowa 2TW-4CV / VP 290SG

index: 004680
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  255 l/min (9 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220/240V ~ 50/60Hz
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   745W (1 HP)
   * Ilość oleju:  600 ml
   * Rozmiar:   380 x 175 x 260 mm
   * Waga:   15,5 kg

Pompa próżniowa 1TW-1A / VP115

Pompa próżniowa 2TW-1CV / VP 230SG

Pompa próżniowa 2TW-3CV / VP 270SG

index: 004679
Łopatkowa pompa próżniowa dwustopniowa.
Dane techniczne:
   * Wydajność:  198 l/min (7 cfm)
   * Próżnia końcowa:  3x10-¹ Pa
   * Zasilanie:  220/240V ~ 50/60Hz 
   * Prędkość:  1440 r/min
   * Moc:   560W (3/4 HP)
   * Ilość oleju:  450 ml
   * Rozmiar:   340 x 132 x 245 mm
   * Waga:   12,5 kg
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Kielicharka calowo - metryczna

index: 003905
Zestaw: 
obcinak do rur 1/8’’~1-1/8’’,  
rozwiertak do rur 3/16’’~1-1/2’’, 
klucz grzechotkowy 1/2’’ 
kielicharka z 2 matrycami:
* metryczną: 6, 8, 10, 12, 14,16, 
19 mm;
* calową: 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 
5/8’’, 3/4’’.

Kielicharka calowa i metryczna

index: w opisie
Kielicharka calowa 
do rur o rozmiarach: 3/16’’,1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 
7/16’’, 1/2’’, 5/8’’.
index: 002431

Kielicharka metryczna 
do rur o rozmiarach:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
index: 002432

Kielicharka calowa i metryczna

index: w opisie
Kielicharka calowa  
do rur o rozmiarach: 3/16’’, 1/4’’, 5/16’’, 
3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’.
index: 002379

Kielicharka metryczna 
do rur o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
19 mm.
index: 002420

Kielicharka 

index: 004008
Kielicharka calowa do rur o wymiarach 
3/16’’ ~ 5/8’’.

Klucz zaworowy kątowy lub 
prosty

index: w opisie

Zasięg klucza zaworowego kątowego  
i prostego: 

3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”.

Klucz kątowy        index:003201 
Klucz prosty         index:003205            

Obcinak

index: 004015
Narzędzie do obcinania rur.
Zakres: 1/4’’ ~ 2’’.

Klucz do zaciskania

index: w opisie

Klucze do zaciskania z zakrzywioną szczęką.

Klucz 5” index: 004265
Klucz 7” index: 004266
Klucz 10” index: 004264

Narzędzia do poszerzania rur

index: w opisie
Narzędzia umożliwiające poszerzenie rury 
lub otworu do rozmiarów: 
1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’ lub 5/8’’.
Komplet 5 narzędzi      index: 004020
Narzędzie 5 w 1           index: 004019

Sprężyny do gięcia rur 

index: 004629
Zestaw sprężyn do gięcia rur składający się 
z 5szt o różnych rozmiarach

Klicz łańcuchowy

index: 004262
Klucz łańcuchowy. Długość 
łańcucha wynosi 19” (ok. 50 cm).

Klucz do zaciskania

index: 002441
Klucz 7’’ do zagniatania przewodów miedzianych.

Klucz do zaciskania

index: w opisie
 Narzędzie do zaciskania  
 o szczękach zaciskowych  
 w kształcie litery „C”.

 Index: 004260 6” 
 Index: 004259 11”  
 Index: 004261 18” 

Wzierniki

Narzędzie do cięcia rur

index: 003199
Obcinak do rur umożliwia dokładne, proste 
przecięcie rury. Narzędzie to jest przystoso-
wane do rur o rozmiarach od 1/8’’ do 5/8’’.

Giętarka calowa

index: 004012
Giętarka do rur 1/4” umożliwiająca wyko-
nanie wygięcia rury nawet o 180°.

Zawory do lutowania

index: na zdjęciu
Index: 003331 - gwint 3/8”
Index: 003336 - gwint 1/4”
Index: 003341 - gwint 1/2”
Index: 003343 - gwint 5/8”
Index: 003344 - gwint 3/4”

index: na zdjęciu
Uniwersalne zaworki  
serwisowe do lutowania  
o różnych średnicach.

NARZĘDZIA - CHŁODNICTWO
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Węże grubościenne w odcinkach 5 m.

index: w opisie
index: 004071     Ø 16 mm           
index: 004070     Ø 13 mm           
index: 004069     Ø 10 mm           
index: 004068     Ø 8 mm           

Zagniatarka hydrauliczna

Zagniatarka zaciska wszystkie typy węży w klimatyzacji samo-
chodowych bez konieczności ich całkowitego demontażu. 
Zestaw zawiera 7 rozmiarów matryc.

index: 004133

Zestaw Spring Lock

index: 004402
Zestaw 4 spring-locków w 4 różnych rozmiarach. 
Służy do rozpinania połączeń przewodów aluminiowych  
i stalowych.

Złączki (2 sztuki)

index: 004557
Złączka prosta #12. Zestaw składa się  
z dwóch sztuk.

Obcinak do PVC i węży gumowych

index: 004016
Narzędzie do obcinania rur PVC oraz gumowych 
węży wodnych, olejowych i klimatyzacji do średnicy 
42 mm.

Możliwośc zakupu  
węży w większych odcinkach 
(wielokrotność pięciu metrów)

Zagniatarka 
hydrauliczna daje 

możliwość zaciskania 
przewodów bez konieczności  
ich demontażu, bezpośrednio 

na pojeździe oszczędzając 
czas.

Zestaw Springlocków do rozpinania przewodów klimatyzacji oraz 
paliwowych.

index: 004842

index: 004843

Zestaw ściągaczy Spring Lock

Zestaw ściągaczy Spring Lock

Węże cienkościenne w odcinkach 5 m.

index: 005156     Ø 15 mm  
index: 005155     Ø 13 mm  
index: 005154     Ø 11 mm  
index: 005153     Ø 8 mm  

Możliwośc zakupu  
węży w większych odcinkach 
(wielokrotność pięciu metrów)

Zestaw Springlocków do rozpinania przewodów klimatyzacji oraz 
paliwowych.

Tłok do zagniatarki

index: 006157
Tłok do zagniatarki hydraulicznej.

* możliwy błąd pomiaru +-/ 0,5mm
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Złączki zaciskowe  (5 sztuk)

Złączki proste

Złączki kątowe  (2 sztuki)

index: w opisie

index: w opisie

index: w opisie

Złączki zaciskowe do węży klimatyz-
acji samochodowych dostępne 
w różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera dwie aluminiowe złączki ze 
stalowymi kieliszkami  
w tym samym rozmiarze.

5/16 - 0 - 180 2szt.    index: 004559
3/8 - 0 - 180 2szt.      index: 004561
1/2 - 0 - 180 2szt.      index: 004563
5/8 - 0 -180 2szt.       index: 004565

Złączki zaciskowe do węży klimatyz-
acji samochodowych dostępne 
w różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera dwie aluminiowe złączki ze 
stalowymi kieliszkami w tym samym 
rozmiarze.

5/16 - 0 - 90  2szt.     index: 004560
3/8 - 0 - 90  2szt.       index: 004562
1/2 - 0 - 90  2szt.       index: 004564
5/8 - 0 - 90  2szt.       index: 004566

Złączki proste FORD (2 sztuki)

index: w opisie
Złączka prosta #6   2szt.    index: 004551
Złączka prosta #8   2szt.    index: 004552
Złączka prosta #10 2szt.    index: 004553

Komplet tulej stalowych do węży grubościennych (10 sztuk)

Tulejki zaciskowe do węży klimatyzacji samochodowych 
grubościennych dostępne w różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera 10 sztuk tulejek w tym samym rozmiarze.

A:19,5  B:9       C:35     index: 004063     
A:23     B:12     C:35     index: 004064  
A:23,5  B:14     C:35     index: 004065  
A:25,5  B:14     C:35     index: 004066   
A:25,5  B:15,5  C:35     index: 004067  

index: w opisie

Komplet tulej stalowych do węży cienkościennych (10 sztuk)

Tulejki zaciskowe do węży klimatyzacji samochodowych 
cienkościennych dostępne w różnych rozmiarach.  
Komplet zawiera 10 sztuk tulejek w tym samym rozmiarze.

A:16     B:9,2    C:34,3     index: 006191         
A:19,5  B:12     C:35        index: 006192      
A:22     B:14     C:34,5     index: 006194      
A:23,5  B:16,3  C:35        index: 006196      
A:24     B:17     C:35        index: 006207     
A:18     B:12     C:35,5     index: 006207     

index: w opisie

Komplet tulej aluminiowych do węży grubościennych (10 sztuk)

Tulejki zaciskowe do węży klimatyzacji samochodowych 
grubościennych dostępne w różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera 10 sztuk tulejek w tym samym rozmiarze.

A:19,5  B:9       C:35        index: 005392 
A:23     B:12     C:35,5     index: 005393 
A:25,5  B:16     C:34,5     index: 005395  
A:25,5  B:16     C:35        index: 005396 
A:25,5  B:14     C:35        index: 006197 

index: w opisie

Komplet tulej aluminiowych do węży cienkościennych (10 sztuk)

Tulejki zaciskowe do węży klimatyzacji samochodowych 
cienkościennych dostępne w różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera 10 sztuk tulejek w tym samym rozmiarze.

A:15,5  B:9       C:35        index: 006198         
A:19,5  B:12     C:35,5     index: 006199      
A:21,5  B:14     C:35,5     index: 006200      
A:23,5  B:16,5  C:35,5     index: 006202      
A:18     B:12     C:36        index: 006202      

index: w opisie

Złączki proste FORD (2 sztuki)

index: w opisie
Złączka prosta #6   2szt.     index: 004554
Złączka prosta #8   2szt.     index: 004555
Złączka prosta #10 2szt.     index: 004556

Złączki zaciskowe do 
grubościennych węży klimatyzacji 
samochodowych dostępne w 
różnych rozmiarach. Komplet 
zawiera 5 sztuk aluminiowych 
złączek ze stalowymi kieliszkami 
w tym samym rozmiarze.

Ø 8 mm index: 004059
Ø 10 mm index: 004060
Ø 13 mm index: 004061
Ø 16 mm index: 004062

* możliwy błąd pomiaru +-/ 0,5mm
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Adaptery do urządzeń płuczących

index: 005328

Urządzenie do płuk. układu

Zbiornik do płuk. układu

Automatyczne urządzenie do płukania układu klimatyzacji. 
Pojemność zbiornika wynosi 2l.
Służy do czyszczenia układu w przypadku zatarcia kom-
presora, długotrwałego rozszczelnienia układu lub zalania 
układu wodą.  
Urządzenie jest wyposażone w wymienne filtry (w ciągłej 
sprzedaży) oraz odstojniki płynu. Dzięki przezroczystym 
elementom możliwa jest stała kontrola zanieczyszczenia 
układu.
W skład zestawu wchodzi urządzenie, przewody łączące  
z układem, zapasowy filtr, klucz do wymiany filtra, lejek.
Dodatkowo do urządzenia dostępny zestaw adapterów.

Zbiornik do płukania układu klimatyzacji 
z manometrem,  podłączany do 
butli z azotem – do zastosowania przy 
układach na czynniki R-134a i R-12.

index: 005326

index: 003960

Płyn do płukania układu

Bardzo skuteczny środek do płukania 
układu klimatyzacji, usuwający resztki  
starego oleju i innych substancji.

index: 003949 Fast Flush - 946ml
index: 003947 Fast Flush - 3,78l

index: w opisie

PŁUKANIE UKŁADU

Zestaw adapterów przeznaczony do sprawdzania 
szczelności oraz płukania układów klimatyzacji 
stacjonarnej i samochodowej. Uniwersalne końcówki 
umożliwiają przyłączenie do różnego typu złączy.

Uniw. filtr do kompresora WC

Uniwersalny filtr wysokiego ciśnienia 
wydłużający żywotność kompresora, 
chroniąc go przed zabrudzeniami. Filtr ten 
należy zamontować na przewodzie  
wysokiego ciśnienia.

index: 003957

Adaptery do urządzeń płuczących

Zestaw adapterów do maszyn płuczących oraz 
do sprawdzania szczelności.
 

 Zastosowanie:
- maszyny płuczące A/C
- ręczne zestawy płuczące A/C
- sprawdzanie szczelności zestawami 
azotowymi
- test szcelności skraplaczy, parowników, 
przewodów ciśnieniowych, sprężarek
 

Uniwersalne końcówki umożliwiają 
przyłączenie do różnego typu złączy.

index: 005739

Adaptery do urządzeń płuczących

Zestaw adapterów do maszyn płuczących oraz 
do sprawdzania szczelności.
 

 Zastosowanie:
- maszyny płuczące A/C
- ręczne zestawy płuczące A/C
- sprawdzanie szczelności zestawami  
  azotowymi
- test szcelności skraplaczy, parowników,  
  przewodów ciśnieniowych, sprężarek
 

Uniwersalne końcówki umożliwiają 
przyłączenie do różnego typu złączy.

index: 005738

Urządzenie do płuk. układu

Automatyczne urządzenie do płukania układów klimatyzacji 
w przypadku zatarcia kompresora, długotrwałego rozszczel-
nienia układu lub zalania układu wodą. 
Pojemność 4l.
Urządzenie jest wyposażone w wymienne filtry (w stałej 
sprzedaży) oraz odstojniki płynu. W skład zestawu wchodzi 
urządzenie, przewody łączące z układem, klucz do wymiany 
filtra, lejek.
Do sprawnego płukania układu klimatyzacji niesbędne są 
adaptery do urządzenia. Dostępne w stałej sprzedaży  
w czeterech różnych zestawach.

index: 005325

Urządzenie do płuk. układu MINI

Urządzenie do płukania układu klimatyzacji. Pojemność 
zbiornika wynosi 2 litry.

Wyposażenie dodatkowe:
1. Lejek
2. Klucz do filtra
3. Dwa filtry
4. Instrukcja obsługi w języku polskim

W stałej sprzedaży dostępne są wymienne filtry. 

index: 005327

Filtr do urz. płuczących

Wymienny filtr do  urządzeń płuczących.
index: 005329

Zestaw dysz dławiących

Zestaw dysz dławiących.  
W skład zestawu wchodzi 20  
dysz o różnych kolorach  
i konstrukcjach.

index: 004421

Adaptery do urz. płucz.

Zestaw adapterów do maszyn 
płuczących oraz do sprawdzania 
szczelności.

index: 005743

 
Zestawy adapterów do klimatyzacji 
oraz chłodnictwa stosowane są do: 

- maszyn płuczących A/C
- ręcznuch zestawów płuczących A/C
- sprawdzania szczelności zestawami 

azotowymi
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Ozonator przemys. GQ-M20

Ozonator przemysłowy o dużej wydajności ozonu 
jest idealny do sterylizacji pomieszczeń i usuwania 
nieprzyjemnych zapachów. Urządzenie przenośne.

Dane techniczne:
* Napięcie: 240V
* Moc: 200W 
* Wydajność: 200m³
* Produkcja ozonu: 4000mg/h
* Wydajność wentylatora: 4,2m³/min

index: 004255

Płyn do czyszczenia

Płyn w koncentracie do czyszczenia skra-
placzy/chłodnic. Usuwa smary z filtrów po-
wietrza, z lamelek skraplaczy oraz chłodnic, 
idealny do konserwacji oraz czyszczenia 
klimatyzacji i ogrzewań. Pojemność 10 l.

index: 004763

Zestaw do dezynfekcji

Zestaw: pistolet do dezynfekcji chemicznej 
ze zbiorni-kiem dolnym o pojemności 1l 
[004036] wraz z 10-litrowym płynem do 
dezynfekcji parownika w układach klimatyz-
acji [002806].

index: 004042

Płyn do dezynfekcji

Środek chemiczny w pojemniku 10-litrowym 
do dezynfekcji układu klimatyzacji.
Koncentrat należy natryskiwać na parownik 
przy użyciu pistoletu do dezynfekcji  
(index: 004036).

index: 002806

Total Killer Bact

Komplet trzech preparatów: odświeżacz, 
pianka i płyn do dezynfekcji tapicerki. Do 
wyboru trzy zapachy.

TALC index: 004810
MINT  index: 004811
CITRON index: 004812

index: w opisie

Total Pure Zone

Zestaw do dezynfekcji Total Pure Zone.

W zestawie znajduje się płyn do dezynfekcji 
urządzeniem ultradzwiękowym (120 ml), 
pianka do dezynfekcji, perfumy do auta.

Doskonały zestaw do kompleksowej dezyn-
fekcji samochodu kilkoma metodami.

index: 004808

Zestaw do dezynfekcji

Zestaw: 
- płyn - odświeżacz antybakteryjny - 
do dezynfekcji urządzeniem 
ultradźwiękowym (3 szt x 120 ml) 

- wkłady zapachowe do kratek 
wentylacyjnych wewnątrz pojazdu (3szt.).

index: 004807

Urzązenie ozonujące bez timera.

Dane techniczne:
  * Model: FM-300S
  * Wydajność:- pompa: 2~3l/min
  - ozon: 200~350mg/h* 
  * Napięcie: 240V
  * Moc: 12W

index: 003876

Ozonator 

Pianka do dezynfekcji.Preparat stosuję się 
bezpośrednio na parownik.

Niweluje brzydkie zapachy,zabija zarazki 
oraz grzyby.

Pojemość 400 ml

Pianka do dezynf. Killer Bact

Środek wytwarza piankę czyszczącą, szybko 
usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane 
zanieczyszczeniami na parowniku. Ponadto 
jest biodegradowalny, bezpieczny dla układu 
klimatyzacji i gwarantuje długotrwały efekt.

Pojemność: 500 ml

Pianka do dezynf. Killer Bact

index: 004715index: 004156

Zestaw do dezynfekcji

Pistolet ze zbiornikiem dolnym do dezynfek-
cji układu klimatyzacji. Pistolet podpina się 
pod kompresor i pod wysokim ciśnieniem 
natryskuje koncentrat na parownik.

index: 004036

PURE ZONE 10l.

PUREZONE 10 l. Płyn do urządzenia 
ultradźwiękowego.

index: 005139

Płyn do urzadzęń ultradźw.

Płyn do urządzeń ultradźwiękowych. 
Pojemność 5 l.

index: 005702

Ściągacz sprzęgłaŚciągacz sprzęgła

Uniwersalne urządzenie 
ozonujące z timetem o 
wysokiej wydajności ozonu.
Już 3 min. pracy 
urządzenia wystarczy na 
zdezynfekowanie zarówno 
układu klimatyzacji jak i 
wnętrza pojazdu  
osobowego.

Dane techniczne:
Wydajność pompy: 50l/min
Wydajność ozonu: 10g/h
Moc: 100W
Napięcie: 220V/ 50Hz
Waga: 12kg
Wymiary: 380*220*670mm

Ozonator mobilny

index: 006145

Dlaczego dezynfekcja układu 
klimatyzacji jest ważna?
Bakterie i drobnoustroje dostające się do 
wnętrza auta przez kratki nawiewu, mogą 
bowiem być niebezpieczne dla zdrowia kierowcy 
i pasażerów.Powodują one kichanie, łzawienie, 
kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne.
Metody dezynfekcji:
• Chemiczna - aplikacj środk chemicznego     
  bezpośednio na parownik oraz do układu  
  wentylacji. Metoda bardzo skuteczna lecz  
  niemożliwa w zastosowaniu w samochodach 
  z dużą ilość elektroniki
• Ultadźwięki - urządzenie ultradźwięckowe    
  generuje rozylony płyn dezynfekujący który  
  jest wciągany przez system A/C, co powoduje  
  dokładne odkażenie i zdezynfekowanie układu
• Ozonowanie - ozon utlenia i skutecznie  
  likwiduje wszelkiego rodzaju zapachy powstałe 
  w trakcie eksploatacji samochodu, m.in. dymu  
  z papierosów. Odświeżeniu zostaje poddane  
  całe wnętrze wraz z systemem   
  wentylacji / klimatyzacji


